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WYWIAD Z PROF. ALICJĄ CHYBICKĄ
KIEROWNIK CENTRUM ONKOLOGII DZIECIĘCEJ „PRZYLĄDEK

NADZIEI”

Sofia: Skąd wzięła się u Pani Profesor taka miłość do dzieci?
Pani Profesor: To chyba ma się w genach. Ja zawsze chciałam
mieć 5 dzieci, mam 3, ale za to mam 5 wnucząt. Więc chociaż we
wnukach mi obrodziło. I zawsze lubiłam pracować z dziećmi.
Sofia: Jak się pracuje pośród chorych dzieci?
Pani Profesor: Bardzo dobrze. Ktoś im musi pomagać i nawet tak
ciężko chore dzieci, które walczą o swoje życie muszą mieć
kogoś, kto stanie u ich boku.
Sofia: Czy często Pani Profesor się wzrusza?
Pani Profesor: I tak, i nie. Tak naprawdę to ja niewieloma
rzeczami się mocno przejmuję. Kłopoty dnia codziennego mnie w
ogóle nie przerażają, ani nie wzruszają, zachowuję stoicki spokój.
Natomiast to, co mnie wzrusza to czyjaś krzywda. Jak dziecko
odchodzi, to do tego nie da się przyzwyczaić.
Sofia: Jaka była najtrudniejsza chwila w życiu zawodowym Pani
Profesor?
Pani Profesor: Każde odejście z tego świata dziecka jest chwilą
najtrudniejszą.
Sofia: Ilu jest chorych w szpitalu?
Pani Profesor: 2 tysiące dzieci mamy pod opieką. 69 dzieci leży
w klinice i codziennie około 30 dzieci przechodzi przez poradnię
przeszczepową.
Sofia: „Przylądek Nadziei” to obiekt przyjazny dla dzieci. Z czego
to wynika?
Pani Profesor: To wynika z tego, że tak jak się tu rozejrzysz
wszędzie jest kolorowo. Wszystko jest zrobione pod dzieci. One
czują się tu jak w rodzinie. Wszystkie zabiegi, które my robimy są
kompletnie znieczulone. Dlatego one się nie boją nas, nie boją się
szpitala, uwielbiają tu wracać.
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STYPENDIUM
DYREKTORA

Już po...
klasyfikacji
 śródrocznej.
Informujemy,

że Stypendium
Dyrektora za wyniki
w nauce otrzymała
Natalia Gierczuk z
klasy IV za średnią
ocen: 5,27.

