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Partner wydania



•	49. Baza Lotnicza, Pruszcz Gdański
•	7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią, Gdańsk
•	Activ Invest Sp. z o.o., Pszczółki
•	  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 

Gdynia
•	Akademia Artystyczna, Gdańsk 
•	Akademia Sportu Piłeczka, Pruszcz Gdański
•	Ale Balon, Beata Paszke, Gdańsk
•	Alior Bank SA, Warszawa
•	Altaria Services, Banino
•	Arla Foods Polska SA, Gdańsk
•	Assel Sp. z o.o., Pruszcz Gdański
•	AStreet, Gdańsk 
•	Axel Computer, Gdańsk
•	AZ System, Gdańsk
•	Bank BPH SA, Gdańsk 
•	Bank Zachodni WBK, o. Pruszcz Gdański
•	Bartusz Serwis, Gdańsk 
•	Batycki, Gdańsk
•	Bayer Sp. z o.o., Gdańsk
•	Bioway Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Błysk Izabela i Adam Felberg, Chwaszczyno
•	BPS Business Pack Service, Gdańsk
•	Browar Spółdzielczy, Puck
•	Bruno Tassi Północ Sp. z o.o., Gdańsk
•	Business Centre Club, Loża Gdańska BCC 
•	Business Oliwia Centre, Gdańsk
•	C&J Group, Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Castorama Gdańsk Oliwa, Gdańsk 
•	Centrum EduFun, Gdynia 
•	Centrum Filmowe Helios SA, Gdańsk 
•	 Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk 
•	CH Auchan, Gdańsk, ul. Szczęśliwa
•	 Chór Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej  

Non Serio, Gdańsk 
•	Cukiernia Fajne Baby, Gdańsk 
•	Cukiernia Vega, Gdańsk 
•	Cushman&Wakefield, Warszawa 
•	Dakkar, Gdańsk
•	DCT Gdańsk SA, Gdańsk
•	DGL Dariusz Gołąbko Logistic, Pruszcz Gdański 
•	 Delphia Pisarska-Klinkosz, Klinkosz, Klinkosz i Zagarów  

Sp. j., Gdynia 
•	Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o., Gdynia
•	Douglas Polska Sp. z o.o., Gdańsk-Warszawa 
•	Dr Oetker Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Drukarnia Normex, Gdańsk 
•	Drukarnia WL, Gdańsk 
•	EDF Polska SA, Warszawa 
•	EDF Wybrzeże SA, Gdańsk
•	 EduPark – Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży 

Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Gdańsk
•	E’Leclerc – Gdańskdis, Sp. z o.o., Gdańsk
•	Energa SA, Gdańsk
•	Epigon SA, Gdynia
•	ETL Holding Polska SA, Gdańsk 
•	Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

•	Flügger Sp. z o.o., Gdańsk
•	FSWO, Leszno 
•	Fundacja Energa, Gdańsk
•	 Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej 

osób niepełnosprawnych Integralia, Sopot
•	Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk
•	Galeria Bałtycka, Gdańsk
•	Galeria Przymorze – Immogdańsk Sp. z o.o., Gdańsk
•	Galeria Sztuk Różnych Kosycarz&MBeneda, Gdańsk
•	GAZ-SYSTEM SA o. Gdańsk
•	 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, 

Gdańsk 
•	Gdańska Stocznia Remontowa SA, Gdańsk 
•	Gdański Archipelag Kultury, Scena Muzyczna Gdańsk 
•	Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Gdańsk
•	Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk 
•	Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 
•	 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

Gdańsk
•	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o. Gdańsk 
•	Geneva Trust Polska Sp. z o.o., Gdańsk
•	Get-Choice Marzena Grochowska, Gdynia 
•	Gość Niedzielny o. Gdańsk 
•	Grafito, Gdańsk
•	Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk
•	Grimpado ścianka wspinaczkowa, Gdańsk 
•	Grupa Agora SA, Warszawa 
•	Grupa Ankara.pl, Gdańsk 
•	Grupa Lotos, Gdańsk
•	Grupa Travel Sp. z o.o., Gdynia 
•	Helena Michel Design, Irlandia 
•	Home.pl SA, Szczecin 
•	Hotel Astor, Jastrzębia Góra 
•	Hotel Królewski, Gdańsk
•	Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, Gdańsk 
•	Hotel Wieniawa, Gdańsk
•	IKEA Retail Sp. z o.o., Gdańsk
•	ILL, Warszawa
•	Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 
•	Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa
•	Instytut Pamięci Narodowej, o. Gdańsk 
•	Intel Technology Poland Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Inter Marine Sp. z o.o., Gdynia
•	Intrum Justitia Sp. z o.o., Warszawa
•	IQ.pl Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Izba Notarialna w Gdańsku z siedzibą w Sopocie 
•	JBS Kisielewski Turos Kisielewski Sp. j., Gdańsk
•	Kalicki Management, Sopot 
•	Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i wsp., Gdańsk
•	Kawiarnia – Herbaciarnia Maraska, Gdańsk
•	Kemer Bags & Accessories, Straszyn
•	Kent Sp. z o.o., Gdynia
•	Kik-Art Katarzyna Wielińska, Gdańsk 
•	Klub Seniora Motława, Gdańsk 
•	Koło Gospodyń Wiejskich, Paczewo
•	Koło Gospodyń Wiejskich Rzeczypospolita Babska, Wiślinka 
•	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Gdańsk 
•	Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o., Kraków

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i  firmom, które w 2016 roku wsparły 
działalność Fundacji Hospicyjnej. Słowa wdzięczności kierujemy również do przedszkoli 
i szkół województwa pomorskiego, które organizując festyny i kiermasze udowodniły, 
że „Hospicjum to też Życie”.

W 2016 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy:
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 2  FUNDACJA HoSPICYJNA W 2016 RoKU
Kto? Dla kogo? Jak? Za ile? Potrzeby na 2017 r. Marzenia i plany
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Zapiski z fundacyjnej codzienności

 33  KALENDARIUM NAJWAżNIEJSZYCH WYDARZEń 2016 RoKU  
W HoSPICJUM IM. KS. E. DUTKIEWICZA SAC I FUNDACJI HoSPICYJNEJ

W NUMERZE:

Świat wokół nas jest piękny, dynamiczny 
i proponuje wiele możliwości, ale nie jest 
doskonały. Każdego dnia dostarcza mnóstwo 
radości, lecz przynosi także wciąż nowe 
problemy: z pracą, zdrowiem, relacjami, 
poczuciem sensu, systemem wartości, 

starością, samotnością, brakiem uważności.  
Z każdym z nich trudno zmierzyć się w pojedynkę. 

Działania Fundacji Hospicyjnej przypominają  
p o m o s t, który łączy  osoby będące w kryzysie 
choroby zagrażającej zdrowiu lub życiu, oczekiwania 
na narodziny śmiertelnie chorego dziecka, przewlekłej 
opieki nad chorym dzieckiem lub dorosłym członkiem 
rodziny, wreszcie związanym z przeżywaniem straty 
i żałoby z osobami chcącymi im w tym kryzysie 
towarzyszyć. Przede wszystkim jako profesjonalnie 
przygotowany, interdyscyplinarny zespół specjalistów 
z różnych dziedzin, ale ściśle powiązany z armią równie 
profesjonalnych wolontariuszy.

Na kolejnych stronach wydania specjalnego 
kwartalnika „Hospicjum to też Życie”,  
tzw. Rocznika 2016, pokazujemy nasze życie:  
najpierw w formie najbardziej skondensowanej,  
głównie poprzez liczby – kto, dla kogo, jak i za ile 
działamy – oraz w pigułce nasze potrzeby, marzenia 
i plany. Następnie przedstawiamy portrety tych, 
bez których nasza praca nie byłaby tak skuteczna, 

różnorodna i piękna – wolontariuszy, oraz obrazki 
z życia naszych podopiecznych. 

Wolontariusze, którzy są bezcenni, bowiem swoje 
doświadczenie, wiedzę, a przede wszystkim serce 
przekuwają na troskliwą opiekę nad chorymi  
lub umożliwiają realizację innych śmiałych, 
fundacyjnych projektów. 

Nasi podopieczni, którym pomoc nadaje wartość 
i sens naszej pracy, a wdzięczność nieodmiennie 
dodaje skrzydeł i motywuje, gdy czasami brakuje sił. 

Dynamikę i różnorodność działań prezentuje 
kalendarium, a naszą historię otwiera i zamyka lista 
instytucji, które w sposób szczególny pomagają 
Fundacji. Lista w dwóch kolumnach i małym drukiem, 
w której kryje się potężna moc pomagania i bez której 
nie moglibyśmy łatać dziury budżetowej państwa 
w opiece nad terminalnie chorymi i osieroconymi, 
a także uzupełniać zbyt krótkiej kołdry poszczególnych 
rodzin pozostających pod naszą opieką.

Pomaganie jest piękne, gdyż wyzwala w człowieku 
dobro, a w ten sposób go zmieniając,  
zmienia także świat. Na lepszy.

Alicja Stolarczyk 
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej



❙❙ KTO?
47 pielęgniarek, 27 lekarzy, 14 opiekunek medycznych, 
5 psychologów, 8 rehabilitantów, 1 duszpasterz,  
1 terapeuta ruchowy, 2 pracowników socjalnych,  
2 koordynatorki medyczne, 1 farmaceutka, 3 dietetyczki,  
11 koordynatorów projektów, 2 fundraiserów, 4 pracowników 
administracyjnych, 4 recepcjonistów, 5 dozorców,  
1 pracownik techniczny, 4 pracowników porządkowych,   
98 wolontariuszy opiekuńczych oraz ponad 2800 
wolontariuszy akcyjnych, 20 wolontariuszy z zakładu karnego

❙❙ DLA KOGO? 

DLA CHORYCH
 ■ ❙475 osób w Domu Hospicyjnym ks. Dutkiewicza SAC 

 ■ ❙290 osób w Domowym Hospicjum dla Dorosłych  
ks. Dutkiewicza SAC 

 ■ ❙40 dzieci w Domowym Hospicjum dla Dzieci  
ks. Dutkiewicza SAC 

 ■ ❙12 rodzin wspieranych przez Hospicyjną Opiekę 
Perinatalną (łącznie udzielono 54 porady)

 ■ ❙878 osób przyjętych w Poradni Medycyny Paliatywnej  
(łącznie udzielono 1524 porady)

 ■ ❙2200 porad psychologicznych udzielonych pacjentom 
hospicjum stacjonarnego i domowego  
oraz Hospicyjnej Opieki Perinatalnej (łącznie z bliskimi)

 ■ ❙200 osób (60-90 osób miesięcznie) uczestniczących 
w Akademii Walki z Rakiem (łącznie udzielono  
1160 konsultacji indywidualnych – psychologicznych, 
dietetycznych i fizjoterapeutycznych)  

 ■ ❙ok. 120 osób słuchających wykładów

DLA OSIEROCONYCH 
 ■ ❙854 dzieci objętych socjalną opieką Funduszu Dzieci 

Osieroconych

 ■ ❙80 osób objętych indywidualną opieką psychologiczną

❙❙ JAK?
■ ❙Codzienna kompleksowa, profesjonalna i pełna troski opieka 

nad przewlekle chorymi dziećmi oraz osobami dorosłymi 
chorymi terminalnie, podopiecznymi Hospicjum  
ks. Dutkiewicza SAC, a także uczestnikami Akademii Walki  
z Rakiem

■ ❙Działalność popularyzująca zachowania prozdrowotne  
oraz idee hospicyjne

■ ❙Rozwój wolontariatu opiekuńczego (przy łóżku chorego  
– na oddziale lub w domu)

■ ❙Rozwój wolontariatu akcyjnego (udział w kwestach,  
pomoc w organizacji imprez i administracji)

 78 zaangażowanych szkół i przedszkoli
 38  spotkań edukacyjnych (ok. 800 słuchaczy)
■ ❙Szkolenia dla nauczycieli i psychologów na temat procesu 

żałoby u dzieci oraz dla kandydatów na wolontariuszy 
i koordynatorów wolontariatu

■ ❙Edukacja dzieci i młodzieży na temat wsparcia emocjonalnego 
dzieci i młodzieży w żałobie (organizacja „Spotkań z Bajką”  
dla dzieci oraz „Dnia Tumbo” w gdańskich szkołach); 
inauguracja „Biblioteki Tumbo Pomaga” serią „Bajki Plasterki”

JAK POZYSKUJEMY ŚRODKI?

