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Święto patrona pallotyńskiego zgromadzenia to dla dawnego Hospicjum Pallottinum dzień szczególny. Uroczystość 
zainaugurowana została Mszą św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego, a jej część 
artystyczną wypełnił spektakl „Sąd” w reżyserii Teresy Marczewskiej, hospicyjnej wolontariuszki. Zgodnie z tradycją 
przyznano też tytuły „7 Wspaniałych” pracownikom i wolontariuszom Hospicjum oraz Fundacji Hospicyjnej.  

Obóz językowy w Darżlubiu dla siódemki podopiecznych Funduszu Dzieci 
Osieroconych, wytypowanych przez Hospicja św. Wawrzyńca w Gdyni oraz 
ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Jego gospodarzem, jak co roku, była firma 
Project Management Institute oddział Gdańsk. Wśród tegorocznych propozycji 
znalazły się: profesjonalna sesja zdjęciowa, warsztaty zarządzania projektami, 
treningi piłki nożnej, przejażdżka bryczką, wieczór gier planszowych oraz przy-
gotowanie spektaklu. 

Duszpasterska wizyta ks. biskupa Cyryla Klimowicza – ordynariusza diecezji pw. 
św. Józefa w Irkucku na Syberii. Gość odprawił Mszę św. w kaplicy hospicyjnej, 
a następnie spotkał się z Chorymi, ich bliskimi oraz z personelem medycznym 
i wolontariuszami. 

Noworoczny koncert charytatywny studentów Gdańskiej Akademii Muzycz-
nej, ze specjalną dedykacją dla małych podopiecznych naszego Hospicjum. 
W organizację wieczoru zaangażowali się także studenci Akademii Sztuk 
Pięknych, przygotowując wystawę „Odbitka skrupulatnie powlekana”. Pomy-
słodawczyniami i realizatorkami wydarzenia były Panie: Natalia Chojnowska 
i Anna Suchecka. Bardzo dziękujemy!

„Bal z Sercem” Fundacji Hospicyjnej – po raz piąty w ogóle, ale po raz pierwszy 
w prestiżowym budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Dzięki szczo-
drości 200 osób, a także za sprawą hojności sponsorów i darczyńców udało się 
zebrać ponad 110 000 zł. Wprawdzie wystrój, muzyka i menu przygotowano 
w klimatach skandynawskich, jednak serca Gości były bardzo gorące. 

„Zimowe spotkania” w świetlicy socjoterapeutycznej przy Chodowieckiego 10 przyciągnęły grupę dwanaściorga 
dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Każdy dzień przynosił inne atrakcje: kino, miejskie lodowisko, wizytę w Europejskim 
Centrum Solidarności, wystawę w „Hewelianum”, wreszcie warsztaty cukiernicze u „Pellowskiego”. Jak tu nie lubić ferii?
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Wprawdzie 13. i w piątek, ale dzieci na corocznym balu karnawałowym w Ho-
spicjum bawiły się znakomicie. Tym razem mali Goście mieli szansę przenieść 
się na chwilę w klimat Orientu i Północnej Europy – dzięki obecności Konsul 
Generalnej Chin oraz Konsula Honorowego Danii. Jak zwykle było niezwykle: 
szalone tańce, pyszny poczęstunek, odjazdowe zabawy, a na koniec loteria, 
w której każdy los był trafiony.

Uroczyste Msze św. żałobne z Litanią Imion i udziałem rodzin Chorych, którzy odeszli pod opieką naszego Hospicjum. 

Zakończenie jesienno-zimowej edycji Kursu Wolontariatu Opiekuńczego. 

Dzień Kobiet w Hospicjum – pacjentek, mam naszych małych podopiecznych, 
uczestniczek Akademii Walki z Rakiem, wolontariuszek, wreszcie pracowniczek 
Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: 
„Bądź sobą, odkryj swoje piękno” i pod nie ułożono cały program, w tym 
śmiechoterapię, warsztaty pozytywnego myślenia, spotkanie z brafitterką, 
wreszcie konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Na koniec dla wszystkich Pań 
nie zabrakło upominków dla ciała i dla ducha.

Obchody XXII Światowego Dnia Chorego. W hospicjum wiemy, że choroba 
jest wpisana w ludzki los. W tym roku uroczystość, rozpoczętą Mszą św. pod 
przewodnictwem ks. biskupa Wacława Szlachetki, uświetnił koncert Akade-
mickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wręczenie stypendiów trzynaściorgu podopiecznym Funduszu Dzieci Osiero-
conych, pozyskanych dzięki wyjątkowemu projektowi „Dziennika Bałtyckiego”, 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Loży Gdańskiej Business Centre 
Club, w którego efekcie powstał kalendarz „2015 Business & Art”. Uroczystość 
odbyła się w auli ASP i była okazją do spotkania zarówno pomysłodawców, 
realizatorów, jak i beneficjentów przedsięwzięcia. – Spotykają się tutaj piękno 
dzieła hospicyjnego, piękno sztuki i piękno dziecięcych marzeń – powiedziała 
Joanna Czauderna-Szreter, Dyrektor ds. marketingu Międzynarodowych 
Targów Gdańskich, jednego ze sponsorów projektu.