Konkurs na
największą
frekwencję z
wynikiem 94,65 %
wygrała KLASA I.
Serdecznie
gratulujemy!
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Sofia: Może Pani Profesor opowiedzieć o najmłodszym i najstarszym pacjencie?
Pani Profesor: Można powiedzieć, że najmłodsze dziecko to takie, u którego rozpoznano nowotwór w czasie
ciąży. W tej chwili są aparaty 4 D. Kiedy przyłoży się go do brzucha mamy to widać jak dziecko się uśmiecha,
ale również niestety jak ma gdzieś nowotwór. I wtedy można takie dziecko albo wewnątrzmacicznie zoperować
laparoskopowo, albo czekamy na nie aż się urodzi. Leczenie takich dzieci jest bardzo trudne, bo to jest malutki
organizm, bardzo wrażliwy i niezwykle trudno poddający się leczeniu.
Sofia: Jak rozpoznaje się raka u dzieci?
Pani Profesor: Rak ma nie jedno imię. Trzeba zacząć od tego, że rak to są nasze własne komórki, które
wskutek dewiacji genetycznej nam się niekontrolowanie namnażają na tle wrodzonym albo nabytym. Zatem
rozpoznanie nowotworu jest bardzo trudne. Najłatwiej jest jeśli gdzieś guz wyrośnie, to trzeba pędzić do lekarza,
bo to na pewno nie jest nic dobrego.
Red. nacz.: A najstarszy pacjent kliniki?
Pani Profesor: My mamy dzieci do 18 roku życia. I od nas odszedł teraz chłopiec, który zachorował jak miał 4
latka, a umarł jak miał 21 lat, u nas. Nasz najstarszy pacjent miał 44 lata i przeszczep szpiku.
Sofia: Jaki Pacjent utkwił Pani Profesor najbardziej w pamięci i dlaczego?
Pani Profesor: Ja pamiętam takie mnóstwo dzieci, że nie wybrałabym ani jednego, który utkwił mi najbardziej.
Mam kontakt z pacjentami, którzy są już w tej chwili dorośli. Jest taki chłopiec, który wchodził ze mną na
Kilimandżaro, miał nowotwór, przeszczep, a w tej chwili uprawia crossfit.
Sofia: Czego chore dzieci potrzebują najbardziej? Jakie mają marzenia?
Pani Profesor: Z tego co ja wiem, to mają marzenia od lasa do Sasa. Jest taka Fundacja Mam Marzenie. Ona
spełnia te marzenia. Chciały jechać do Disneylandu, za ocean spotkać się z jakąś sławną osobą to było
załatwione. Jedna chciała być księżniczką, to z zaprzęgiem koni karetą krążyła wokół rynku. A najbardziej
potrzebują zdrowia, to niewątpliwie.
Sofia: Czy potrzebuje Pani Profesor czasem odpoczynku od swojej pracy?
Pani Profesor: Ja pracuję tu od 1973 roku, 45 lat. I nigdy nie miałam takiego czegoś. Moje dzieci mówią, że we
mnie żarówkę można wkręcić (śmiech). Ostatnio skakałam z 4 tysięcy metrów na spadochronie w lipcu tego
roku, a mam 67 lat. Zawsze byłam niesamowicie aktywna. Jako dziecko trenowałam gimnastykę sportową.
Startowałam w zawodach, skakałam salta. Miałam sport we krwi. Jeździłam na nartach, pływałam. Też gram na
gitarze i śpiewam z zespołem „Sygit Band”. 3.30 już wstaję do jakiejś akcji. Przebiegłam maraton, kupę
półmaratonów i biegam dziesiątki. Nigdy nie mam wyłączonej komórki. I jakoś daję sobie radę.
Sofia: Czy można pozwolić dzieciom, które są chore na raka na takie szalone rzeczy?
Pani Profesor: Jasne! Nie tylko można, trzeba! Jak robi się szalone rzeczy, to się wysiewają tzw. cytokiny,
endogenne czynniki, które poprawiają humor i funkcjonowanie układu odpornościowego. Jeżeli człowiek mówi:
„Na pewno mi się nie uda”, to jest tzw. prognoza samospełniająca się. Trzeba zawsze mówić, że się uda. A jak
się nie uda, to się uda następnym razem! Nasze dzieci startują w onko-olimpiadach, onko-igrzyskach, były w
Moskwie i naprzywoziły masę medali. To niesamowicie podbudowuje ich samopoczucie. To musi być tylko w
odpowiednim momencie. Jedna nasza dziewczynka na dyskotece złamała tytanową endoprotezę! Chirurdzy
takie oczy robili, że można wywalić u siebie tytanową endoprotezę. Co roku dzieci płyną statkiem po Odrze, jadą
na rodeo do Karpacza. Szeryf był wyleczony przez nas. To wszystko podbudowuje.
Red. nacz.: Rodzice mieszkają z dziećmi w klinice przez cały okres leczenia?
Pani Profesor: Jeden rodzic ma miejsce koło dziecka. Oprócz tego mamy 25 pokojowy hotel, tu w budynku. Ja
bardzo nie lubię jak dla rodziców ważniejsza jest praca. Wtedy ogarnia mnie wściekłość. Są takie przypadki, gdy
matka przychodzi, dziecko rzuca i ucieka albo się w ogóle go zrzeka. Był taki Kuba, któremu szukaliśmy przez
media rodziców. Nikt nie chciał dziecka z białaczką, a jego rodzice się go wyrzekli, nie chcieli go. Kuba został
pokazany w tv i pewne małżeństwo go zaadoptowało. Ta nowa matka z nim już do końca leczenia była. I dziecko
jest wyleczone i po prostu kapitalne.
Sofia: Jak wygląda edukacja w hospicjum?
Pani Profesor: Edukacja w hospicjum praktycznie nie wygląda już. Dlatego, że hospicjum to jest miejsce, które
pozwala dziecku przejść do tego lepszego świata. I tam nie ma już szkoły. W klinice natomiast pełną parą dzieci
się uczą. My tu mamy Szkołę Specjalną nr 13. Zawsze mówię do belfrów: niech on najpierw życie uratuje, a
potem będziemy z niego Einsteina robić. (...) Ja uważam, że najważniejszą rzeczą są badania przesiewowe raz
do roku każdego zdrowego dziecka. Dzieci tutaj często przychodzą z dużym opóźnieniem. „Ja mówiłem mamie,
że mnie noga boli”. Nie wolno ignorować tego, co dzieci do rodziców mówią.
Rozmawiały: Sofia Radko i Katarzyna Kuter
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DZIEŃ OTWARTY 
16.02.2019
Godz. 10.00

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zielonej Szkoły. Od
stycznia 2019 r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2019-2020.