 ■ ❙Dofinansowanie z NFZ – 4 300 000 zł
 ■ ❙Kampania 1% podatku – 1 375 502 zł
 ■ ❙VI „Bal z Sercem”  – 198 355 zł
 ■ ❙„Pola Nadziei na Pomorzu 2016” – 208 699 zł
 ■ ❙XIII kampania „Hospicjum to też Życie”, prowadzona 

pod hasłem „Opiekun rodzinny – samotny bohater?” 
(charytatywny SMS i darowizny) – 20 005 zł

 ■ ❙„Światło dla Hospicjum” (wielka kwesta na cmentarzach)  
– 97 768 zł

 ■ ❙„Rozjaśnij Hospicyjne Niebo” (grudniowe kwesty 
w centrach handlowych) – ok. 40 000 zł

 ■ ❙„Uśmiech Dziecka” – ok. 44 525 zł
 ■ ❙„Kolorowy Piórnik” –  ok. 41 741 zł
 ■ ❙„Mikołaje Łączcie się” – ok. 100 000 zł
 ■ ❙Dotacje na projekty z Urzędu Miasta Gdańska – 23 500 zł
 ■ ❙Dotacje na projekty z Urzędu Marszałkowskiego 

i PFRON-u – 29 000 zł
 ■ ❙Darowizny (wsparcie) od Przyjaciół – 1 057 261 zł

Ponadto: 

 ■ ❙Koncerty, pikniki, festyny – 212 608 zł
 ■ ❙Działalność gospodarcza – 157 701 zł

FUNDACJA HOSPICYJNA 
Jesteśmy  
aby pomagać.



❙❙ ZA ILE?
❙ ■ ❙5 460 000 zł – koszt prowadzenia całego Hospicjum

❙ ❙  ❙2 940 000 zł – koszt funkcjonowania hospicjum 
stacjonarnego

❙ ❙  ❙1 700 000 zł – koszt sprawowania domowej opieki 
hospicyjnej dla dorosłych

❙ ❙   820 000 zł – koszt sprawowania domowej opieki 
hospicyjnej dla dzieci

❙ ■ ❙3 000 zł – środki na prowadzenie Hospicyjnej Opieki 
Perinatalnej (działalność w ogóle nierefundowana przez 
NFZ)

❙ ■ ❙350 000 zł – środki przeznaczone na wsparcie socjalne 
dzieci osieroconych oraz rodzeństwa dzieci chorych

❙ ■ ❙38 960 zł – środki przeznaczone na szkolenia dla 
nauczycieli i pedagogów w ramach programu „Tumbo 
Pomaga” (pozyskane z dotacji na projekty)

❙ ■ ❙50 700 zł – środki przeznaczone na  rozwój wolontariatu 
opiekuńczego i akcyjnego oraz na szkolenia dla 
wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu  
(pozyskane z dotacji na projekty)

❙ ■ ❙68 750 zł – środki przeznaczone na działalność Akademii 
Walki z Rakiem

❙❙ POTRZEBY NA 2017 ROK
OPIEKA NAD CHORYMI I ICH RODZINAMI
❙ ■  6 700 000 zł – koszt prowadzenia wszystkich form 

opieki hospicyjnej (uwzględniający likwidację kolejki 
oczekujących do Domowego Hospicjum dla Dorosłych) 

❙ ■ ❙70 000 zł – koszt prowadzenia  Akademii Walki z Rakiem 
z możliwością zwiększenia liczby osób objętych opieką

FUNDUSZ DZIECI OSIEROCONYCH 
❙ ■  180 000 zł – prezenty i szkolne wyprawki

❙ ■  120 000 zł – fundusz stypendialny

❙ ■  50 000 zł – wyjazdy wakacyjne oraz działalność świetlicy 
socjoterapeutycznej

EDUKACJA 
❙ ■  200 000 zł – szkolenia dla nauczycieli, wolontariuszy 

i pracowników; organizacja kampanii społecznych; 
wydawnictwa

❙❙ MARZENIA I PLANY
CHORZY I ICH OPIEKUNOWIE
❙ ■ ❙Objęcie opieką każdego, kto poprosi o pomoc, zarówno 

osób zmagających się z chorobą – do Akademii Walki 
z Rakiem, jak i chorych u kresu życia – do opieki 
w hospicjum

❙ ■ ❙Kompleksowa pomoc rodzinom pacjentów, także tym 
przeżywającym żałobę

❙ ■ ❙Zapobieganie wypaleniu zawodowemu zespołów 
hospicyjnych

❙ ■   Budowa ośrodka dziennej opieki wyręczającej  
dla 20 osób (7 000 000 zł)

WOLONTARIUSZE
❙ ■ ❙Utworzenie wolontariatu Hospice to Home volunteering 

w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej
❙ ■ ❙Szkolenia wolontariuszy opiekuńczych w placówkach 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w środowiskach 
lokalnych 

❙ ■ ❙Rozwój wolontariatu akcyjnego:  

  ❙dzieci i młodzieży – poprzez edukację w szkołach 
i na uczelniach oraz stworzenie internetowej aplikacji 
popularyzującej idee wolontaryjne    

  ❙dorosłych – poprzez rozwój wolontariatu 
pracowniczego dzięki realizacji wspólnych projektów 
z firmami odpowiedzialnymi społecznie

DZIECI OSIEROCONE
❙ ■ ❙Upowszechnienie programu wsparcia psychologicznego 

dzieci „Tumbo Pomaga” poprzez edukację dorosłych, 
szkolenia i warsztaty dla nauczycieli („Zapomniani 
Żałobnicy”) oraz warsztaty dla dzieci („Spotkanie z Bajką”) 

❙ ■ ❙Kontynuacja i rozszerzenie wsparcia socjalnego, m.in. 
dzięki pozyskaniu nowych partnerów ze środowiska 
biznesowego

EDUKACJA SPOŁECZNA
❙ ■ ❙Wydanie poradnika dla chorych w trakcie terapii w ramach 

Akademii Walki z Rakiem
❙ ■ ❙Wiosenna kampania informacyjna „Pomaganie jest piękne” 

na temat wolontariatu opiekuńczego w środowiskach 
lokalnych

❙ ■ ❙Upowszechnienie portalu www.hospicja.pl – przewodnika 
dla opiekunów rodzinnych, a także różnych form wsparcia 
opiekunów rodzinnych, w tym poprzez opiekę wyręczającą

❙ ■ ❙III Konferencja onkologiczno-paliatywna Hospicjum 
Dutkiewicza (interdyscyplinarna) 

❙ ■ ❙Kontynuacja serii „Bajki-Plasterki”

W 2016 ROKU



4 WOLONTARIAT

O wolontariacie z daleka, czyli jak było kiedyś 
oraz jak jest gdzie indziej, i o wolontariacie 
z bliska, czyli ile już nam samym udało się 
zdziałać, a co przed nami, z ks. dr. hab. Pio-

trem Krakowiakiem SAC, Krajowym Duszpasterzem 
Hospicjów, rozmawia Magda Małkowska.

Kto w dziejach był pierwszym wolontariuszem?

Hm, pewnie jakiś człowiek pierwotny, który pomógł drugiemu prze-
trwać, kiedy tamten miał za mało jedzenia… 

Myślałam o dziejach historycznych. 

Rozwojowi wolontariatu bardzo przysłużył się Ruch Czerwonego 
Krzyża, międzynarodowa organizacja jeszcze XIX-wieczna, dziś rów-
nież Czerwonego Półksiężyca, skupiająca setki tysięcy ochotników na 
całym świecie. Dzięki niej w wypadku kataklizmów, w tym również 
zbrojnych konfliktów, udzielana jest pomoc w ogromnej skali. Pięknym 
przykładem wolontariatu lokalnego w Polsce są jednostki ochotniczej 
straży pożarnej. Ci ludzie też pracują bez zapłaty, w imię społecznej 
solidarności i własnych ideałów. Przyznaję, że zajmując się tematyką 
wolontariatu, również w jego historycznym aspekcie, coraz bardziej 
otwierały mi się oczy. Okazywało się, że tych przykładów jest dużo 
więcej, niż przypuszczałem. Bardzo ciekawie o wolontariacie pisała 
prof. Helena Radlińska, twórczyni polskiej pedagogiki społecznej, 
wielka propagatorka połączenia w społecznościach lokalnych sił 
profesjonalnych z ochotniczymi.

A wcześniej?

Całe chrześcijaństwo to wolontariat w  imię wysokich 
ideałów kochania bliźniego jak siebie samego. Myślę, że 
dobrą definicją wolontariatu jest czynienie dobra takiego, 
jakiego sami chcielibyśmy doświadczyć. Jakby nie patrzeć, 
jest to działanie interesowne.

Wolontariat z  założenia nie jest bezinteresowny, 
oczywiście poza wymiarem finansowym…

Wolontariusze otrzymują mnóstwo i tak być powinno. Zawsze powta-
rzam, że jeśli trudno jest zarządzać grupą ludzi, którzy dostają pensję, 
to o ile trudniej jest kierować osobami pracującymi bezpłatnie. One 
muszą być solidnie motywowane pozafinansowo. Wydaje mi się, że 
termin „koordynator wolontariatu” powinno zastąpić się określeniem: 
„menadżer”. To jest prawdziwy menadżer zasobów ludzkich, który 
najpierw ich zmotywuje i przyciągnie, a potem, i to jest dopiero trud-
ne, utrzyma przy wolontariacie i wychowa na ambasadorów tej idei. 

Wolontariat dziś jest na topie. Nie strach, że spadnie?

Zobaczymy, czy my, jako społeczeństwo, będziemy go wykorzysty-
wać instrumentalnie, czy też zajdzie w nas przemiana. Osobiście nie 
mam nic przeciwko gimnazjalnym punktom za wolontariat. To dla 
wielu pierwszy kontakt z pracą na rzecz innych. Idąc dalej, zawsze 

jest dla mnie istotne, czy studenci, z którymi 
mam pracować podczas seminarium magi-
sterskiego z zakresu tematyki społecznej, 
są lub byli wolontariuszami. Powinni tego 
posmakować. Wolontariat otwiera też nowe 
przestrzenie. Żeby dostać się do programu 
Erasmus na studiach, najczęściej trzeba być 
wolontariuszem. Wolontariat stwarza także 

szansę na pracę, bo dzisiaj praktycznie tylko on może zapewnić wy-
magany przez pracodawcę staż. Wszystkie osoby, które zatrudniam 
lub przyjmuję na doktorat, pytam o wolontariat.

W PRL-u praca na rzecz innych za darmo postrzegana była jako 
naiwność. Wydaje się, że demokracja wolontariatowi służy. 
Dlaczego? 

Komunistyczny reżim pomaganie sobie przywłaszczył. Niedziele 
czynu partyjnego były silnie podbudowane ideologicznie i najczęściej 
bezsensowne, jeśli chodzi o rzeczywistą przydatność społeczną. Sens 

Dajmy sobie szansę,  
bądźmy wolontariuszami

Ks. Piotr Krakowiak SAC
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wolontariatowi przywróciła „Solidarność”. Kiedy w stanie 
wojennym rozładowywałem dary, które przyjeżdżały 
z zachodu, a potem roznosiłem po domach, to go wi-
działem. Jako student jeździłem też do Konstancina, by 
zajmować się ludźmi niepełnosprawnymi. W modelu 
realnego socjalizmu miejsca na niepełnosprawność 
i choroby nie było. Liczył się tylko ten, kto produkował 
i był społecznie użyteczny. A mnie czas spędzony wśród tych „nie-
potrzebnych” uformował. Potem miałem wielkie szczęście spotkać  
ks. Dutkiewicza i wolontariuszy z pierwszej gdańskiej ekipy hospicyjnej. 

Podkreślmy, że do 90. roku zespoły hospicyjne składały się 
z samych wolontariuszy.

Tak i liczyły się inne wartości, w tym solidarność międzyludzka oraz 
świadomość współtworzenia rzeczywistości alternatywnej do tej, 
jaka otaczała. 

W latach 80. nawet członkowie KOR-u nie wierzyli w wolność 
za ich życia.

W służbie zdrowia panowała korupcja i bylejakość. To był paradoks, 
że idea hospicyjnej opieki zrodziła się w sytuacji triumfu dialektycz-
nego materializmu, dla którego umierający człowiek był produktem 
ubocznym postępu cywilizacji. 