Nawiedzenie Domu Hospicyjnego przez kopię figury Matki Bożej z Lourdes, zorganizowane z okazji Roku Jubile-
uszowego 25-lecia reaktywacji Caritas Diecezji Gdańskiej. Po Mszy św. na przywitanie figury, odprawionej przez Jej 
kustosza, ks. Piotra Brzozowskiego, Dyrektor Hospicjum ks. Jędrzej Orłowski SAC dokonał aktu zawierzenia Domu 
Matce Bożej.

Rekolekcje wielkopostne ks. prałata Stanisława Łady, archidiecezjalnego duszpasterza niepełnosprawnych i chorych.
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Start akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. W tym roku na podarunki 
czekało prawie 400 dzieci z całej Polski.

Początek edycji wiosennej Kursu Wolontariatu Opiekuńczego. Zgłosiło się blisko 70 uczestników. W ramach Po-
morskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego szkolimy wolontariuszy również dla innych placówek służby zdrowia.

Wielkanocna zbiórka żywności w marketach spożywczych na terenie Gdańska. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 
oraz serdeczności klientów udało się jej zebrać ponad tonę!

Konferencja „Żałoba dzieci i młodzieży”, zorganizowana w ramach programu 
„Tumbo Pomaga”, inicjująca cykl dwudniowych warsztatów zaplanowanych 
od 22 kwietnia do 15 czerwca, a skierowanych do psychologów i nauczycieli 
szkolnych. – Inicjatywa Fundacji Hospicyjnej jest wspaniała – powiedziała Beata 
Wolak, przedstawicielka Kuratorium Oświaty. 

Już tradycyjna gdańska wigilia „Pól Nadziei na Pomorzu”, czyli „Żonkilowa Sobota”  
w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią, który zapraszał wszystkich 
zainteresowanych do darmowych konsultacji u lekarzy specjalistów.  – Cie-
szymy się, mogąc kolejny raz otwierać Pola Nadziei. Uczestnictwo w następnych 
edycjach dla całego zespołu też już jest oczywiste – usłyszeliśmy od lek. med. 
Wojciecha Kani, zastępcy komendanta Szpitala.

Już po raz kolejny w Galerii Bałtyckiej „Wielkanocne Jaja”, które można było 
dekorować z D. Kolak, I. Guzowską, A. Woźniak, M. Rakowiec, D. Michalczew-
skim, M. Kosycarzem, Piłkarzami Lechii Gdańsk, Koszykarzami Trefla Sopot 
i Wikingami Gdańsk. Wydarzenie uświetnił koncert muzyki gospel w wykonaniu 
Młodzieżowego Chóru Juventus, natomiast całą imprezę poprowadziła Beata 
Szewczyk z Radia Gdańsk. Wszystko po to, by wesprzeć małych i dorosłych 
podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza.

Uroczystości Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkiej Nocy. W kolejne dni tradycyjnie: Msza św. Wieczerzy Pańskiej, 
Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej, święcenie pokarmów oraz Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną. W nie-
dzielę i poniedziałek wielkanocny Msze św. połączone z nowenną do Miłosierdzia Pańskiego. 

Koncert charytatywny w gdańskim Ratuszu Staromiejskim na Korzennej na rzecz podopiecznych Hospicjum ks. 
Dutkiewicza. Wystąpiły dwa chóry: Wydziału Zarządzania UG „Non Serio” pod batutą Beaty Borowicz oraz Alesund 
Round Table Men’s Choir z Norwegii, którym kieruje Nils Jørgen Hummelsund. W przerwie odbyła się aukcja cha-
rytatywna prac dzieci z przedszkola „Pod wesołą chmurką”. Dzięki talentom małych i dużych artystów wieczór był 
znakomity, a dochód z wydarzenia imponujący – aż 4605 zł.
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Jest maj, jest „Wróblówka”, czyli festyn w otomińskim zajeździe, od lat organizowany przez Swedish Business Club 
„Pomerania”. Dzięki uprzejmości Gospodarzy Fundacja Hospicyjna ze swoją zabawą fantową gości na nim już tra-
dycyjnie. W tym roku znowu ze wspaniałym efektem – udało się zebrać 6 564 zł! 

