
M niej więcej trzy lata temu
dowiedziałem się o Fun-
dacji Nyatri oraz jej dzia-

łalności pomocowej na rzecz spo-
łeczności tybetańskiej na uchodź-
stwie wyznającej pradawną reli-
gię Bon. Niedługo potem wraz
z rodziną i przyjaciółmi zosta-
liśmy rodzicami serca niespeł-
na ośmioletniej wtedy dziewczyn-
ki, która przebywa w ośrodku-sie-
rocińcu dla ponad 300 tybetań-
skich dzieci – Bon Children’s Ho-
me (BCH) ulokowanym we wsi
Dolanji w północnych Indiach,
w górzystym regionie Himachal
Pradesh. Naturalną konsekwen-
cją adopcji serca (polegającej
m.in. na wsparciu materialnym
umożliwiającym naukę objętemu
opieką dziecku) stała się wpierw

korespondencja z dzieckiem,
a później chęć wyjazdu do Dolanji
i odwiedzenia wychowanków sie-
rocińca. Jednocześnie pomyśla-
łem, że celem takiego wyjazdu po-
winno być coś więcej niż zwykłe
odwiedziny, a mianowicie pomoc
medyczna, konkretnie – co wyni-
ka ze specyfiki mojego zawodu
– stomatologiczna dla dzieci.

IIcchh  ppiięę  cciioo  rroo
Wkrót ce zo sta łem wo lon ta riu -
szem i oso bą od po wie dzial ną za
pro jekt den ty stycz ny. Szyb ko po -
wsta ła na zwa ak cji – „Den ty sta
dla dzie ci Ty be tu”. Wraz z Na ta -
lią Bie nia szew ską (rów nież wo -
lon ta riusz ką fun da cji) za czę li śmy
or ga ni zo wać ca łe przed się wzię cie.
Wy ko na li śmy set ki te le fo nów, na -
pi sa li śmy mnó stwo e -ma ili oraz
li stów do po ten cjal nych spon so -
rów z proś ba mi o po moc fi nan so -
wą, me ry to rycz ną oraz me dial ną.
Mie li śmy chwi le zwąt pie nia, kie -
dy nie by ło żad ne go od ze wu na
na sze proś by, ale też mo men ty
wzlo tów i ra do ści, kie dy za czę ły
na pły wać pierw sze pro po zy cje po -
mo cy. Z cza sem za czę ły zgła szać
się oso by pry wat ne i fir my, ra dio
i te le wi zja, cza so pi sma fa cho we
oraz co dzien ne – i w ten spo sób
co raz więk sza rze sza lu dzi usły -
sza ła o na szym pro jek cie. Ku

mojej wiel kiej ra do ści chęć wy jaz -
du za de kla ro wał też in ny le karz
den ty sta, Ja cek Paw łow ski. Osta -
tecz nie w skład na szej gru py wy -
jaz do wej we szli dzia ła cze fun da cji
i jed no cze śnie ro dzi ce ser ca: Jo an -
na Nie ciec ka, An na Sy mo szyn
(za ło ży ciel ka fun da cji) i Krzysz tof
Kę dzier ski, a ta kże Ja cek Paw -
łow ski oraz ja. Ja cek i ja mie li śmy
le czyć dzie ci, zaś po zo sta ła trój ka
wy ko ny wać in ne fun da cyj ne obo -
wiąz ki. Do dat ko wo wszy scy mie -
liśmy za miar jak naj wię cej cza su
spę dzać z dzieć mi i po zna wać ich
ży cie w Do lan ji.

TTaa  sshhii  DDee  lleekk,,  TTyy  bbee  cciiee!!
Po dwu na stu mie sią cach żmud -
nych przy go to wań: kom ple to wa -
nia nie zbęd ne go sprzę tu i ma te -

riałów sto ma to lo -
gicz nych, zbie ra -
nia fun du szy, za -
ła twia nia for mal -
no ści, wy sył ki do
In dii pa czek z po -
zy ska ny mi środ -
ka mi me dycz ny -
mi oraz roz pro pa -
go wy wa nia ak cji,
nad szedł czas wy -
lo tu. Po ko na li śmy
bez piecz nie tra sę
Po znań – War sza -
wa – Hel sin ki
– Del hi – So lan
– Do lan ji. 