Jak głębokie jest umocowanie idei wolontariatu w nauce Ko-
ścioła?

Tak głębokie jak Ewangelia. Pięknym przykładem jest List św. Jakuba 
zawierający nakaz, by wspierać sieroty i wdowy. Jeśli popatrzeć na 
wszystkie dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego, to one się z tej idei 
wywodziły, na przykład pierwsze szpitale w kościołach wschodnim 
i zachodnim są dziełami wspólnymi Kościoła i  lokalnych 
społeczności. Pamiętajmy, że do XVI wieku opieka nad ciałem 
i duchem były nierozerwalne. Potem pojawiło się przekonanie, 
że za chwilę zgłębimy tajemnicę nieśmiertelności i od takiej 
całościowej opieki zaczęto odchodzić.

By znowu wrócić.

Za chwilę wyjeżdżam na międzynarodowy kongres poświę-
cony duchowości w opiece zdrowotnej. W USA nie ma już uczelni, 
na której nie byłaby ona wpisana w program studiów medycznych. 
W Polsce nie ma uczelni, gdzie by ją wykładano. Poza może gdańską, 
gdzie prowadziłem takie zajęcia po angielsku, ale miały one charakter 
fakultatywnych wykładów. Trzeba zawalczyć o to, by duchowość 
została wpisana w rejestr obowiązkowych przedmiotów w naukach 
medycznych i społecznych.

Wróćmy do wolontariatu. W latach 2007-2010 Fundacja zreali-
zowała ogromny projekt „Lubię Pomagać” Z perspektywy czasu: 
warto było? 

Na pewno tak. Przede wszystkim by pokazać, że można się zmobili-
zować. W ramach tego projektu zapewniliśmy centrom wolontariatu 
przy hospicjach pierwsze komputery, rzutniki multimedialne, faks, 
dostęp do internetu, wreszcie 3-letnie szkolenia, w czasie których m.in. 
pokazywaliśmy, jak ważna jest współpraca. To był skok cywilizacyjny. 
Dyrektorów placówek przekonywaliśmy, że ten sprzęt musi zostać 
w rękach koordynatora, a on sam powinien być zatrudniony na etat. 
Zmiany udało się wprowadzić w połowie z ponad 100 ośrodków, 
które wzięły udział. Tam wolontariat żyje do dziś i pięknie się rozwija. 

W drugiej połowie próbowano poradzić sobie 
trochę naokoło. Koordynatorem wolontariatu 
zostawała zaradna pielęgniarka, ksiądz, psy-
cholog i było to ich dodatkowe zajęcie. A tutaj 
nie może być mowy o pracy na pół gwizdka. 
Według mnie do funkcji koordynatora wolon-
tariatu najlepiej nadaje się pracownik socjalny, 

najlepiej z historią ochotniczej pracy.

Od ukończenia projektu minęło prawie 6 lat. Czy powstało 
opracowanie jego osiągnięć?

Fundacja Hospicyjna wypuściła podsumowującą książkę zaraz po 
zakończeniu programu, a teraz z  jedną z moich doktorantek chcę 
zbadać, na ile zaproponowane przez projekt zmiany rzeczywiście 
są trwałe. I co możemy zrobić, by te najważniejsze elementy ożywić. 
Być może jeszcze raz trzeba będzie jasno powiedzieć: koniec z party-
zantką w wolontariacie i otworzyć kierunek studiów kształcący jego 
koordynatorów-menadżerów. Z wieloma projektami unijnymi jest tak 
jak z budową pięknego mostu przez rzekę. Powstają, ale zapomina 
się o zjazdach. Tak samo jest z  funduszami na projekty 2-3-letnie. 
A co potem? Wolontariatem wreszcie na serio trzeba zainteresować 
decydentów.

A jak jest gdzie indziej?

Różnie. Na Białorusi w ogóle nie rozumieją, co to znaczy wolontariat. Ale 
już do kultury wolontariatu krajów anglosaskich bardzo nam daleko. 
Oni są niezwykle zaangażowani w opiekę nad osobami u kresu życia. 
W Ameryce, mam wrażenie, że jeszcze bardziej. Wolontariat społecz-

ności lokalnych był w tym kraju rękojmią 
przetrwania. Jankesi, którzy przyjechali 
do Nowej Ziemi, musieli sobie nawzajem 
pomagać, by przeżyć. Bardzo ładnie roz-
winięty wolontariat mają Węgrzy, m.in. 
dlatego że wciąż u nich widać wpływy 
dawnej monarchii. Rumunii znajdują się 

w fazie wolontariackiego entuzjazmu i naprawdę dobrze wykorzystują 
środki unijne i dobre praktyki od nas z Fundacji Hospicyjnej. My ten 
entuzjazm mamy za sobą. Teraz czas na profesjonalizm w pozyskiwaniu 
i potem motywowaniu pozyskanych wolontariuszy, i  to w różnym 
wieku. Mnie wciąż fascynuje wolontariat seniorów. 

Dla statystycznego koordynatora wolontariatu będący dużym 
wyzwaniem. Najczęściej ów koordynator jest młodszy.

Ta praca w ogóle jest pełna wyzwań i to jest w niej fascynujące.

Porozmawiajmy o roli Kościoła w propagowaniu wolontariatu?

Wielkim promotorem wolontariatu był Jan Paweł II. W dokumentach 
kościelnych słowo „wolontariusz” po raz pierwszy pojawia się pod 
koniec lat 80., chociaż jeżeli popatrzeć na strukturę tej instytucji, 
to wolontariusze od zawsze byli siłą napędową wspólnot, choć nie 
używano tej nazwy. Obecnie w Polsce mamy ok. 10 000 parafii kato-
lickich. Skoro ponad 30 lat temu udało się stworzyć ruch hospicyjny 
w dużej mierze właśnie przy nich, oparty na wolontariacie, dlaczego 
nie spróbować jeszcze raz, tym razem z opieką długoterminową.

Kto miałby być koordynatorem? 

Do funkcji koordynatora 
wolontariatu najlepiej 
nadaje się pracownik 
socjalny.

Wolontariatem 
wreszcie na serio 
trzeba zainteresować 
decydentów.
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Powinna nim być osoba świecka i z tym jest na razie 
kłopot. Powiedziałbym nawet że impas, bo probosz-
czowie nie chcą oddawać innym swoich uprawnień. 
Dwustu proboszczów w jednej diecezji, mimo en-
tuzjastycznego wsparcia biskupa, miało przekazać 
nasze podręczniki dla koordynatorów wolontariatu 
potencjalnym kandydatom na to stanowisko w ich 
parafiach. Odpowiedziało tylko 10 procent, czyli 
dwudziestu. Dotykamy tu istoty Kościoła w Polsce, 
który jest ciągle zbyt klerykalny. Według badań 
przeprowadzonych na KUL-u, w całej Polsce istnieje zaledwie 10 
procent parafii, które robią coś konkretnego dla osób starszych czy 
niepełnosprawnych. 

Brzmi nienajlepiej.

Ale nie ustajemy w działaniach, bo przecież nim się udało przejść 
z jednego hospicjum domowego w Gdańsku do 100 hospicjów w ca-
łej Polsce, musiało upłynąć 7-8 lat, a ks. Dutkiewicz musiał wykonać 
olbrzymią pracę. Zauważmy jednak, że panowały sprzyjające warunki. 
Bo to był czas „Solidarności” i Jana Pawła II, wspaniałego promotora 
ruchu hospicyjnego.

Tu w Gdańsku również arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Hospicja zaczęły powstawać w każdej diecezji. To stało się modne. 
Teraz moim marzeniem jest, by dziełem Roku Miłosierdzia okazała się 
pomoc osobom chorym, starym lub niepełnosprawnym. Niedawno 
byłem w parafii, gdzie jest takich osób niesamodzielnych w domach 
aż dwieście i księża, idąc do nich ze spowiedzią w pierwszy piątek 
miesiąca, muszą też iść w sobotę. W Ameryce przy parafiach działa 
tzw. parish nurse, pielęgniarka parafialna. Emerytowane pielęgniarki 
lub pracownicy socjalni, którzy dzwonią do potrzebujących pomocy 
parafian i dopytują, czy wszystko w opiece medycznej i socjalnej 
zostało dopilnowane. Nie chodzi o ślepe przejmowanie wzorów, ale 
o  inspirację. Opieka nad człowiekiem przewlekle chorym czasami 
rozciąga się na lata i bez wsparcia z zewnątrz jest nie do udźwignięcia. 
Dlaczego mamy kolejki do hospicjum domowego? Bo to jest znacząco 
lepsza opieka niż gdzie indziej. 

 Właśnie rusza kolejna kampania Fundacji Hospicyjnej poświę-
cona roli opiekunów rodzinnych.

Nareszcie, bo oni sobie bez pomocy często nie radzą. Niedawno 
rozmawiałem z wypalonym mężczyzną, który pochował 50-letnią 
żonę. Chorowała 10 lat na Alzheimera. Badania wykazują, że bardzo 
często najpierw umiera opiekun. To jest tak duży stres, a takie małe 
wsparcie. Na zachodzie o tym wiedzą. Jeżeli coś ma w tej kampanii się 
wydarzyć, to życzę, byśmy się najpierw policzyli. Ilu jest opiekunów 
rodzinnych osób niesamodzielnych? Ile statystycznie spędzają z nimi 
czasu? W Konstytucji RP jest napisane, że każdy człowiek ma prawo do 
opieki. Tę opiekę w imieniu państwa sprawują opiekunowie rodzinni. 
To kosztowałoby budżet ogromne miliony. W Wielkiej Brytanii poli-
czono po najniższej krajowej i okazało się, że opiekunowie rodzinni 
i nieformalni generują do budżetu prawie tyle pieniędzy co NHS 
(ich odpowiednik NFZ). U nas jest podobnie. Gdyby państwo miało 
wypełnić konstytucyjny obowiązek i zapłacić za każdą godzinę opieki, 
stałoby się bankrutem. Rola rodzin jest kluczowa, ale i wolontariuszy, 
który je zastąpią na godzinę-dwie, jest nie do przecenienia. Stwórzmy 

system opieki wyręczającej. Stwórzmy system 
wolontariatu parafialnego. Przydałoby się też silne 
parlamentarne lobby. Mobilizacja lokalnych sił jest 
konieczna. Jeżeli nie, grozi nam demograficzne 
tsunami. Za 20 lat będzie cztery razy więcej niż 
dziś ludzi niesamodzielnych. 

Co w tym względzie robi Krajowy Duszpasterz 
Hospicjów?

 W 2013 roku, przy ponownej nominacji z Konfe-
rencji Episkopatu na to stanowisko, napisałem, że moim celem będzie 
mobilizacja środowisk parafialnych do pomocy osobom u kresu życia 
i ich rodzinom. Hospicja dają sobie już świetnie radę i wielu nazywa 
nas z tym co mamy wyspami szczęśliwości w oceanie ludzkiego 
nieszczęścia. Ten hospicyjny fenomen wolontaryjnych początków, 
kiedy to nikt nie patrzył, czy to mu się opłaca, tylko spieszył z pomocą 
potrzebującemu człowiekowi, trzeba przenieść na przestrzeń domowej 
opieki nad niesamodzielnymi w środowiskach lokalnych.

Idea obumiera, jeżeli się nie rozwija. System wolontariatu para-
fialnego to zadanie przed nami. 

Tak, z  jego tworzeniem dopiero zaczynamy. Następnym zadaniem 
jest opieka wyręczająca, inaczej wytchnieniowa, dla opiekunów 
rodzinnych. Kolejna rzecz do zrobienia to integracja i koordynacja 
systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Za naszą zachodnią 
granicą w każdej społeczności lokalnej funkcjonuje tzw. social stazion, 

stacja opieki socjalnej, 
która łączy w sobie trzy 
bazy danych: z ochrony 
zdrowia, z pomocy spo-
łecznej oraz z wolontaria-
tu i związków wyznanio-
wych. Współpracuję ze 
specjalistami ze Szkocji, 
by się od nich nauczyć, 
w  jaki sposób możemy 
odpowiedzieć na przy-
szłe wyzwania. Jestem 
przekonany, że jeżeli 
szybko nie nauczymy 
się, w jaki sposób odpo-

wiadać na starość i niesamodzielność, to wielu obywateli tego kraju 
znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. W wolontariacie oraz ludzkiej 
i chrześcijańskiej wrażliwości jest jednak nadzieja, która przed laty 
pozwoliła ruchowi hospicyjnemu rozkwitnąć.