Imprezą towarzyszącą I „PZU Gdańsk Maraton” – ważnemu wydarzeniu na mapie 
sportowej Polski – była Strefa Kibica „Podziel się kilometrem… z Hospicjum”. 
Na bieżniach, rowerkach i orbitrekach udało się pokonać ich wspólnie aż 1581. 
A ponieważ każdy kilometr oznaczał 10 zł dla Fundacji Hospicyjnej, rachunek 
był prosty! Wielkie brawo dla organizatorów i sportowców!

Uroczystość nadania odznaczeń Złotego Czepka w gdańskim Ratuszu Staromiejskim, 
przyznawanych pielęgniarkom wyróżniającym się doskonałą etyką pracy. Z rąk władz 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wyróżnienia otrzymały pracow-
niczki naszego Hospicjum: Ewelina Lammek (pielęgniarka w Hospicjum Domowym), 
Alina Tymczuk (opiekująca się pacjentami na oddziale stacjonarnym i w opiece domowej) 
oraz Ewa Hys (pielęgniarka w Hospicjum Domowym).

Dzień Dziecka w gdańskim ZOO, już tradycyjnie w pierwszy piątek czerwca. Cudowna okazja wyjścia w świat dla 
małych podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci i ich rodzin. Można było dotknąć zwierzątek w małym 
ZOO, przejechać się na motocyklu i konno, spróbować smakołyków z grilla... Atmosfera nie miała sobie równych.

Kulminacja wydarzeń towarzyszących „Polom Nadziei na Pomorzu 2015”. Tego 
dnia w czterech pomorskich miastach manifestowano solidarność z ideami 
hospicyjnymi, bawiono się na festynach, ale przede wszystkim kwestowano 
na rzecz podopiecznych hospicjów. W Gdańsku wzięło w nich udział około 
2700 wolontariuszy, przede wszystkim uczniów, których młodość była 
dowodem, że człowiek na drugiego człowieka zawsze może liczyć. Łącznie 
udało się zebrać kwotę około 540 000 zł.

„To był maj…” i wielka majówka w hospicyjnym ogrodzie, połączona z obchodami Dnia Matki. W organizację wy-
darzenia, pełnego niespodzianek dla małych i dużych, wielki wkład wnieśli wolontariusze z Banku BPH. Bardzo 
serdecznie Wam dziękujemy!

Finał projektu wolontariatu pracowniczego firmy Schenker pt. „Zielony Czas Pomagania”. Jego tegoroczna wiosenna 
edycja skupiła się na budowie nowego zadaszenia altany w hospicyjnym ogrodzie, dzięki czemu nasi pacjenci zyskali 
wygodne i bezpieczne miejsce wypoczynku, nawet podczas letniej mżawki czy palącego słońca. 

Pierwsze urodziny „Klubu Tysiąc” – najmłodszego dziecka hospicyjnych wolonta-
riuszy, miejsca cotygodniowych towarzyskich spotkań przy grach planszowych, 
kartach i domowym cieście. Uczczono je z wielką pompą – przy torcie (żeby 
jednym!) i na śpiewająco. Urodziny klubu były również okazją do licznych 
podziękowań jego uczestnikom, założycielom, ze szczególnym wyróżnieniem 
Beaty Ślusarek oraz ks. Jędrzeja Orłowskiego, Dyrektora Hospicjum, który 
otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Klubu.
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Święto 49. Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego i zarazem lotniczy piknik miały w tym roku wyjątkowy charakter. 
Ponieważ uczestniczy się w ważnych chwilach dla Przyjaciół, więc też tam pojechaliśmy, z pokaźną gromadką pod-
opiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Punktem kulminacyjnym były pokazy śmigłowców MI-24 oraz akrobacje 
samolotowe Orlików z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia. 

„Kolorowy Piórnik” znowu czas zacząć. Wszyscy już myślą tylko o wakacjach, 
ale w Funduszu Dzieci Osieroconych ruszają przygotowania do szkoły. By 
wypełnić tornistry podopiecznych trzeba trochę czasu.

Zakończenie wiosennej edycji Kursu Wolontariatu Opiekuńczego. Umowy wolontariackie podpisało 15 osób.

Jedna wielka kupa śmiechu… w hospicyjnym ogrodzie. A to wszystko dzięki 
liderkom śmiechoterapii – Kasi Szafarczyk, Darii Annie Kubiak i Edycie Czapli 
– które poprowadziły trzy około godzinne sesje terapeutyczne dla wszystkich 
zainteresowanych. Uczestnicy pamiętają dobrze, że było „świetnie, świetnie, 
heeeej!”.