Im bli żej ce -
lu by li śmy, tym
pod róż sta wa ła

się cie kaw sza i bar dziej eks cy tu -
ją ca. W cią gu do by zna leź li śmy
się w zu peł nie in nym świe cie i in -
nej rze czy wi sto ści. Do lan ji wi ta ło
nas słoń cem, uśmie cha mi, po -
zdro wie niem „Ta shi De lek”, pysz -
ną her ba tą oraz no wy mi wy zwa -
nia mi.

SSttee  rryy  llii  zzaa  ttoorr  jjaakk  ggrrzzeejj  nniikk
Za miesz ka li śmy na te re nie ty be -
tań skie go klasz to ru Men ri i pod
opie ką Pal jo ra, Tse wan ga, Sha ri -
pa, Young drung Wo se ra oraz Pal -
di na za czę li śmy przy zwy cza jać

się do no we go ży cia i pra cy. Ga bi -
net oka zał się lep szy, niż się te go
spo dzie wa li śmy – w du żej mie rze
wy po sa żo ny w sprzę ty, na rzę dzia,
ma te ria ły i le ki. Do dat ko wo du żo
ma te ria łów i na rzę dzi przy wieź -
liśmy ze so bą: prze no śny unit sto -
ma to lo gicz ny, ska ler ul tra dźwię -
ko wy, rę ka wi ce, wy peł nie nia gla -
sjo no me ro we oraz kom po zy to we,
a ta kże pian ki flu oro we, la ki

szcze li no we, opa trun ki tym cza so -
we, ma te ria ły hi gie nicz ne i de zyn -
fek cyj ne oraz znie czu le nia. Ogól -
nie za wieź li śmy 38 kg sprzę tu
i le ków, któ re w do dat ku mie li ś -
my mo żli wość, dzię ki uprzej mo ści
li nii lot ni czych Fin na ir, za brać ze
so bą bez opłat za nad ba gaż.

„Den tal ro om” to wy płyt ko wa ne
po miesz cze nie z uni tem no na me,
lecz bar dzo do brym i w peł ni
spraw nym (choć wcze śniej tam nie -
uży wa nym), szaf ka mi, któ re mie -
ści ły wie le po trzeb nych i nie po -
trzeb nych rze czy, oraz nie spraw -
ny mi ssa kiem i apa ra tem rent ge -
now skim. Kom pre so ry oka za ły się
ze psu te, ale pro sta na pra wa po -
zwo li ła je uru cho mić. Ro lę ste ry li -
za to ra speł nia ła spe cjal na pusz ka
ste ry li za cyj na, któ rą przy oka zji
wy ko rzy sty wa li śmy rów nież ja ko
ogrze wacz po miesz cze nia. By ła też,
nie ste ty, na wi lża czem po wie trza,
a ra czej pa row ni kiem. Po uprząt -
nię ciu po miesz cze nia, umy ciu
i uru cho mie niu sprzę tów mo gli śmy
za brać się do pra cy. Nie ste ty, ca ły
su fit po kry ty był od cho dzą cą far bą.
Pod czas ko lej ne go po by tu bę dzie
trze ba go po ma lo wać. Ko niecz ny
ta kże bę dzie za kup au to kla wu. Już
te raz zbie ra my na nie go pie nią dze. 

660000  wwii  zzyytt  ww mmiiee  ssiiąącc
Dzie ci, na na szą proś bę, wy ko na -
ły ry sun ki, któ re po wie si li śmy
na ścia nach ga bi ne tu, co znacz -
nie umi li ło je go wnę trze. Po pro si -
li śmy ta kże Sha ri pa i Tse wan ga,
że by na pi sa li po ty be tań sku „We l -
co me to the den tal pa ra di se”,
i po wie si li śmy ten przy ja zny
i cie pły na pis na drzwiach. Już
te go sa me go dnia za czę li przy by -
wać pierw si pa cjen ci z klasz to ru
Men ri (sku pia ją ce go za rów no do -
ro słych, jak i dzie ci płci mę skiej).
Na za jutrz ru szy li śmy peł ną pa rą
i pra co wa li śmy od ra na do wie -
czo ra z prze rwą na obiad. Przy ję -
li śmy te go dnia 70 osób. By li to
głów nie ma li mni si oraz hin du -
scy miesz kań cy oko licz nych wio -
sek. Na stęp nie sku pi li śmy się na
dzie ciach z BCH – omó wi li śmy