Piotr Krakowiak – ksiądz, pallotyn, psycholog, doktor teologii, doktor habilitowany 
nauk społecznych, Krajowy Duszpasterz Hospicjów z ramienia Konferencji Episkopatu 
Polski. Związany z Hospicjum w Gdańsku od 1990 roku jako wolontariusz, kapelan, 
koordynator wolontariatu, psycholog i dyrektor placówki do 2011 roku. Założyciel 
Fundacji Hospicyjnej. Autor i współautor kilkunastu podręczników i poradników 
oraz licznych artykułów krajowych i międzynarodowych. Zaangażowany w liczne 
międzynarodowe projekty badawcze i wdrożeniowe, dotyczące opieki nad oso-
bami u kresu życia i wspierania ich rodzin w pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Opieka nad człowiekiem 
przewlekle chorym 
czasami rozciąga się 
na lata i bez wsparcia 
z zewnątrz jest nie do 
udźwignięcia.

Hospicyjny fenomen 
wolontaryjnych 
początków, kiedy to nikt 
nie patrzył, czy to mu się 
opłaca, tylko spieszył 
z pomocą potrzebującemu 
człowiekowi, trzeba 
przenieść na przestrzeń 
domowej opieki nad 
niesamodzielnymi 
w środowiskach lokalnych.
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– Nie mogę im czegoś kazać tak jak pracownikowi, mogę tylko po-
prosić. Nawet nie wiesz, jak bardzo mnie ta praca zmieniła. Jestem 
bardziej otwarta, raczej słucham, niż mówię. Mam w sobie więcej 
pokory i tolerancji – przyznaje Basia Szynaka, długoletnia koordyna-
torka wolontariatu opiekuńczego w gdańskim hospicjum. I pomaga 
w znalezieniu osób, które proszę o napisanie garści refleksji. Na pro-
pozycję przystaje ich troje: Ania, Halinka i Piotr. Dostaję trzy różne 
teksty, każdy inny, z wyraźnie odbitym piętnem ich osobowości, ale 
napisane z jednakową pasją. 

❙❙ ANNA

Wydarzenia sprzed 11 września 2009 r.
Było ich mnóstwo. Byłam szczęśliwą, spełnioną kobietą. Córką, żoną, 
nauczycielem, przyjacielem… osobą, której droga życia była raczej 
szeroka, jasna i prosta.

Wydarzenia po 11 września 2009 r.
…

Moja droga mocno zakręciła, stała się ciemna i wąska… Plany do-
tyczące macierzyństwa okazały się bardzo trudne do zrealizowania, 
wręcz niemożliwe. Zadawałam sobie pytania: Co dalej? Jaka ma 
być teraz moja droga? Jaki plan przygotował dla mnie Pan? Misje? 
Adopcja? Rodzina zastępcza? Bardzo pomogła mi modlitwa, którą 
wielu nazywa rozmową. Bóg wziął mnie wtedy za rękę i podprowadził 
pod furtkę hospicjum… Usłyszałam:  – Tu jest twoje miejsce, tu znowu 
poczujesz cud życia. Ludzie mówili: – Anka, jeśli chcesz pomagać i czuć 
się potrzebna, to wszędzie tylko nie w hospicjum, przecież złapiesz „doła”, 
to przecież umieralnia.

Zostałam i… trwam, w nieustającym poczuciu spełnienia i sensu.

Przyjaciele
W hospicjum życie tętni. Tu czuje się je do bólu, zarówno ja, jak i Oni – 
moi hospicyjni Przyjaciele, bo tak zwykłam myśleć o chorych. Jestem 
szczęśliwa, że mogę z nimi być, że mogę im pomagać i wspierać, 
towarzyszyć w ich codziennych, zwykłych czynnościach; że pozwalają 
mi ze sobą być. Czasami myślę, że „moi” chorzy są dla mnie najbliż-
szym kontaktem z najważniejszym szefem od ŻYCIA… Czasami mi 
się wydaje, że widzę Go w ich oczach, a wtedy kiedy pozwalają mi 
być ze sobą w chwili umierania, niebo jest mi najbliżej.

Często przytrafiają się zabawne historie. Mogłabym o nich opowiadać 
godzinami… Jak te ze Stasiem, specjalistą do spraw złotych myśli. 
Kilkanaście z nich mam zapisanych na swojej domowej tablicy. Kie-
dyś poprosił mnie o torbę podróżną i oznajmił: – Muszę się pakować. 
Poprosiłam, by pakował się wolno i chętnie na to przystał. – Zawsze 
byłem dość szybki, ale dobrze diabełku (grałam go w teatrze hospicyj-
nym), postaram się pakować wolno. I rzeczywiście pozwolił mi się sobą 
cieszyć jeszcze przez prawie dziewięć miesięcy.

Albo: – Po co Ci Stasiu ta kulka przywiązana do nogi, kiedy chodzisz? 
(Stasiu poruszał się za pomocą chodzika, a czasami do chorej nogi 
przyczepiał sobie drewnianą kulkę, ot tak, dla żartu). W odpowiedzi: 
usłyszałam: – A bo ona wtedy stuka o podłogę i mam nad nogą kontrolę. 
Jak tu się nie roześmiać.

Albo: – Zawsze kiedy przychodzisz, trenujesz moje oko, by się nie za-
mknęło. Raz jesteś tutaj, a za chwilę już gonisz do innego pokoju. Nie 
dajesz mojemu oku odpocząć.

Moi Kochani hospicyjni Przyjaciele… Nie tylko chorzy. Dzięki hospi-
cjum poznałam wielu wyjątkowych, niepowtarzalnych i dobrych ludzi. 
Wspólnotę hospicyjną tworzą pracownicy, kapłani, wolontariusze, 
wszyscy ludzie Fundacji Hospicyjnej, PRZYJACIELE, od których co-
dziennie uczę się, jak żyć i po co.

Hospicyjny teatr
Kilka lat temu nasza wolontariuszka, była zawodowa aktorka, zapro-
ponowała mi rolę w stworzonym przez siebie hospicyjnym teatrzyku 
hospicyjnym i… tak w nim „tkwię” do dzisiaj. Przedstawienia dostar-

Wolontariusze  
z pierwszej linii frontu

Wolontariat przy łóżku umierającego człowieka wydaje się zadaniem ponad siły, nie do podjęcia na 
zasadach dobrowolności. A jednak. W gdańskim Hospicjum Dutkiewicza zespół tzw. wolontariuszy 
opiekuńczych liczy ponad sto osób. 

Przyjaźń złapana w kadrze.  
Anna Starzak-Jabłonka i Stanisław Adamczyk, „Stasiu”
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czają wiele radości naszym kochanym chorym, dorosłym i dzieciakom, 
a nam tyle frajdy z tego, że ONI się uśmiechają. Nie powiem, my przy 
tym też bawimy się świetnie.

Jeż Cafe
Od wielu lat w czwartkowe popołudnie przygotowujemy tzw. Jeż 
Cafe. Są to spotkania chorych, rodzin, wolontariuszy, pracowników, 
przyjaciół oraz dzieci osieroconych, którymi opiekuje się Fundacja 
Hospicyjna. Mam zaszczyt i przyjemność te spotkania współorgani-
zować. Wspólnie „kawkujemy”, rozmawiamy, śpiewamy, grillujemy… 
Czasami przyjeżdżają do nas goście z różnymi występami. Bardzo 
lubię te nasze czwartki, jest tak ciepło i rodzinnie.

Wolontariat akcyjny
W Fundacji Hospicyjnej zawsze się coś dzieje – a to zbiórka żywności, 
a to bale karnawałowe dla dzieci, a to „Pola Nadziei”, a to msze żałobne 
za zmarłych pod opieką naszego Domu. Bardzo lubię angażować się 
w te działania, bo widzę ich głęboki sens. Poza tym czuję się wtedy 
potrzebna i wiem, że np. artykuły ze zbiórki żywności bardzo przydają 

się do przygotowywania codziennych posiłków dla chorych czy na 
paczki świąteczne dla dzieciaków objętych hospicyjną opieką. Cie-
szy mnie każda z tych akcji, bo wiem, że jej owoce na czyjejś twarzy 
wywołają uśmiech.

Cud życia
Czasami w hospicjum jestem z „moim” chorym Przyjacielem, gdy Jego 
ziemska wędrówka się kończy… Mam wówczas poczucie cudowno-
ści w towarzyszeniu umierającemu człowiekowi w rodzeniu się do 
nowego życia. Wtedy czuję też wszystkimi zmysłami, jak cudowne 
jest życie tu i teraz… To dla mnie ogromny zaszczyt i ogromny dar 
móc w tym uczestniczyć. Tylko wtedy mam niewyobrażalne poczucie, 
wręcz przekonanie, że życie nie kończy się, ale się zmienia. Dziękuję 
Wam za to moi drodzy chorzy Przyjaciele.

11 września minęło 7 cudownie danych mi lat mojego wolontariatu. Nie 
wiem, co przede mną, ale za te wszystkie lata, miesiące, dni, godziny, 
minuty i sekundy dziękuję Ci Panie i cała Hospicyjna Wspólnoto…

Anna Starzak-Jabłonka

Komu ptysie, komu? Halina Pawłowska podczas Jeż Cafe
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❙❙ HALINA
Niedawno sobie uświadomiłam, że słowa: „hospicjum” i „wolonta-
riat” przewijają się przez moje życie już przeszło 10 lat. Był rok 2005. 
2 kwietnia umiera Ojciec Święty Jan Paweł II, a jesienią rusza kampania 
„Hospicjum to też Życie”, również w telewizji. Krótki spot reklamowy 
tej akcji wpada mi w oko raz, potem drugi i zaczynam rozważać, czy 
nie byłoby warto dać kawałek siebie bezinteresownie drugiemu czło-
wiekowi. Dzieci już odchowałam i podświadomie czułam, że to może 
być coś dla mnie. Pomysłem podzieliłam się z koleżanką i usłyszałam, 
że… właśnie zapisała się na taki kurs. Wow, no to super, będziemy we 
dwie, będzie nam raźniej. Gdy zjawiłam się pierwszy raz na zajęciach, 
entuzjazm trochę opadł. Co drugi słuchacz był studentem medycyny, 
wszyscy mądrzy, obyci z tematem. Pomyślałam sobie – co ja tutaj 
robię? Na medycynie się nie znam, z chorymi ludźmi niewiele miałam 
do czynienia, czy na pewno jest to miejsce dla mnie? Jednak zaryzy-
kowałam. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że to była dobra decyzja. 
Ani jeden student medycyny z kursu nie przetrwał w wolontariacie, 
natomiast my z koleżanką zostałyśmy i w to miejsce wrosłyśmy.

Mąż nie przejawiał entuzjazmu moim pomysłem, bojąc się, że ten 
czas ukradnę rodzinie. Starałam się jednak jak najlepiej pogodzić 
dom, pracę i hospicjum, choć łatwe to nie było – brak akceptacji przez 
męża nie ułatwiał mi sprawy. Dopiero po 3 latach dowiedziałam się 
od obcych ludzi, że jest ze mnie dumny. No cóż, czasem droga do 
celu musi być ciernista. 

Takie były moje początki. Tutaj wszyscy tworzymy wspólnotę. Przez 
cały czas mojej działalności słyszałam od innych wiele przykrych 
słów na temat hospicjum. Że jest to umieralnia, miejsce smutku, „jak 
ty wytrzymujesz? – przecież tam ciągle umierają ludzie”. A ja wciąż 
odpowiadałam, że nie jest to ani umieralnia, ani miejsce smutku. Tam 
się toczy NORMALNE ŻYCIE. Przecież w domach też odchodzą ludzie, 
też cierpią i nikt nie mówi, że dom jest umieralnią. Tłumaczyłam, jak 
hospicjum wygląda od środka. Ile potrafi być tutaj radości, zabawy, 
śmiechu, życia. 