Koncert zespołu Duo del Gesù w składzie: Arnaud Kamiński (skrzypce) i Krzysztof 
Tymendorf (altówka), którzy wystąpili dla podopiecznych Hospicjum w ramach 
4. edycji Euro Chamber Music Festival Gdansk.

Spotkanie ewaluacyjno-szkoleniowe na zakończenie cyklu edukacyjnych warsztatów poświęconych tematowi żałoby 
w szkole. Certyfikaty ukończenia pełnego cyklu spotkań otrzymało 106 osób, 22 kolejne brały udział przynajmniej 
w ich części. – Okazało się, że to był pomysł, na który pedagodzy szkolni i psycholodzy czekali wiele lat – przyznała 
Agnieszka Paczkowska, psycholog hospicyjny, a zarazem prowadząca warsztaty. 

Dzień Dziecka i Dzień Taty w hospicyjnym ogrodzie, czyli wesoły piknik dla dzieci 
chorych, ich rodzeństwa oraz dzieci osieroconych. Oficjalnym organizatorem była 
Fundacja Hospicyjna, jednak jak zwykle nie obeszło się bez wsparcia wolontariu-
szy, którzy dzielnie pomagali zapanować nad żywiołem. Atrakcji było moc: i tych 
edukacyjnych, i  tych kulinarnych, i  tych sportowo-integracyjnych. Magik robił 
czary mary, w powietrzu pachniały naleśniki, rozbrzmiewała zumba i wesołe krzyki 
Gości. Wszyscy wyszli  w świetnych humorach i z apetytem na kolejne takie pikniki.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Hospicyjną, otwierająca projekt „Pomaganie jest piękne – srebrny wo-
lontariat opiekuńczy”, w której udział wzięli przedstawiciele placówek ochrony zdrowia z województwa pomorskiego 
(szpitali, hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych), zainteresowanych tworzeniem i rozwojem współpracy 
z wolontariuszami opiekuńczymi. Projekt, realizowany w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób 
Starszych” (ASOS), przeprowadzony został w lipcu i sierpniu. Szkolenie ukończyło 20 osób.
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Wyjazd integracyjny wolontariuszy opiekuńczych działających przy Hospi-
cjum Dutkiewicza do Nowych Polaszek na Kaszuby – czas na odpoczynek 
i regenerację sił po wyzwaniach codzienności. 

Wakacje w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” Fundacji Hospicyjnej to dla wielu podopiecznych Funduszu 
Dzieci Osieroconych stały punkt programu. A w nim, w tym roku: wizyta w Oceanarium, park trampolin Jumpcity, 
wizyty w Hotelu Mercury i w firmie Leasing Polski, zabawa w EduParku i na basenie w Aquaparku, a także wycieczka 
do Elbląga i odwiedziny tamtejszej jednostki żandarmerii wojskowej. Po prostu wakacje na medal! 

Wakacje w Borzechowie dla trzydziestki dzieciaków będących pod opieką hospicjów z Gdańska, Tczewa i Gdyni. 
Piękny las, piękne jezioro, niedaleko słynne arboretum. Obozowiczów odwiedziła też hospicyjna pani psycholog 
i przeprowadziła warsztaty z komunikacji. Takiej nauki nigdy dosyć.

English Summer Camp w Kościerzynie. Dzięki uprzejmości gdańskiego oddziału Project Manager Institute pojechało 
na niego siedmioro podopiecznych Fundacji Hospicyjnej.

Początek wakacji z górnej półki. Wspinaczkowa Drużyna Słonika Tumbo, znana też pod nazwą „Pajączki”, szkoliła 
swoje umiejętności aż na czterech trójmiejskich ściankach. Wszyscy stanęli na wysokości zadania.

Wizyta kilkanaściorga podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych na 
planie zdjęciowym serialu TVN „Aż po sufit”, realizowanym w Gdyni. Dla wielu 
niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się pracy filmowców, stanąć za kamerą 
(ale też przed – jako statyści), porozmawiać i zdobyć autograf prawdziwych 
gwiazd. Było co potem opowiadać znajomym. 

Tradycyjne trzy tygodnie Jarmarku Dominikańskiego na przełomie lipca 
i sierpnia. Tym razem stoisko Fundacji Hospicyjnej i Przyjaciół rozstawiono na 
ulicy św. Ducha. Łączny dochód ze sprzedaży wyniósł 3477,50 zł.

VII Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy, czyli 3Miasto na rolkach, a podczas 
niego kwesta na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych i uroczyste przekazanie 
czeku w wysokości 5 000 zł. Dziękujemy!

29.06-3.07.

4.07.

6-18.07.

16.07.

22.-31.07.

25.07-16.08.

10-23.08.