Główną misją i ambicją placówki jest tworzenie szkoły przyjaznej
każdemu uczniowi. Dlatego stosujemy innowacyjne metody nauczania.
Priorytetem jest nauka poprzez zabawę.

W ofercie szkoły znajdują się: zwiększona liczba godzin edukacji
wczesnoszkolnej, dwa języki obce - angielski i niemiecki już od I klasy
oraz różnorodne zajęcia dodatkowe.
Zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w
godzinach od 7.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i uczestnictwa w Dniu Otwartym
Zielonej Szkoły 16.02.2019 r. o godz. 10.00, ul. Odrodzenia 15 w Lubinie.

OLIMPIADA

Olimpiada z
języka
niemieckiego
odbyła się w
styczniu i trwała
35 minut. Udział
w niej brali
uczniowie z
różnych szkół z
całej Polski.
Konkurs
przeprowadziła
nasza
nauczycielka.

Test składał się
z 30 pytań.
Uważamy, że
był trudny, bo
nawet polecenia
napisane
zostały po
niemiecku.
W dzień testu
wszyscy
ubraliśmy się na
galowo.
Czekamy na
wyniki.
Mateusz Davis
i Jakub Sibik

AKCJA WOŚP:

DLA
JULCI
Nasz sklepik
jest inny niż
wszystkie
znane markety,
bo jest
charytatywny!
Co w nim jest
takiego
nadzwyczajnego?
Charytatywny,
czyli
przeznaczony
na szlachetny

cel. Sklepik
szkolny
Fundacji Sol
zbiórkę
pieniędzy
przeznacza dla
dzieci
potrzebujących.
Od grudnia
zbieramy na
Julcię, która ma
chore nóżki i
potrzebuje
operacji w USA.
Udało nam się
zgromadzić
1261,50 zł

!!! Nasza
gazetka też ma
wpływ na
pomaganie.
Wystarczy
nabyć ją co
miesiąc za 1 zł,
a my
przekazujemy
dochód fundacji.
Ty też pomóż
innym, pozwól
im żyć i
funkcjonować
tak jak ty! Daj
im radość

i szczęście z
życia. Pomyśl,
że oni nie mają
tego, co ty.
Postaw się na
ich miejscu i
zastanów się
czy warto
zrobić dobry
uczynek, a
nawet uratować
życie.
Wszystko
można, tylko
trzeba chcieć!
Natalia
Gierczuk

Sklepik

WOŚP

OGŁOSZENIE

"List do ulubionego pisarza" to tytuł
konkursu, w którym wzięła udział
uczennica Zielonej Szkoły, Sofia
Radko. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Wydawnictwo
Miejskie POSNANIA. Czekamy na
werdykt i trzymamy kciuki!

SPROSTOWANIE

Autorem tekstu "Konkurs talentów"
z poprzedniego numeru jest Sofia
Radko. Przepraszamy za pomyłkę.

L. M.

M. R.
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RECENZJA FILMU „BUMBLEBEE”
Gdy zobaczyłem w kinie film „Bumblebee” od samego początku się nim ekscytowałem. Tak bardzo mi się
spodobał, że postanowiłem napisać o tym w gazetce.
„Bumblebee” to bardzo fajna i ciekawa ekranizacja. Polecam go gorąco do obejrzenia, ponieważ akcja jest
wciągająca. Sceny wywołują u widza dreszczyk emocji.
Film opowiada historię o robotach z wymyślonej planety „Cybertron”. Główny bohater trafia na wysypisko złomu,
ale to dopiero początek jego przygód.
Serdecznie polecam! Udanego seansu! Szczęśliwego dnia!
Aleksander Wodziński

RELACJA Z WYCIECZKI DO DREZNA
W grudniu wybrałam się z koleżankami z klasy na Jarmark
Bożonarodzeniowy w Dreźnie. Droga była daleka, ale czas szybko mi
zleciał. Po przyjeździe zwiedzaliśmy zabytki, m. in. Zwiner, Kościół NMP,
itd. Największą atrakcją były stargany. Można było zakupić słodycze,
ozdoby z drewna na choinkę i inne rękodzieła, odzież zimową. Gdy
wróciliśmy do autobusu, byłam tak zmęczona, że przespałam całą
podróż. Nigdy nie zapomnę tej przygody. Maja Chrząszcz

Mapa

FERIE ZIMOWE
Ferie zimowe w Polsce zaczęły się
14 stycznia. U nas przerwa w
nauce rozpoczyna się 26 stycznia i
trwa do 10 lutego.
W tym czasie rodziny wyjeżdżają
zazwyczaj na narty, a dzieci na
zimowiska. Każdy lubi ferie,
najbardziej dzieci, bo odpoczywają
wtedy od szkoły.