Mamy zakodowane w sobie pewne stereotypy i trudno nas od nich 
odwieść. Zanim zaczęłam swoją działalność wolontaryjną, myślałam, 
że w hospicjum broń Boże nie wolno się śmiać, bo w tym miejscu nie 
wypada. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że wypada, a nawet 
trzeba. To miejsce, do którego my, wolontariusze, MUSIMY wnosić 
uśmiech od ucha do ucha i wiele, wiele miłości. Ludzie tutaj, przygnę-
bieni swoją chorobą, mają dosyć smutku na co dzień, nie chcą naszego 
współczucia. Oni chcą choć na chwilę o tym wszystkim zapomnieć, 
pograć w karty, warcaby, posłuchać muzyki, pośpiewać, potańczyć. 
Chcą wyjść latem do ogrodu, popatrzeć na słońce, na błękit nieba, 
bo przecież wielu z nich od miesięcy jest przykutych do łóżka. Jak 
bardzo jestem szczęśliwa, kiedy słyszę: – Proszę pani, ja myślałem, że 
już nigdy nie zobaczę słońca i błękitu nieba, bo mieszkałem na trzecim 
piętrze bez windy i moja żona nie miała możliwości wywieźć mnie na 
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Herbatka jest dobra na wszystko… Piotr Druet i Wanda Fryze
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podwórko. A tu jest taki piękny ogród, tyle uśmiechniętych twarzy, a obok 
mnie siedzi żona. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. 

Przez te ponad 10 lat wiele było chwil wzruszenia, radości, łez, śmie-
chu, zabawy. Każdy człowiek, którego tu poznałam, to inna historia. 
Czasem to dramat, czasem komedia, niekiedy kryminał, można by 
z tych wszystkich historii napisać niezłą książkę. Pani Bronia, Jadzia, 
Helenka, pan Jurek, Zbyszek, Gwidon, Roman… Każde z nich znalazło 
na zawsze kącik w naszych sercach.

Działalność wolontaryjna daje również możliwości odkrycia różnych 
talentów własnych. Nigdy bym nie przypuszczała, że kiedykolwiek 
zagram w sztuce teatralnej. A tu niespodzianka! Wolontariuszka Teresa 
tworzy teatr. Poszukuje aktorów i okazuje się, że wolontariusze to 
kopalnia talentów. Cudowna zabawa dla nas, wiele radości i wzru-

❙❙ PIOTR
Nazywam się Piotr Druet i mam 52 lata. Pracuję w Katedrze i Zakładzie 
Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie m.in. ba-
dam działanie nowych substancji leczniczych na żywych organizmach. 
Od 26 lat jestem żonaty z Basią, która pracuje jako farmaceutka. Nasi 
dwaj synowie są już dorośli: Paweł podjął studia na I roku Wydziału 
Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, a Jakub jest ab-
solwentem Wydziału Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej. 

W rubryce: „uzależnienia” musiałbym wpisać aż dwa: muzyka i góry. 
Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Stefan Żeromski powiedział: 
„Muzyka to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia, 
leci czasem w regiony wolności. Muzyka to córa wszystkich muz” 
i wyjął tę myśl spod mojego serca. Przede wszystkim interesuje mnie 
progresywny rock przełomu lat 60/70. Mam ogromny zbiór płyt. Aby 
określić mój stosunek do drugiej pasji, czyli turystyki górskiej, użyję 
kolejnego cytatu. Tym razem będą to słowa słynnego himalaisty 
Edmunda Hillary’ego: „Góry upajają. Człowiek uzależniony od nich jest 
nie do wyleczenia. Można pokonać alkoholizm, narkomanię, słabość 
do leków. Fascynacji górami nie można”. Tę pasję dzielę z moją żoną 
Basią. Od początku naszej znajomości wędrujemy razem po górach, 
a najbliższe nam są Tatry. Miłością do gór zaraziliśmy naszych synów.

Wspaniała rodzina, interesująca praca, dwie ogromne pasje – wyda-
wałoby się, że jak na jednego człowieka to nie mało. A jednak znalazło 
się miejsce na coś jeszcze. Od 7 lat pracuję w Hospicjum im. ks. Dut-
kiewicza SAC w Gdańsku jako wolontariusz opiekuńczy. Trafiłem tam 
dzięki koleżance z pracy, która jako wolontariuszka opiekowała się 
apteką hospicyjną i niejednokrotnie opowiadała o pracy z chorymi. 
Przełomowy okazał się jej ślub, którego udzielał ówczesny dyrektor 
hospicjum – ks. Piotr Krakowiak. W trakcie ceremonii kilkakrotnie 
nawiązywał on do tematu opieki nad chorymi. Wywarło to na mnie 
takie wrażenie, że jeszcze tego samego dnia podjąłem decyzję o pracy 
jako wolontariusz. Oczywiście w tym hospicjum.

Ukończyłem kurs wolontariatu opiekuńczego, obejmujący szkolenie 
w zakresie opieki paliatywnej oraz wspierania pacjentów i ich rodzin. 
Do hospicjum chodzę raz w tygodniu – w sobotę. Na oddziale poma-
gam przy roznoszeniu posiłków, karmieniu i kąpaniu pacjentów. Poza 
tym zmieniam pościel i myję podłogi. Dotrzymuję chorym towarzystwa 
i wspieram ich rozmową, słowem jestem do dyspozycji. 

Od początku czułem, że jest to miejsce dla mnie. Odkryłem radość 
pomagania innym, chociaż czasami nie jest łatwo. Kontakty z pacjen-

szeń dla pacjentów. Gramy sztukę „Sąd” – jestem panią prokurator, 
gramy jasełka – jestem owieczką, w drugich jasełkach – diabełkiem. 
Niezapomniane wrażenia, oklaski, podziękowania i gratulacje od 
pacjentów – tego nie da się zapomnieć. Gdzie ja bym miała tyle 
możliwości pokazania siebie? 

W relacjach „wolontariusz – pacjent” jest też miejsce na relacje „wolon-
tariusz – wolontariusz”. Są to również relacje niezwykłe. W hospicjum 
spotkałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi łączą mnie bardzo 
przyjacielskie stosunki. Tworzymy tzw. „czwartkową” paczkę. Poma-
gamy sobie w różnych sytuacjach, także osobistych, wspieramy się 
wzajemną modlitwą. Czasem organizujemy spotkania poza hospicjum. 
Cudowna drużyna pod każdym względem. 

Halina Pawłowska

tami wiele mnie uczą, zwłaszcza cierpliwości i pokory. Często wyma-
gają samozaparcia, dojrzałości, umiejętności akceptacji cierpiącego 
człowieka. Jednak radość chorych spowodowana tym, że ktoś o nich 
pamięta i że nie czują się samotni, jest bezcenna.

Dwa razy w roku w hospicjum organizowany jest kurs dla kandydatów 
na wolontariuszy opiekuńczych. Wtedy na oddział przychodzą grupy 
praktykantów, częściowo pod moje skrzydła. Opieka nad nimi sprawia 
mi wiele przyjemności. Na początku wygłaszam wykład o placówce 
i obowiązujących w niej zasadach postępowania. Następnie oprowa-
dzam ich po oddziale i przydzielam praktykantów poszczególnym 
wolontariuszom. Raz w miesiącu uczestniczę w zebraniu, na którym 
omawiamy bieżące sprawy z życia hospicjum i pracy na oddziale. 

Praca w hospicjum bardzo dużo mi dała, przede wszystkim wzmocniła 
jako człowieka. Spowodowała, że moje życie nabrało nowego wymiaru. 
Pacjenci pozwalają mi zauważyć to, na co wcześniej nie zwracałem 
uwagi. Przychodząc do hospicjum, mogę naprawdę komuś pomóc. 
Mam świadomość, że jestem tam potrzebny, a jednocześnie czuję, 
że dzięki chorym staję się człowiekiem bogatszym wewnętrznie. 
Z czasem ta praca stała się dla mnie jednym z istotnych sposobów na 
życie. Dzięki niej poznałem liczne grono wspaniałych osób, i nawią-
załem nowe przyjaźnie. Bycie wolontariuszem wniosło więc w moją 
codzienność dwie wartości. Pierwszą jest możliwość i dar towarzyszenia 
chorym w ich „ostatniej wędrówce”, a drugą – poczucie wspólnoty 
z innymi wolontariuszami. To jedno z najważniejszych doświadczeń 
w moim życiu.

Piotr Druet

Zebrała Magda Małkowska
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❙❙ TO JEST MóJ DRUGI DOM

Krzysztof Kamiński, 51 lat, menadżer w dużej firmie, miłośnik 
kolarstwa, ojciec jednego syna; w 2012 r. otrzymał tytuł Wolon-
tariusza Roku w kategorii Koordynator Wolontariatu Akcyjnego, 
a w 2014 i 2015 wyróżnienie za zaangażowanie w pracy na rzecz 
Fundacji Hospicyjnej.

dzaliśmy z zachodu używane ubrania, a potem je rozdawaliśmy albo 
sprzedawaliśmy. Za uzyskane środki kupowane były lekarstwa, węgiel, 
wszystko co było trzeba. Wydaliśmy też książkę o chorych na AIDS. W 1995 
kuzyn został proboszczem w Kolonii, a ja zacząłem pracę w korporacji 
i z wolontariatu zrezygnowałem. Tak, na długo, na kilkanaście lat. Ale 
wolontariatu się nie zapomina, podobnie jak jazdy na rowerze.

Jedna korporacja, druga, wolałbym do tego nie wracać. Zarabiasz 
duże pieniądze i   patrzysz przed siebie. A potem przytrafiło mi się to,  
co tysiącom innych: redukcja etatów, zwolnienia grupowe, kryzys, zała-
manie. W dodatku właśnie zmarł Bohdan, kuzyn, a właściwie brat. Na 
pewno przyjaciel. To jemu zawdzięczam dużo z mojej wrażliwości na 
ludzką biedę. Powiem krótko: rozsypałem się. Wziąłem się w garść, ale 
już wtedy postanowiłem, że znajdę sobie jakąś odskocznię. Dzisiaj myślę, 
że tamto załamanie wyszło mi na dobre.

Dlaczego ta Fundacja? Bo wydawało mi się, że pallotyńskie Hospicjum 
odwiedzaliśmy kiedyś z Bohdanem. Poza tym praca dla albo z chorymi 
tak ciężko nie jest łatwa. A ja postanowiłem poszukać czegoś, co będzie 
i dobre, i trudne. Na początek dostałem, jak to się mówi…, syzyfowe. To 
był listopad 2011. Kazano mi sprzątnąć magazyn. Proszę bardzo, ale jak 
po kilku dniach zobaczyłem, 
że po moich staraniach prak-
tycznie nie ma śladu, trochę 
było mi dziwnie. Potem zrozu-
miałem, że fundacyjne tempo 
pracy czasami nie pozwala na 
utrzymanie porządku. Następ-
nym wyzwaniem były grudniowe kwesty. Można powiedzieć, że przyszła 
koza do woza. Zawsze dostawałem ściskoszczęku na widok zbierających 
dla różnych fundacji, teraz miałem taką kwestą zawiadywać. To jednak 

Projekt: Wolontariat

Przyszło mi do głowy, że każdy rozsądny człowiek powinien dążyć  
do prawdy, starać się odkryć w swoim życiu jedną,  
bodaj najmniejszą prawdę.  
W przeciwnym razie życie jego wydawać się może zmarnowane”. 

Stanisław Stanuch, „Portret z pamięci”

Krzysztof Kamiński z młodymi wolontariuszami
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Projekt Prawda”, najnowsza książka Mariusza Szczygła, to w znacznej mierze efekt rozmów z ludźmi w po-
szukiwaniu istotnej dla nich prywatnie myśli czy idei. Odkrytych niedawno albo określających ich życie 
od lat. W mojej pracy od mniej więcej pięciu spotykam się z osobami, które z wielkim przekonaniem 

i z wyraźnej potrzeby pracują na rzecz innych, wykorzystując swoją wiedzę, talenty, ba, nawet znajomości. 
A  czasami dając przede wszystkim czas, bo ostatecznie pakować, przenosić, segregować, ustawiać potrafi 
każdy. Dorośli od dawna, z dobrą pracą (czasami kilkoma), mający swoje rodziny (albo grono przyjaciół) i praw-
dziwe pasje, zaprzeczają tezie o postępującej dehumanizacji. Wśród hospicyjnych wolontariuszy akcyjnych 
kolejny raz się przekonuję, że hospicjum to też życie, a życie to niezły rollercoaster wyzwań i emocji. Krzysztof, 
Darek i Magdalena opowiedzieli o swoich.