22.08.
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Jeżeli w kalendarzu wypada Święto Lotników, to my tradycyjnie obchodzimy je w Pruszczu Gdańskim, w zaprzy-
jaźnionej 49. Bazie Lotników. Grupka około 60 dzieci, zarówno podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, jak 
i z Domowego Hospicjum Dutkiewicza miała okazję zwiedzić jednostkę, spotkać się z sokolnikiem, obejrzeć z bliska 
śmigłowce, pokaz Wojskowej Straży Pożarnej, przeprowadzić doświadczenia pod okiem instruktorów z EduParku 
i spędzić miło czas przy grillu. Wszystkie dzieci wróciły ze szkolnymi wyprawkami, przygotowanymi w ramach akcji 
„Kolorowy Piórnik”. 

Festyn na zakończenie lata dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla 
Dzieci i Funduszu dzieci Osieroconych – miał być w ogrodzie, ale pogoda nie 
dopisała i atrakcje przeniosły się na salę konferencyjną Hospicjum. Humory 
sprawiły się już świetnie. Cała impreza animowana była przez firmy Dynamic 
Event oraz PAM Event. Kłaniamy się! 

Festyn Lasów Państwowych już po raz jedenasty, ale pierwszy w Gdyni, na 
skwerze Kościuszki, w sąsiedztwie słynnej fregaty „Dar Pomorza” i niszczyciela 
ORP „Błyskawica”. My też tam ze swoim stoiskiem byliśmy, podziwialiśmy 
rozmach organizatorów i mimo wietrznej pogody udało nam się kwestując 
zebrać 1 753, 17 zł.

Wizyta studyjna 46 koordynatorów wolontariatu opiekuńczego i wolontariuszy 
z domów opieki społecznej województwa pomorskiego i z Hospicjum Dut-
kiewicza w Gdańsku. Jej głównym punktem były spotkania z wolontariuszami 
i pracownikami dwóch toruńskich placówek: Hospicjum „Światło” i Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego pod tą samą nazwą. Czasu na zwiedzanie miasta 
i smakowanie toruńskich specjałów też nie zabrakło.

Emisja premierowego odcinka programu „Świat nie jest taki zły”, poświęconego wsparciu osób zmagających się 
z nowotworem oraz profilaktyce onkologicznej, nakręconego z okazji obchodów 10-lecia Akademii Walki z Rakiem.

Festiwal „Dni Wilna w Gdańsku”, także: „Dni nadziei i bliskości z osobami Chorymi z naszego Wileńskiego Hospicjum” 
– jak napisała s. Michaela Rak, założycielka i dyrektor Hospicjum im. bł. Ks. Michała Sopoćko w Wilnie. Kupując 
piernikowe serce, miód czy palmę w namiocie na Targu Węglowym albo po prostu wrzucając datek po Mszach św. 
w kościołach Mariackim i św. Jana, można było pomóc utrzymać placówkę. Pomogliśmy wspólnie sumą 41 512,92 zł.

Aby chleba nam nie zabrakło, czyli dożynki w Cieplewie – wielki festyn z konkursami, teatrem, koncertem, fajerwer-
kami i kwestą na rzecz Hospicjum. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i szczodrość. 

Huczne obchody okrągłego jubileuszu Akademii Walki z Rakiem. Gospodarzami 
uroczystości były Fundacja Hospicyjna i Fundacja Gdyński Most Nadziei, przy 
których od blisko dekady działają filie Akademii, a wśród Gości nie zabrakło 
jej członków, sympatyków i przyjaciół. Obchody rozpoczęły dwa marsze brze-
giem morza (z Orłowa i z Jelitkowa), a potem przyszedł czas na wspomnienia, 
podziękowania, wykłady znakomitych Gości, premierę spektaklu hospicyjnego 
teatru, wreszcie warsztaty. Dzień pełen pięknych wrażeń.

28.08.

4.09.

4-6.09.

5.09.

6.09.

11-13.09.

13.09.

21.09.
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Pobyt na planie zdjęciowym cyklicznego programu platformy nc+ „Remont 
w 48 h”, do którego zaproszono rodzinę podopiecznych Funduszu Dzieci 
Osieroconych z Otwocka. W ciągu dwóch dni Tomasz Pągowski z ekipą 
wyremontowali od A do Z pokój Igi i Kacpra. Radość dzieci nie miała granic.

Wyjazd integracyjny grupy 25 wolontariuszy związanych z Hospicjum Dutkiewicza i Fundacją Hospicyjną do Ząbkowic 
Śląskich, z przystankiem na Jasnej Górze. Pogoda była wspaniała, Gospodarze – ząbkowiccy pallotyni – nadzwyczaj 
gościnni, cel wyprawy: „by lepiej się poznać i jeszcze bardziej polubić” – osiągnięty. 