za sa dy i usta li li śmy ko lej ność
przy cho dze nia pa cjen tów. Za czę -
liś my od naj młod szych i tak po ko -
lei, kla sa mi, aż po naj star szych.
Sta ra li śmy się do pa so wać wi zy ty
w ga bi ne cie do roz kła du za jęć lek -
cyj nych dzie ci oraz re guł klasz tor -
nych. Czę sto pra co wa li śmy do póź -
ne go wie czo ra. Wiel kim wspar -
ciem by ła dla nas Kar ma Do lma
z BCH, któ ra do sko na le ste ro wa ła

ru chem w ga bi ne cie, cza sem uzu -
peł nia ła kar ty pa cjen tów, asy sto -
wa ła przy nie któ rych czyn no -
ściach, pil no wa ła po rząd ku w po -
cze kal ni i w ga bi ne cie. Dzie cia ki
oka za ły się wspa nia ły -
mi oso ba mi i dziel ny-
mi pa cjen ta mi. By ły
grzecz ne, mi łe, otwar te
i bar dzo, ale to bar dzo
wy trzy ma łe. W su mie
od wie dza ły nas 568 ra -
zy (nie któ rzy przy cho -
dzi li wię cej niż raz).

ZZęę  bbyy  nniiee  ttaa  kkiiee  zzłłee
Mie li śmy nie wie le cza su
(czte ry ty go dnie), ale
bio rąc pod uwa gę wy -
trzy ma łość i po słu szeń -
stwo pa cjen tów, przy -
zwo ity sprzęt oraz, ge ne -
ral nie rzecz uj mu jąc, nie
ta ki zły stan jam ust -
nych, ja kie go się spo -
dzie wa łem, uda ło nam
się zro bić ba da nie den ty -
stycz ne wszyst kim dzie ciom. Po -
nad to wy ko na li śmy oczysz cza nie
zło gów na zęb nych (ka mień, osad),

la ko wa nie bruzd zę bów trzo no -
wych sta łych, im pre gna cję ubyt -
ków w zę bach mlecz nych, plom bo -
wa nie ubyt ków gla sjo no me ra mi
oraz kom po zy ta mi, eks trak cje zę -
bów nie na da ją cych się do le cze nia,
a ta kże zę bów ewi dent nie nie pra -
wi dło wo po ło żo nych u wszyst kich
dzie ci z BCH oraz u więk szo ści
ma łych miesz kań ców klasz to ru.
Przy ję li śmy rów nież wie lu pa cjen -
tów z po bli skich wsi, a na wet trzy
oso by z mia sta So lan.

BBeezz  zznniiee  cczzuu  llee  nniiaa,,  bbeezz  ppłłaa  cczzuu
Dzie ci są bar dzo wy trzy ma łe na
ból. Sto so wa li śmy znie czu le nia,
ale głów nie do eks trak cji. Na wet

naj głęb sze ubyt ki uda wa ło się
opra co wać i le czyć bez znie czu la -
nia. Dzie ci, któ re od czu wa ły ból,
świet nie so bie z nim ra dzi ły. Nie -
zwy kle rzad ko zda rza ło się, że
ktoś się bał lub po pła ki wał. 

Szcze gól ną uwa gę sta ra li śmy
się zwra cać na edu ka cję do ty czą -
cą hi gie ny cia ła, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem ja my ust nej, ale
też czę ści in tym nych. Pod czas
tzw. go dzi ny hi gie ny stara li śmy
się prze ka zać w spo sób jak naj -
bar dziej przy stęp ny wszyst ko, co
mło dy czło wiek po wi nien wie -
dzieć o swo im cie le, i wy ja śnić,
jak o nie dbać. Oka za ło się
przy tym, że nie któ re dzie ci

w ogó le nie mia ły szczot ki ani
pa sty. Ni gdy też nie by ły u sto -
ma to lo ga. Za tem do dat ko wo ka ż -
de dziec ko zo sta ło wy po sa żo ne
w pa stę i szczo tecz kę do my cia
zę bów oraz nić den ty stycz ną.