Jak to się zaczęło? Mógłbym zacząć jak bajkę: dawno, dawno temu, pod 

koniec lat 80.… Mój starszy o 10 lat kuzyn Bohdan został wtedy w Niem-

czech wyświęcony na katolickiego kapłana i zajęliśmy się budowaniem 

wspólnej Europy. Wiem, brzmi trochę górnolotnie, ale chodziło nam 

o moderowanie jak największej liczby spotkań młodzieży z różnych krajów, 

zwłaszcza tych zza dawnej żelaznej kurtyny. Główną bazą spotkań było 

Taizé, francuska wioska. W 1992 założyliśmy w Polsce fundację Bono, 

która zajmowała się pomocą ludziom biednym. Na przykład sprowa-

Wracałem jak do siebie  
– do swojej Fundacji  
i do swojego hospicjum. 
To jest mój drugi dom.
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nic wobec moich pierwszych „Pól Nadziei”. Przydzielono mi pod opiekę 
14 kościołów w centrum miasta. W południe nie wiedziałem, jak się na-
zywam. Dałem radę, ale wspominam do dziś. Potem był ważny wyjazd 
do Kluczborka, gdzie z dwiema koordynatorkami wolontariatu miałem 
wspierać merytorycznie powstające tam hospicjum. Wracałem jak do 
siebie – do swojej Fundacji i do swojego hospicjum. To jest mój drugi dom.

1,5 roku temu poszedłem na kurs wolontariuszy opiekuńczych. Pamiętam 
pierwszy dzień na oddziale, wśród chorych. Zwyczajnie mnie przerósł. 
Po zakończeniu swojej zmiany wsiadłem w samochód, dojechałem do 
Orłowa i z kijkami przeszedłem plażą do Brzeźna i z powrotem. W domu 
spałem chyba z 12 godzin, a następnego dnia pojechałem do Małego 
Kacka, gdzie jest moja ulubiona figurka Matki Boskiej, i poprosiłem 
o wsparcie w pracy dla Fundacji i dla Hospicjum. Na razie wciąż je mam.

Dostaję je też od syna, od partnerki, która angażuje się we wszystkie więk-
sze akcje, od przyjaciół i rodziny. Dostaję też od mojego zespołu w pracy. 

Przeprowadzka? Dlaczego miałbym się przeprowadzać? Nawet złożono 
mi już taką propozycję, co zawodowo wiązało się z awansem, ale od-
mówiłem. Tu jest moje miejsce. No dobrze, jakbym musiał, to przecież 
hospicja są też gdzie indziej. Stanąłbym w drzwiach i powiedział, że 
jestem gotowy do pracy. 

❙❙ WOLONTARIATEM ZARAZIŁBYM WSZYSTKICH

Dariusz Gołąbko, 43 lata, emerytowany żołnierz i weteran wojen-
ny, obecnie właściciel firmy transportowej, zapalony sportowiec, 
ojciec dwóch córek i  jednego syna; w 2015 roku odznaczony 
tytułem „Honorowy Wolontariusz Fundacji Hospicyjnej i Hospi-
cjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC”.

Wiesz, że ja jestem na emeryturze? Przesłużyłem 23 lata w wojsku, z tego 
około 2 na misjach w strefie wojennej w Libanie i w Afganistanie. Mam 

dla chorych i osieroconych dzieci. Od razu mnie to wzięło i powiedziałem 

dowódcy, że chcę się tym zająć. Proszę bardzo. Miałem sobie dobrać  

3-4 chłopaków do pomocy, a potem z nimi i z darami przyjechać do ho-

spicjum. Tego dnia nie zapomnę. Pojawiliśmy się na wigilii Domowego 

Hospicjum dla Dzieci, gdzie dwójka z nas miała robić za Mikołajów. Ale 

zanim to się stało, Beata* oprowadziła po hospicjum i trochę poopowia-

dała. Jakby we mnie w ten grudniowy wieczór uderzył piorun… 

Tak sobie myślę, że ja zawsze chciałem pomagać, ale nie wiedziałem 

jak. Wcześniej z wolontariatem nie miałem doświadczeń, bo nie miałem 

pojęcia, jak się do tego zabrać. Oczywiście pomagałem, ale tak trochę 

od okazji do okazji. Więc teraz uczepiłem się, że tędy droga. Zaraz po 

Nowym Roku do jednostki przychodzi mail z prośbą o pomoc w zbiórce 

na wózek dla chorej niepełnosprawnej Jessiki i ja znowu się zgłaszam na 

jej animatora. Potem to już samo poszło, zaczęto mnie w Bazie z Funda-

cją kojarzyć. Robiłem to z serca i innych tym zarażałem. Nie zależało mi 

na tym, by jakoś było, mi zależało, by było jak najwięcej. „Pola Nadziei”, 

kolejne święta, kolejne zbiórki, zaproszenia dzieciaków do jednostki…, 

wciągało mnie to coraz bardziej. 

Kiedy z końcem 2015 odszedłem na emeryturę i założyłem swoją firmę, 

było oczywiste, że wolontariatu nie zostawię. Słyszę, że mnie potrzebują, 

to biegnę. Nie słyszę, to dzwonię, by się dowiedzieć, czemu nie słyszę. 

Odwiedziliśmy z Beatą wszystkich wójtów i starostę powiatu gdańskiego, 

przedstawiając im, co robi Fundacja i jakie potrzeby mają jej podopieczni. 

Najchętniej wolontariatem zaraziłbym wszystkich. Gdziekolwiek jestem, 

czuję się fundacyjnym fundraiserem, przy okazjach towarzyskich i zawo-

dowych. Ty wiesz, że ludzie często mi dziękują, bo im o was powiedziałem? 

Jak w Akademii Sportu „Piłeczka” w Pruszczu, gdzie mój syn Szymek 

trenuje piłkę nożną. Opowiedziałem, co robicie i wspólnie zebraliśmy na 

4 prezenty dla osieroconych dzieciaków. Dostały je z okazji Dnia Dziecka.

A bombki to był strzał w dziesiątkę, już opowiadam. Uwielbiam bombki. 

Jako dziecko wychowałem się przy fabryce w Złotoryi. Mój wuj, proboszcz 

jednej z tamtejszych parafii, zabierał mnie do niej za każdym przyjazdem. 

Tam robią najpiękniejsze bombki w Polsce. Pomyślałem sobie, czemu by 

ich nie przywieźć nad morze 

i nasze świąteczne fundacyj-

ne stoisko uczynić niepowta-

rzalnym. Ludzie się garną do 

niego jak po świeże bułki, bo 

to są bombki kolekcjonerskie. 

Pytają: „A będziecie za rok?”. 

No pewnie, że będziemy.    

Nie wymienię wszystkiego, co mi dał wolontariat. Przede wszystkim 

dużo większe horyzonty i znajomości. Bardzo mi się poszerzył świat. 

Kiedy dostałem nagrodę Honorowego Wolontariusza, moją pierwszą 

reakcją było zdziwienie, przecież na nią nie zasłużyłem. Ale zaraz 

potem wielka radość, że moja praca została zauważona. I niepraw-

dopodobny kop. Nie wyobrażam sobie, by teraz odejść. Zwyczajnie 

bym tego nie potrafił.                          

Dariusz Gołąbko
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status weterana wojennego. Nie, nie byłem ranny. Nie chcę za wiele o tym 
opowiadać. Poszczęściło mi się. Koledzy z następnej zmiany w Afganista-
nie przeżyli wejście talibów do bazy. Albo nie przeżyli… W trakcie moich 
zmian zagrożenie było na okrągło. Kiedy w listopadzie 2012 roku wróciłem 
do jednostki w Pruszczu, podskórnie czułem, że coś mi się wydarzy. Nie 
trzeba było długo czekać. Moją 49. Bazę Lotniczą zaproszono do wzięcia 
udziału w hospicyjnej akcji „Mikołaje Łączcie się”, czyli zbiórki prezentów 

Tak sobie myślę,  
że ja zawsze  
chciałem pomagać,  
ale nie wiedziałem jak.
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❙❙ POMAGAJąC, ŁATWIEJ SIę żYJE

Magdalena Gliniecka, 37 lat, edukatorka z zawodu i wielkiego 
zamiłowania, przewodnik po Gdańsku, pasjonatka książek 
i fotografii. Uwielbia kreatywne rękodzieło i jazdę na rowerze; 
w 2014 roku została wyróżniona za zaangażowanie w pracy na 
rzecz Fundacji Hospicyjnej, a w 2015 otrzymała tytuł Wolonta-
riusza Roku w kategorii Wolontariat Akcyjny. 

I tak zostałam. W tych dziecięcych imprezach trochę się dla was wy-

specjalizowałam. Tego lata, podczas ostatnich półkolonii dla dzieci 

osieroconych, zorganizowałam grę miejską pod nieco przydługim 

tytułem: „Zbieramy skarby dla Neptuna – co by bóg mórz dobrą pogodą 

nas obdarzył”. Od czasu do czasu oprowadzam też dzieci po Gdańsku, 

ale nie od kamieniczki do kamieniczki, zawsze z jakimś pomysłem na 

spacer. Kiedyś na przykład szukaliśmy gdańskich duchów. Prowadzę 

też zajęcia z rękodzieła w fundacyjnej świetlicy. Pojawiam się i biorę za 

to, co mi proponują. Na razie jedynie nie udzielam się w wolontariacie 

opiekuńczym, to świadomy wybór. Nie czuję się gotowa, żeby pracować 

z chorymi, trochę bliskich osób w swoim życiu potraciłam. Ale się nie 

zastrzegam. Może kiedyś dojrzeję i do tego. Kiedyś przeżyłam śmierć 

bardzo mi bliskiego człowieka. Umarł na nowotwór. Wolontariat na 

rzecz hospicjum był więc wyborem zupełnie naturalnym.

Nie wyobrażam sobie już życia bez wolontariatu. Jak by ci tu wytłu-

maczyć, po prostu łatwiej się żyje. Bezinteresowna praca dla innych 

daje możliwość lepszego poczucia się z samym sobą. Nie jesteś takim 

egoistycznym zwierzęciem, jak to się dookoła trąbi. I inni też nie są. Ile 

ja tu fantastycznych ludzi spotkałam! Moja babcia by powiedziała, że 

każdy z nich ma jakieś fiksum dyrdum, ja też. Rozumiesz, tacy pozytyw-

nie zakręceni, ale też trochę pokręceni. Nasze drogi do wolontariatu 

są często pod kamyczkami, nad kamyczkami, nie takie proste i łatwe. 

Wolontariat jest jak wielki parasol, pod którym się spotkaliśmy i bardzo 

nam tu dobrze.

❙❙ TO Są OSOBOWOŚCI

Ania Włodkowska, 41 lat, od 7 lat koordynatorka wolontariatu 
akcyjnego w Fundacji Hospicyjnej, mama jednego syna. 

Większość wolontariuszy akcyjnych znam od początku pracy w Fundacji 
– niektórych przejęłam po moich poprzedniczkach. Bywają tacy z nawet 
dziesięcioletnim stażem. Sporo jest ode mnie starszych, ale to nam 
w relacjach nie przeszkadza. Jak pracuje się z dorosłymi? Podstawowy 
warunek to indywidualne podejście do każdego. To są ludzie różnych 
profesji, już ukształtowane osobowości, w ogóle to są osobowości. Musimy 
się polubić, bo inaczej nie wypali.

Jak to w życiu szalenie ważne jest pierwsze wrażenie. Ale potem trzeba 
pracować nad jego utrzymaniem. Zgłaszają się do wolontariatu, bo na 
przykład przeszli na emeryturę i mają sporo wolnego czasu albo znaleźli 
się na tzw. zakręcie i postanowili przewartościować sobie życie, albo 
ktoś im bliski odszedł pod opieką hospicjum i czują potrzebę oddania 
tego, co dostali. A czasami trafiają przez bardzo szczęśliwy przypadek, 
bo ich zakład pracy został zaproszony do udziału w jakiejś akcji, ale to 
oni wzięli na siebie jej realizację. A potem już zostali z nami. Mnóstwo 
dróg, każda historia inna. Mam pracę, która daje mi kontakt z wieloma 
fantastycznymi ludźmi.  

notowała i opracowała Magda Małkowska

* Beata Łopatniuk, foundraiser Fundacji Hospicyjnej.