I Konferencja Onkologiczno-Paliatywna Hospicjum Dutkiewicza i od razu sukces. Organizatorzy (FH i HED) wśród 
celów wymieniali: zintegrowanie środowiska medycznego, na co dzień związanego z pacjentem chorym onkolo-
gicznie, oraz przybliżenie tematów ważnych w codziennej praktyce lekarskiej. W wydarzeniu udział wzięło 127 osób. 
Bardzo szybko ustalony został termin przyszłorocznej konferencji, tym razem dwudniowej. W 2016 roku zapraszamy 
15-16 października.

Mikołaje na start! Rusza wielka akcja spełniania marzeń chorych i osieroconych dzieci. Finał tuż przed Gwiazdką. 

Zbiórka żywności w gdańskich sklepach „Biedronka”. Zebrane produkty trafiły do najbardziej potrzebujących pa-
cjentów w opiece domowej oraz na oddział stacjonarny Hospicjum Dutkiewicza.

Z drukarni wychodzi książka trzydziestolecia –  „Solidarni.  Opieka paliatywno-ho-
spicyjna w Polsce” pod redakcją Anny Janowicz, Piotra Krakowiaka i Alicji Stolarczyk, 
przedstawiająca dzieje fenomenu, jakim był i jest polski ruch hospicyjny. Równolegle 
ukazuje się jej wersja angielska: „In Solidarity. Hospice-Palliative care in Poland”.

Uroczysta, choć zarazem niezwykle żywiołowa inauguracja „Pól Nadziei na 
Pomorzu 2016”, w tym roku przy Hospicjum Dutkiewicza. – Nie byłoby tej akcji 
bez Was, cudownych młodych wolontariuszy o wspaniałych sercach – powiedział 
do zgromadzonych licznie uczniów Dyrektor Hospicjum Dutkiewicza ks. Jędrzej 
Orłowski SAC. Symboliczne cebulki żonkili posadzone zostały w hospicyjnym 
ogrodzie oraz na klombie przy Al. Zwycięstwa. Wielki finał „Pól” 24 kwietnia 
2016 roku.

Dzień profilaktyki w Hospicjum Dutkiewicza. W zamian za datek na rzecz 
placówki można było skorzystać z konsultacji lekarzy-specjalistów, dietetyczki 
oraz koordynatorki Akademii Walki z Rakiem, a także wykonać badanie USG. 
Łącznie udzielono 194 porad.

25- 26.09.

28-30.09.

1.-5.10.

2.10.

3.10.

8.10.

15.10.

17.10.
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Kurs Wolontariatu Opiekuńczego – edycja jesienna.

Uroczyste zakończenie II Wielkiego Integracyjnego Turnieju Gier Klubu 1000. W zabawie, która miała trzy odsłony, 
wzięło udział aż 63 graczy, w wieku od 7 do ponad 80 lat. Byli to nasi Domownicy, pracownicy Hospicjum Dutkiewicza 
i Fundacji Hospicyjnej, Wolontariusze oraz Przyjaciele i Sympatycy klubu. Kto powiedział, że planszówki to przeżytek?!

Na gdańskich cmentarzach: Łostowickim, Srebrzysko, Garnizonowym, Oliwskim, 
w Nowym Porcie, Salvator Nowy, a także na cmentarzu przy Parafii św. Jacka 
w Straszynie oraz na dwóch nekropoliach w Pruszczu Gdańskim trwały wielkie 
kwesty w ramach corocznej akcji „Zapal światło dla Hospicjum”. By wrzucić 
datek na rzecz Hospicjum zachęcało ponad 500 osób – przede wszystkim 
uczniowie szkół wszystkich stopni, ale także wolontariusze związani z Fun-
dacją Hospicyjną i Hospicjum oraz pracownicy obu placówek. Rezultat był 
imponujący, dokładnie 109 028,50 zł.

Premierowe wydanie odcinka programu „Świat nie jest taki zły”, tym razem 
poświęconego problemowi osierocenia dzieci i młodzieży. W rozmowach 
studyjnych, przeprowadzanych w hallu Hospicjum ks. Dutkiewicza, a także 
w materiale filmowym, prezentującym historię jednej z podopiecznych Fun-
duszu Dzieci Osieroconych, przedstawiony został zakres działań Funduszu, 
zarówno socjalnych, jak związanych ze sferą psychiki dzieci po stracie. 

Gdański Półmaraton. 21 km z plakietką „Biegnę dla osieroconych dzieci” 
przebiegło 50 osób, w tym Justyna Ziętek, koordynatorka Funduszu Dzieci 
Osieroconych, Ulana Witkowska, mama Pawełka, podopiecznego Domowe-
go Hospicjum dla Dzieci, oraz Krzysztof Olszewski, członek Rady Fundacji 
Hospicyjnej – nasz wspaniały Przyjaciel i wolontariusz.