Wszyscy, którzy mają czas wolny
chodzą na lodowiska, uczą się
jeździć na nartach i snowboardzie.
Niektórzy nie wyruszają na ferie
nigdzie i spędzają czas w domu.
W tym roku nie napadało za dużo
śniegu. Na razie! Dzieci są z tego
powodu smutne, bo nie mogą
zjeżdżać na sankach i bawić się w
inne zimowe szaleństwa.

- Mój ulubiony sport to narty. Ferie
spędzę na zimowisku i z rodzicami.
Marzę, by pojechać do Włoch na
narty. - opowiada uczennica kl. IV,
Marta.
A Wy, jak planujecie wykorzystać
ten czas?
Karolina Data i Marta Motyl

MOJE ULUBIONE ZAJĘCIA
SZKOLNE

„MATLANDIA”

Na matematyce Pani Renata
proponuje nam czasami
interaktywną grę edukacyjną, która
uczy i bawi jednocześnie. Nazywa
się „Matlandia”. Na niej nigdy się nie
nudzimy. W zamian za to
główkujemy, ale to fajne uczucie.
Wiktoria Demianiuk

"BEZPIECZNY ZAGŁĘBIAK"
Uczniowie szkoły uczestniczyli w
prelekcji dotyczącej
bezpieczeństwa podczas ferii.
Spotkanie z funkcjonariuszem
Policji odbyło się na stadionie
Zagłębia Lubin.

5 PORCJI ZDROWIA
Zbilansowana dieta ucznia, czyli
pyszny koktajl owocowo-warzywny
przyrządzony przez kl. II i III.

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
Uczniowie szkoły w styczniu brali
udział w warsztatach fotografii.

Internet
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JĘZYK ZŁAM,
POWIEDZ...

ZĄB ZUPA ZĘBOWA, DĄB ZUPA
DĘBOWA.

Kącik

Jowisz

ZADANIE LOGICZNE (Z SERII: KALENDARZ)
W czerwcu pewnego roku trzy niedziele wypadły w dni
nieparzyste, tzn. w dni o nieparzystych datach. Jakim
dniem tygodnia był dwudziesty piąty dzień tego
miesiąca?
Rozwiązanie zadania z uzasadnieniem można oddać
Pani Renacie Szczubiale w terminie 5 dni od momentu
wydania gazetki, tj. do dnia 25.01.2019 r.

Dziesięciu złych piratów

Raz dziesięciu złych piratów
wraz na lianie się huśtało.

Nagle jeden spadł z wysoka
i dziewięciu pozostało.

Raz dziewięciu złych piratów
na lodowisko się wybrało,

ale lód pod trzema trzasnął
i tak sześciu pozostało.

Potem sześciu złych piratów
z kozłem Lolkiem rozerwać się
chciało.

Jeden w żebra dostał mocno
i tak pięciu pozostało.

Potem pięciu złych piratów
rock'a sobie grało.

Aż dwóch nagle prąd poraził
i tak troje pozostało.

Piraci następnie kuchnię odwiedzili
i stamtąd przez godzinę w sypialni
gościli.

Natalia Gierczuk

CIEKAWOSTKA NAUKOWA

Widzicie tę małą kropkę na
Jowiszu? Nazywają ją „Wielką
Czerwoną Kropką''. To huragan,
który trwa ponad 400 lat. Jeśli
chodzi o tę plamkę, zmieściłaby się
w niej ziemia i jeszcze zostałoby
trochę miejsca. To planeta zrobiona
z gazu, więc nie można na niej
stanąć. Również ze względu na
promieniowanie oraz super wysokie
temperatury. Przenikając przez
kłęby gazu w kierunku jądra
zmiażdżyłoby nas ciśnienie. 
Karolina Data

N. G.

Internet
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kl IV kl IV

Baner

REPORTERZY III NUMERU
„Głosu Zielonej”:

1 Maja Chrząszcz
2 Sofia Radko
3 Karolina Data
4 Marta Motyl

5 Aleksander Wodziński
6 Nathan Wołowski-Witkowicz

7 Jakub Sibik
8 Natalia Gierczuk

9 Wiktoria Demianiuk
10 Pola Kruszyńska
11 Mateusz Davis

KĄCIK ARTYSTYCZNY - "AUTO PRZYSZŁOŚCI":

Auto

Auto

Auto

A. L. A. L.

K. K.

N. W.

P. K.

S. R.
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