Magdalena Gliniecka (pośrodku) z Anną Włodkowską
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Wiesz, ja jestem taka z gatunku „lubi wiedzieć”, ale na szczęście też dzielić 

się tą wiedzą z innymi. W każdej sytuacji życiowej przede wszystkim jestem 

nauczycielką, uwielbiam to. Skończyłam historię, pedagogikę i kierunek 

o nazwie „Nowoczesne multimedia z grafiką komputerową”. Kierunki 

dobierałam tak, żeby móc uczyć. Ostatnio byłam z dziećmi w lesie i na 

prawie każde pytanie rodzaju: „A co to za drzewo?, „A co to za ptak?”, 

„A co to za roślinka” umiałam odpowiedzieć.

Z wolontariatem zaczęło się dość dawno, kiedy miałam 16 lat. Podjęłam 

się wtedy prowadzenia świetlicy środowiskowej w rodzinnym Kleszczewie. 

Wyszło, że jestem dobra w organizowaniu wyjazdów dla dzieci i nie wsty-

dzę się prosić innych o ich materialne wsparcie. Kiedy więc wolontaryjnie, 

za moją namową, dzieciaki drugi raz posprzątały wieś, zabrałam ich na 

autokarową wycieczkę.

W Fundacji pojawiłam się mniej więcej 3 lata temu. Tak na stałe. 

Chociaż wcześniej już tu byłam i przyprowadziłam dzieci z gdyńskiej 

szkoły prywatnej, w której wówczas uczyłam. Jakieś 8-9 lat temu. Pa-

miętam, że przygotowaliśmy 

kwestę świąteczną, jakieś 

zbiórki w szkole, ale to były 

góra 2-3 akcje, nie więcej. 

Potem zmieniłam pracę i na 

jakiś czas z wolontariatem 

hospicyjnym się rozstałam. 

Za to od 3 lat to już jazda bez trzymanki, zaangażowanie na maksa. 

Moim pierwszym zadaniem po tej przerwie była kwesta w Auchan 

i organizacja tam imprezy dla dzieci. Przyjechałam z moimi uczniami 

z Cedrów Małych, było trochę zamieszania, ale wspominam to dobrze. 

Nie wyobrażam sobie już 
życia bez wolontariatu. 
Jak by ci tu wytłumaczyć, 
po prostu łatwiej się żyje.
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To my, czyli Ania i Agata

Fo
t.:

 G
rz

eg
or

z 
D

ol
ec

ki

❙❙ OBCY W MOIM DOMU 
Zawsze czerpaliśmy energię z kontaktów z najbliższą rodziną i przyja-
ciółmi. Kiedy urodził się Pawełek, w naszym życiu pojawiła się zupełnie 
nowa jakość. Okazało się, że moc może płynąć również od ludzi spoza 
najbliższego kręgu, a nawet spoza grona „dalszych” znajomych. Że 
możemy ją otrzymać od obcej osoby, o której na początku nie wiemy 
nic więcej poza tym, że chce nam pomagać. 

Zjawisko wolontariatu, czyli dobrowolnej, bezpłatnej pracy na rzecz 
innych, znane mi było od zawsze. Mimo to sporo czasu zajęło uświa-
domienie sobie, że teraz także ja i moja rodzina możemy otrzymać taki 
niezwykły prezent. Pierwsza moja reakcja związana z tym odkryciem 
była entuzjastyczna – radość i nadzieja związane z nową możliwością 
uzyskania wsparcia. 

Jednak wizja pojawienia się w naszym życiu kogoś spoza kręgu naj-
bliższych osób, kto zupełnie bezinteresownie zaangażuje się w nasze 
problemy, okazała się dla mnie również nieco abstrakcyjna. Przecież 
przyjdzie do nas ktoś zupełnie obcy. Osoba ta będzie z nami w zupełnie 
zwyczajnych sytuacjach, w naszej domowej codzienności. Zazwyczaj 
ludzi, których zapraszamy do domu, wcześniej poznajemy w innym, 
neutralnym otoczeniu. Nabieramy do nich zaufania, zaczynamy ich 
lubić i dopiero wtedy decydujemy się na zacieśnienie znajomości 
i zaproszenie do intymnej strefy naszego mieszkania. Tu będzie od-
wrotnie – przyjdzie ktoś nieznajomy, otworzy dla nas serce, my dla 
niego otworzymy swój dom i dopiero, powoli, zaczniemy się poznawać. 

Radość i nadzieja, a zarazem niepewność i dystans – to uczucia, 
które towarzyszyły mi w oczekiwaniu na przybycie wolontariusza. 
Wiedziałam jedno – byłam już gotowa doświadczyć wolontariatu na 
własnej… rodzinie.

❙❙ RZADKI OKAZ
Moją potrzebę zgłaszam w hospicjum i czekam. Któregoś dnia Beata, 
pielęgniarka hospicyjna, zapowiada wizytę wolontariuszki w naszym 
domu. Dowiaduję się, że Agata, studentka, skończyła kurs wolontariatu 
opiekuńczego i jako jedyna z kilkudziesięcioosobowej grupy tej edycji 

kursu zdecydowała się na wspieranie dzieci w hospicjum domowym. 
Większość wolontariuszy wybrała pomoc dorosłym chorym na oddziale 
stacjonarnym. Dla nas, rodziców, Agata jest więc niezwykle cennym 
„okazem” – na rynku wolontariuszy białym krukiem. 

❙❙ MóJ GOŚć 
Do naszego mieszkania wchodzi młoda dziewczyna. Od razu zauwa-
żam, że jest bardzo onieśmielona. Siada dosyć sztywno przy stole, 
na krawędzi krzesła, w sporej odległości od leżącego na kanapie 
Pawełka. Wiem, że z widokiem chorego dziecka trzeba się oswoić, 
więc nie zapraszam jej na siłę bliżej. Rozmowa rozkręca się bardzo 
powoli. Chwile ciszy staram się zapełnić opowiadaniem o Pawełku. 
Agata zadaje niewiele pytań. Słucha w skupieniu. Od czasu do czasu 
lekko się uśmiecha. O sobie mówi krótko i tylko to, o co zapytam. 
Odnoszę wrażenie, że jest tą pierwszą wizytą bardzo przejęta i… 
spięta. W tamtym okresie doskwiera mi nawarstwiające się zmęczenie 
opieką nad synkiem i bardzo czekam na jakieś wsparcie. Może dlatego, 
a może z powodu jakichś swoich wcześniejszych wyobrażeń, przez 
moment czuję się tym spotkaniem zawiedziona. Miałam otrzymać 
pomoc, a nie pomocy udzielać… 

Jednak w tej samej chwili udaje mi się spojrzeć na tę scenę z boku. 
I wtedy przychodzi kolejna myśl: przecież tej dziewczyny mogłoby 
u mnie w ogóle nie być. Siedzi właśnie w mieszkaniu zupełnie ob-
cych ludzi, z własnej woli narażając się na nie do końca komfortową 
sytuację. Mogłaby w tym czasie spotykać się ze znajomymi, rozwijać 
swoje pasje i oddawać się zajęciom typowym dla młodych ludzi 
w wielkim mieście. Tymczasem jest tutaj, ze mną i z moim chorym 
synkiem. Być może wykonuje właśnie tytaniczny wysiłek, przełamując 
swoją nieśmiałość. A dlaczego? Bo chce mi pomóc. Bo tak wybrała. 
Bo właśnie to jest teraz dla niej ważne. 

Siła z ludzi
Od kiedy moja rodzina stanęła wobec diagnozy 

nieuleczalnej choroby młodszego syna Pawła, 
bardzo realnie doświadcza, w jak wielu wymia-

rach człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Inni lu-
dzie są nam niezbędni niczym powietrze. Ich wsparcie, 
to konkretne i to duchowe, trzyma nas na powierzch-
ni. Nieustannie dążymy do tego, aby być wśród ludzi  
– wychodzimy do nich i  zapraszamy do siebie. Z  ra-
dością korzystamy z  pomocy i  jesteśmy na tę pomoc 
otwarci. Ciągle na nią czekamy, nie boimy się jej i nie 
wstydzimy przyjmować. Nasza siła płynie z ludzi. 
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Zalewa mnie fala wzruszenia. Czuję się wyróżniona i wdzięczna. Zapo-
minam o swoich obawach dotyczących „obcego w domu”. Mniej ważne 
staje się też to, czy pojawienie się Agaty w moim życiu będzie związane 
z jakąś realną pomocą. Jestem cała dla niej. Daję jej czas na milczenie, 
rozładowuję atmosferę żartami. Szczerze opowiadam naszą historię 
i wstępnie wyjaśniam, jak wygląda opieka nad Pawełkiem. W pełni 
akceptuję sposób bycia mojego gościa i przyjmuję współodpowie-
dzialność za to, jak potoczy się nasza rozpoczynająca się przygoda.

❙❙ OSWAJAMY SIę
Wolontariuszka przychodzi raz w tygodniu, a  ja za każdym razem 
od nowa uświadamiam sobie, że jej wizyty nie są czymś, co mi się 
należy. One są darem. Na kolejnych spotkaniach przyjmuję tę samą 
postawę – inicjuję rozmowę, dodaję otuchy, doceniam, ale staram 
się też szanować chwile ciszy i wycofania. Najważniejszą misją staje 
się dla mnie dobre samopoczucie mojego wyjątkowego gościa. To 
ja znajduję się w bardziej komfortowej sytuacji, jestem przecież na 
swoim terenie. Dbam więc o Agatę najlepiej, jak potrafię i sprawia 
mi to ogromną przyjemność. Jest mi w  jej towarzystwie dobrze 
i spokojnie. Jej nieśmiałość i wycofanie zaczynam odbierać jako atu-
ty. Jest delikatna i nienachalna. Nie wchodzi przebojem i w butach 
do naszego życia. Nie robi w nim hałasu i nie usiłuje być kimś waż-
nym. Chce po prostu pomóc i tyle. Jest bardzo cierpliwa i spokojna. 
Stopniowo coraz bardziej angażuje się w opiekę nad Pawełkiem. 
Najpierw czyta mu książki. Mówi do niego, głaszcze i jest dla niego 
bardzo czuła, co ujmuje moje serce. Obserwuje uważnie to, co robię. 
Zadaje pytania. Ja opisuję szczegółowo wszystkie swoje czynności. 
Cierpliwie przekazuję „instrukcję obsługi” mojego synka. 
Już dawno nauczyłam się, że to, co mnie wydaje się 
oczywiste, dla kogoś innego nie musi wcale takie być. 
Agata powoli, wtedy, gdy sama czuje się gotowa, zaczyna 
wykonywać kolejne czynności pielęgnacyjne. Wszystko 
robi dokładnie i z wielką uważnością. Czasem wychodzę z inicjatywą 
i pytam ją, czy chciałaby coś zrobić sama. Chociaż trochę się boi, to 
zawsze chce. Przewija, karmi przez sondę, podaje leki, odsysa. Może 
Agata jest nieśmiała, ale na pewno nie lękliwa. Jest odważna. Najlepiej 
świadczy o tym fakt, że tutaj jest. Już od tych pierwszych spotkań 
wiem, że jeśli kiedyś zechce sama zostawać z Pawełkiem, z pełnym 
spokojem wyjdę z domu. 

Powoli i misternie zaczyna się między nami tworzyć nić przyjaźni. I chy-
ba obie nawet nie wiemy, kiedy nasze rozmowy zaczynają dotyczyć nie 
tylko Pawła i opieki nad nim. W trakcie kolejnych spotkań 
zaczynamy opowiadać sobie o swoich rodzinach, o stu-
diach Agaty, o tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. 
Rozmawiamy o gotowaniu i muzyce, ale też o wartościach, 
o wierze, po prostu o życiu. Cieszę się na każde jej przyjście 
i widzę, że ona ze spotkań z Pawełkiem i z naszą rodziną 
też czerpie radość. Z Grześkiem, moim mężem, chyba 
przechodzili te same etapy – od skrępowania do zupełnie 
swobodnych rozmów, wzajemnych żartów i przekomarzań.