Odwiedziny Hospicjum przez Wikariusza Generalnego Zgromadzenia Pallotynów ks. Adama Golca SAC.

Pobyt diakonów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – okazja do pokazania młodym ludziom Hospicjum 
i Fundacji od środka.

17.10.

21.10.

25.10.

27.10.

29.10.

30.10-2.11.

1-8.11.

2.11.

X jubileuszowy koncert z cyklu „Głosy dla Hospicjów”, inaugurujący XII kam-
panię „Hospicjum to też Życie”, realizowaną pod hasłem „Dzieci radzą sobie 
dobrze tylko w bajkach”. – Zapraszam Państwa, byście się przemienili w dobre 
wróżki albo w krasnoludki, albo w Mikołaje – powiedziała na otwarciu wieczoru 
Alicja Stolarczyk. W pierwszej części usłyszeliśmy Chór Wydziału Zarządzania 
UG „Non Serio” pod batutą Beaty Borowicz, a w drugiej wielką Gwiazdę Kry-
stynę Jandę w spektaklu „Piosenki z Teatru”. 
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Konferencja „Zapomniani żałobnicy – o żałobie dzieci i młodzieży”, zorganizo-
wana w ramach kampanii społecznej „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach” 
oraz programu „Tumbo Pomaga” dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów 
pomorskich placówek oświatowych, otwierająca cykl szkoleniowy „Żałoba 
w społeczności szkolnej”. Moderatorką spotkania była Małgorzata Ohme, 
ambasadorka XII kampanii Fundacji Hospicyjnej.

Msze św. żałobne z Litanią Imion. 

Kolejne „Spotkanie z bajką”, tym razem w interpretacji Aleksandry Woźniak, aktorki, Beaty Szewczyk, dziennikarki 
Radia Gdańsk i Piotra Mirowicza, dziennikarza portalu gdansk.pl. Miejsce akcji: czytelnia dziecięca w budynku 
głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Firma DB Schenker znowu nadaje. Jej wolontariusze, przy ogromnym wkładzie 
Pań z kwiaciarni „Dzika Róża”, przygotowali mikołajkowe stroiki dla pacjentów 
oraz udekorowali świątecznie Dom Hospicyjny.

Wizyta ks. Jacoba Nampudakama SAC, przełożonego generalnego Zgromadzenia Pallotynów.

Pierwsze „Spotkanie z bajką”, którą w filii nr 1 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Galerii Manhattan przeczytali: Magdalena Witkiewicz, pisarka, Hanna Zych-
-Cisoń, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego i Paweł Adamowicz, 
Prezydent Miasta Gdańska, a warsztaty arteterapeutyczne poprowadziła 
Joanna Wcześny. Wydarzenie przygotowane zostało w ramach XII kampanii 
Fundacji Hospicyjnej, realizowanej pod hasłem „Dzieci radzą sobie same tylko 
w bajkach”. Niestety zdarza się nam o tym zapominać...

Otwarcie drugiej Charytatywnej Wystawy Choinek 2015 Fundacji Hospicyjnej 
i portalu www.MetropoliaDzieci w pasażu zewnętrznym gdańskiego Parku 
Handlowego Matarnia. Choinka z mebli i zabawek, choinka-samochód, choin-
ka-drabina kariery sportowej, choinka ubrana w filiżanki... Ponad dwadzieścia 
parę niezwykłych drzewek wystawionych przez pomorskie firmy i organizacje, 
by wesprzeć Fundusz Dzieci Osieroconych. Kto nie widział, ten dużo stracił.

Emisja realizowanego na żywo programu TVP1 „Świat się kręci”, którego część poświęcona była problemowi osiero-
cenia i żałoby dzieci i młodzieży. Wśród gości: psycholożka i wielokrotna ekspertka kampanii Fundacji Hospicyjnej 
Anna Dodziuk, prezes Fundacji Alicja Stolarczyk i psycholożka z Hospicjum Dutkiewicza Agnieszka Paczkowska. 
Program obejrzało około 2 mln widzów.

3.11.

5.11.

6-7.11.

20.11.

27.11.

3.12.

2-3.12.

3.12.
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7.12. 

7.12.

7.12. 

9.12. 

10.12. 

10.12. 

Jarmark świąteczny na Targu Węglowym w Gdańsku, a podczas niego karuzela i  lodowisko, z którego dochód 
przekazany został na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych. Stoisko Fundacji Hospicyjnej obecne było od 10 grudnia 
i cieszyło się wielkim powodzeniem.