Kon takt z ni mi był praw dzi wą
przy jem no ścią. To nie zwy kle cie -
płe, we so łe i sym pa tycz ne isto ty,
wszyst kie go cie ka we, bar dzo
opie kuń cze wo bec sie bie na wza -
jem, peł ne ener gii. Wie le z nich
jest nie zwy kle uta len to wa nych
wo kal nie i ta necz nie, o czym mo -
gli śmy się prze ko nać pod czas
przy go to wa nych spe cjal nie dla
nas wy stę pów ar ty stycz nych.
Czy mie li śmy do czy nie nia z pię -
cio lat ka mi, czy z osiem na sto lat -
ka mi, za wsze szyb ko znaj do wa -
liśmy wspól ny ję zyk, i to nie tyl -
ko an giel ski. Oczy wi ście pro blem
ko mu ni ka cyj ny czę sto się po ja -
wiał. Zna jo mość an giel skie go
u po szcze gól nych dzie ci by ła bar -
dzo ró żna, ale je śli się chce i kie -
dy dzie ci są w grup ce (a za wsze
są), to mo żna się z po wo dze niem
po ro zu mieć. I to na cał kiem ró ż -
ne te ma ty. �

Lek. dent. Bar tosz Nie dziół ka
Au tor pro jek tu „Den ty sta dla dzie ci 
Ty be tu”, NZOZ Ko ro na w Po zna niu

Wszystkich zainteresowanych naszą
akcją, a także osoby pragnące

wspomóc kolejną misję
dentystyczną finansowo lub

rzeczowo serdecznie zachęcam
do odwiedzenia strony Fundacji
Nyatri (www.nyatri.org) i strony

www.doktorbart.pl oraz do kontaktu
osobistego ze mną na adres:

bartek@doktorbart.pl 
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Wró ci my tam za rok!
W cią gu czte rech ty go dni pol scy den ty ści wy le czy li pra wie 500 dzie ci 

z himalajskiej wsi Do lan ji. Ka żdy pa cjent zo stał uwiecz nio ny na zdję ciu

Bar tosz Nie dziół ka z pa cjen tem. Po pra wej stro nie kar tecz ka ścią ga
z uży tecz ny mi zwro ta mi.

W poczekalni. 

Ja cek Paw łow ski po powiedzeniu 
do pacjenta „Ma siuk”.
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Pod sta wo we zwro ty,
któ re uda ło się opa no wać po kil -
ku dniach po by tu (po da ję fo ne -
tycz nie):
Ka Dang – otwórz bu zię
Ka Tsum – za mknij bu zię
Lo ka cze ry? – ile masz lat
Sie go ma re – nie martw się
Ma siuk – usiądź
Ma juk – wy pluj
Par – zdję cie
Suk gab gi du ge? – czy bo li?
Min ga re? – jak masz na imię?

Głów nym pro ble mem był ka mień na zęb ny, zła hi gie na ja my
ust nej oraz ubyt ki. Mi mo to więk szość dzie ci mia ła nie wię cej niż je den
uby tek. Spo ra dycz nie po ja wia ły się oso by z kil ko ma zę ba mi do le cze nia.
Dość czę ste są wa dy zgry zu, głów nie stło cze nia, oraz bra ki za wiąz ków zę -
bów sta łych. Ge ne ral nie jed nak uśmie chy dzie ci wy glą da ły bar dzo ład nie. 
Przy oka zji za uwa ży li śmy dość czę ste pro ble my z bak te ryj nym i grzy bi -
czym za pa le niem skó ry. Do dat ko wo u wie lu dzie ci wy stę po wał ka tar
i ka szel, cza sem nie do słuch i za pa le nie spo jó wek.