Już tradycyjnie w pierwszy weekend grudnia w Galerii Bałtyckiej Gwiazdy malują 
gwiazdy, choinki, śnieg, życzenia..., co której Gwieździe akurat w duszy gra. 
Malowali: Hanna Zych-Cisoń, Dorota Abramowicz, Magda Witkiewicz, Iwona 
Guzowska, Paweł Adamowicz, ks. Krzysztof Niedałtowski, dziennikarki portalu 
trójmiasto.pl i siatkarze oraz koszykarze Trefla Sopot, a także Beata Szewczyk, 
która spotkanie prowadziła, Agnieszka Oszczyk, która czytała dzieciom bajkę, 
i Przemek Radziszewski, który zaśpiewał kolędy. Idą Święta.

Emisja odcinka „Świat nie jest taki zły” poświęconego wolontariatowi opiekuńczemu w placówkach zdrowia, który 
wspiera opiekę pielęgniarską. – Wolontariat może stać się prawdziwą pasją – zaznaczyła prof. Ewa Jassem, jedna 
z gości programu.

Spotkanie w Strefie Psyche SWPS Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
w Gdyni, nawiązujące do hasła XII kampanii Fundacji Hospicyjnej „Dzieci radzą sobie 
same tylko w bajkach”, podczas którego prowadząca Agnieszka Paczkowska, hospicyjna 
psycholożka, przedstawiła możliwości pomocy, jakiej od dorosłych może oczekiwać 
osierocone dziecko. 

Wigilia w Hospicjum dla pracowników, wolontariuszy i przyjaciół, także Fundacji Hospicyjnej.

Mikołajkowe spotkanie z koordynatorami, w ramach Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego – podsumowu-
jące rok i zakreślające plany na przyszłość.

Obchody Dnia Wolontariusza na miejskim lodowisku – okazja, by podziękować 
za całoroczny trud, a najlepszych z najlepszych szczególnie uhonorować. 
W tym roku byli nimi: Michał Bujko (w kategorii „Wolontariat Akcyjny”), Sta-
nisława Paszko (w kategorii „Wolontariat Opiekuńczy”) i Elżbieta Smolińska 
(w kategorii „Koordynator Szkolnego Wolontariatu”).

Otwarcie miniwystawy niezwykłych choinek charytatywnych w gdańskim 
Kościele św. Jana.
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11.12. 

12.12. 

15.12. 

16.12. 

17.12. 

18.12. 

22.12. 

24.12.

„Świąteczne Klimaty” w IKEA Gdańsk, połączone z obchodami imienin św. Łucji. Na terenie sklepu odbyła się kwesta 
na rzecz podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, a także warsztaty dekorowania pierników i bombek. Można 
było też posłuchać bajki oraz zrobić sobie zdjęcie ze św. Mikołajem. Takie rzeczy tylko w grudniu.

Przekazanie kluczyków do samochodu podarowanego przez firmę Leasing Polski  
Sp. z o. o. na potrzeby Fundacji Hospicyjnej. Dziękujemy! 

Konferencja zamykająca projekt „Pomaganie jest piękne – srebrny wolontariat opiekuńczy”.

Uroczyste wręczenie stypendiów dwanaściorgu podopiecznym Funduszu 
Dzieci Osieroconych, ufundowanych przez partnerów wyjątkowego kalen-
darza „2016 Business & Foto” – projektu „Dziennika Bałtyckiego” ze zdjęciami 
znanych pomorskich fotografów.

„W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu...”. Przybieżały rodziny zwią-
zane z Domowym Hospicjum dla Dzieci oraz pracownicy opiekującego się 
nimi zespołu medycznego, które tradycyjnie, jak co roku, przygotowały dla 
siebie wspólną wigilijną biesiadę. Przybieżał też św. Mikołaj, aż z Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie służy w 49. Bazie Lotniczej.

Wigilia uczestników i prowadzących zajęcia Akademii Walki z Rakiem. W 
Akademii zawsze jest serdecznie, ale takie świąteczne spotkania budują więź 
szczególną. Był piernikowo-śliwkowy tort od Pellowskich, bony na leki od 
Fundacji Hospicyjnej, stroiki wykonane przez uczestniczki arteterapii i wspa-
niała rodzinna atmosfera. – Dobre słowa mają wielką moc, a te wypowiadane 
w grupie mają moc podwójną – podsumowała spotkanie Danuta Stopieńska, 
koordynatorka Akademii.

Rusza portal www.hospicja.pl w nowej odsłonie.

 „Cicha noc, święta noc...”. Uroczysta wspólna wieczerza dla pacjentów Domu Hospicyjnego i ich rodzin, a po kolacji 
pasterka dla wszystkich przyjaciół i sympatyków Hospicjum.