❙❙ MAMY WOLONTARIUSZKę!  
A ONA MA NAS 
Minęły cztery lata, od kiedy Agata pojawiła się w naszym 
domu. Już dawno nie jest obca. Jest nasza. Zostaje z Pa-
wełkiem sama nie tylko na kilka godzin, ale zdarza się, 

że nawet na kilka dni, kiedy my wyjeżdżamy odpocząć. W naszym 
mieszkaniu porusza się swobodnie, jak domownik. To już tradycja, 
że odwiedza nas przed świętami i w urodziny Pawełka. Nie jestem 
w stanie wymienić, ile razy byliśmy dzięki niej w kinie, na rodzinnej 
imprezie, spacerze nad morzem, ile ważnych spraw załatwiliśmy. 
W dziesiątkach można liczyć przeczytane przez nią Pawełkowi 
książeczki. Nawet gdy przychodzi po dłuższym czasie nieobecno-
ści, mamy do niej pełne zaufanie i wiemy, że nasz syn będzie miał 
wspaniałą opiekę. 

Gdy się spotykamy, zawsze mało nam rozmowy. Z rozrzewnieniem 
uśmiecham się na wspomnienie naszych pierwszych wspólnych 
chwil. Nieśmiała Agata? Kto to taki? Nasza Agata jest otwartą, bardzo 
mądrą i świadomą siebie młodą kobietą. Angażuje się w wiele akcji 
kulturalnych i społecznych. Zna swoje cele i w dążeniu do nich nie 
brakuje jej pewności siebie. Wtedy, cztery lata temu, Agata rozpo-
czynała studia. Teraz prawie je kończy. To niesamowite, że wybrała 
spotkanie z naszą rodziną na jedno z doświadczeń swojej młodości. 
Agata, dziękuję! 

❙❙ SIŁA Z LUDZI? ZE MNIE TEż
Już wiele lat pełnymi garściami czerpię z cudownego źródła siły, 
jaką jest energia innych ludzi. I wiele razy przekonałam się, że otrzy-
mując pomoc nie można być biernym. Nie chodzi tu o zaradność 
w poszukiwaniu pomocy i jej braniu. Mam na myśli zaangażowanie 
w jakość relacji z osobą, która mi pomaga. Moje położenie i fakt, że 
to ja potrzebuję wsparcia, nie zwalnia z troski o potrzeby i samo-
poczucie tego, kto poświęca mi swój czas. Gdy spotykają się dwie 

osoby, z których jedna potrzebuje pomocy, 
a druga jej pomaga, tak naprawdę wchodzą 
one ze sobą w podobną relację, jak w każdym 
innym przypadku. Tworzy się nowa znajomość. 
To spotkanie może być udane albo nie. Albo 
komuś będzie ze mną dobrze, albo nieprzy-

jemnie – zechce ze mną przebywać lub nie. Uśmiech, rozmowa, 
uważne wysłuchanie, akceptacja i okazanie wdzięczności niewiele 
kosztują, a mają cudowną moc. Jeśli siła płynie od ludzi, to również 
ode mnie. A odwieczna i uniwersalna reguła wzajemności działa na 
wszystkich, także na wolontariuszy. Warto więc pomóc drugiej osobie 
nam pomagać. Może to oczywiste, a może wcale nie… W każdym 
razie u mnie się sprawdza.

Anna Kulka-Dolecka

Ich dwoje, czyli Agata i Pawełek

Warto pomóc drugiej 
osobie nam pomagać. 
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Są na emeryturze i mają czas. To znaczy tak mogłoby się wydawać, 
bo żadna nie wygląda na osobę, która tego czasu ma nadto. 

Krystyna Cywińska, anestezjolog, emerytka rocznik 2005, wcześniej 
dyrektor szpitala więziennego, z przejściem na zasłużony odpo-
czynek długo się nie śpieszyła. Kiedyś jednak decyzję trzeba było 
podjąć – To nie więźniowie mnie męczyli, tylko ta cała hierarchia, roz-
kazy. Pewnego dnia powiedziałam sobie dość. Miała wtedy dwa koty, 
ale nawet dwa koty nie są w stanie zapełnić życia. Zaczęła szukać. 

Renata Rotkiewicz-Woźniak, lekarz internista II stopnia, na emery-
turze od 2003 r. O przejściu na nią zadecydowali urzędnicy. – Nagle 
dowiedziałam się, że jestem na liście 180 osób wyznaczonych do przej-
ścia na wcześniejszą emeryturę. Poczułam się bardzo niekomfortowo. 
Od siódmego roku życia wstawałam rano, chodziłam do szkoły, potem 
studia, praca, trójka dzieci, specjalizacje, doktorat… I nagle dziura. 

Elżbieta Buczek, anestezjolog, na emeryturze jest od 2012 roku. 
Nie była nią zaskoczona, po prostu kolejny etap w życiu. Zaczęła 
od gruntownego remontu mieszkania, potem jednak trzeba było 
znaleźć coś na dłużej. Wszystkie trzy, zupełnie do siebie niepodobne, 
wcześniej się nawet nieznające, znalazły sobie hospicjum.

❙❙ PREHISTORIA
– O hospicjum wiedziałam dużo wcześniej, na jakimś prywatnym 
spotkaniu miałam nawet przyjemność poznać księdza Dutkiewicza 
– wspomina Krystyna. – Pamiętam, że mu wtedy powiedziałam, 
że jak przejdę na emeryturę, to chętnie bym w hospicjum popra-
cowała. Oczywiście nie miałam pojęcia, co tu się robi – śmieje się, 
wspominając swoje przekonanie o wielkiej użyteczności praktyki 
szpitalnej w opiece paliatywnej. Znała prof. Muszkowską-Penson, 
przyjaźniła się z dr Budny-Liberek – lekarkami wolontariuszkami 
współtworzącymi hospicyjną rzeczywistość w Gdańsku od jej po-
czątków – jednak człowiek najlepiej uczy się praktyce. – Nie, nie, ja 
najpierw zafundowałam sobie dawkę teorii – prostuje i wspomina, 
jak przypadkowo natknęła się na plakat informujący o kursie dla 
wolontariuszy opiekuńczych, wtedy jeszcze nazywanych „medycz-
nymi”. Z lekarskim dyplomem od 1964 i z ponad czterdziestoletnim 
doświadczeniem zawodowym czuła, że w ten zupełnie nowy dla 
siebie świat potrzebuje wprowadzenia. Przez wszystkie wykłady 

i warsztaty prześlizgnęła się nierozpoznana, ale podczas praktyk 
na oddziale nakryta została przez dr Budny: – Krysiu, co tu robisz 
z mopem? – krzyknęła koleżanka, niczego nie rozumiejąc. Zaraz 
potem zauważył jeden z więźniów, pracujący jako wolontariusz. 
– Pani straciła prawo wykonywania zawodu? – zapytał, wietrząc 
aferę. Prośby, by jej nie wydali, nie odniosły skutku. Ale na szczęście 
z personelem na „ty” zdążyła już przejść. – Wiesz, to było dla mnie 
ważne – tłumaczy. – Zawód lekarza niestety onieśmiela. Czasami 
bardziej niż wiek. A ja jestem w całym hospicjum najstarsza. – Co to 

Po pierwsze, pomagać

Ze zdaniem-matką tytułowej parafrazy z  Hipokratesa miałam kiedyś kłopot. W  oryginale „Po pierw-
sze nie szkodzić” było pokorne wobec natury, najlepiej wiedzącej, co jest dla chorego właściwe. We 
współczesnej medycynie, wobec natury niepokornej zupełnie, nabrało odcienia lekceważącego, ba, 
z pewną domieszką asekuracji. Procedury, stosy dokumentacji, słynne 5 min na jeden przypadek, to 

niestety częsta dymna zasłona, za którą „nie szkodząc”, chowają się niektórzy lekarze. Ten tekst będzie o kobie-
tach, które za niczym się nie chowają. Są lekarkami i do hospicjum zgłosiły się jako wolontariuszki. Po pierwsze, 
by pomagać.
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Korytarzowe konsultacje. Dr Krystyna Cywińska i dr Janusz Wojtacki
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znaczy najstarsza? – To znaczy, że 1 stycznia 
skończę 79 lat.

Renata przyznaje, że wcześniej nie zasta-
nawiała się, co będzie robić na emery-
turze. Po co się zastanawiać nad czymś 
tak odległym? Chociaż może wtedy 
zapytana odpowiedziałaby, że pewno, 
tak jak wielu jej kolegów, zamieni pra-
cę w  szpitalu na spokojniejszy chleb 
w przychodni. Kiedy jednak emerytura 
przyszła i rozdzwoniły się telefony z pro-
pozycjami zatrudnienia, poczuła, że nie 
dzwonią te właściwe. Do hospicjum przy-
szła sama, przeczytawszy na drzwiach 
kościoła przy Curie-Skłodowskiej plakat 
o wolontariacie. To była jesień 2003 roku. 
Przejście na emeryturę wieńczyło bar-
dzo trudny okres w życiu. – Parę lat wcze-
śniej zachorował mój tato. Miał czerniaka. Musiał zdecydować się 
na operację. Potem mama dostała wylewu i przez 9 miesięcy żyła 
w stanie wegetatywnym. Kiedy oboje odeszli, mimo wielkich sta-
rań miałam poczucie niewypełnienia wobec nich obowiązków. Nie 
pomogłam mamie, chociaż w Akademii oddano jej dyżurkę dla 
lekarzy. Nie byłam w stanie cały czas towarzyszyć tacie, opuści-
łam go w najtrudniejszym momencie, gdy, jak się okazało, umierał  
– wspomina. Nie chce, by to uczucie żalu do siebie przekuwać 
w tekście zerojedynkowo na powód zostania wolontariuszką, ale 
z pewnością współtworzyło klimat tamtego czasu. Zresztą, przy-
jaciele z Kanady, odwiedzający w tym czasie Polskę, mieli jedną 
radę: „Tylko wolontariat. Kanada żyje wolontariatem”. Nie tylko 
Kanada. Pamięta, że kiedy pojechała z mężem do Nowej Zelandii, 
towarzysząc mu w naukowym stypendium, o sile wolontariatu 
mogła się przekonać na własnej skórze. Natychmiast, jako żona 
zagranicznego stypendysty, na obczyźnie 
chwilowo bez zajęcia, otoczona została 
opieką lokalsów. Wielkie wrażenie zrobiła 
na niej historia syna przyjaciół, któremu 
po wypadku groził stan bliski wegetatyw-
nemu, ale nieugięta wola walki rodziców 
i, co tutaj ważne, niezwykłe zaangażowa-
nie wolontariuszy sprawiły, że wrócił do 
prawie normalnego życia.

A  dlaczego hospicjum? – Z  otoczenia 
dostawałam ileś sygnałów – wspomina.  
– Nigdy wcześniej sama w nim nie byłam, 
ale w moim sąsiedztwie mieszkało dziecko 
będące pod hospicyjną opieką. Koleżanka 
lekarka miała tu swojego bliskiego. Znałam 
i panią prof. Muszkowską-Penson, i dr Budny-
-Liberek, sygnały to jednak nie rzeczywistość. 
Przyznaję, że w opiece nad osobami u kresu 
życia nie miałam nawet zbyt dużego do-

świadczenia zawodowego. Kiedy więc przyszłam do hospicjum po raz 
pierwszy, wciąż otwierałam szeroko oczy, bo o medycynie paliatywnej 
niewiele wiedziałam i trzeba się było jej nauczyć. 

Z tej trójki Elżbieta jest najbardziej wyciszona. Co chwilę muszę 
podsuwać dyktafon, by słowa nie umykały. Tym bardziej że jest 
w nich bardzo oszczędna. Hospicjum znała już wcześniej, przy-
chodziła do mamy koleżanki i do sąsiadki. Wspomina, że miała 
okazję poznać ks. Dutkiewicza. – Właściwie to ja go znałam, a nie 
poznałam – poprawia się po chwili. – Przychodził jako kapelan do 
Akademii. Wszystkie go znałyśmy. Dopiero pod koniec spotkania 
opowiada o swojej babci, z powodu wylewu niepełnosprawnej, 
którą opiekował się syn, a  jej ojciec. Sama, pracując na pełnym 
etacie, nie mogła pomóc tyle, ile chciała. – Myślę, że ten fakt ma 
jakieś znaczenie, chociaż nie wprost – słyszę i przytakuję. Domyślam 
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Dr Renata Rotkiewicz-Woźniak podczas obchodu
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 Jestem z Tobą. Dr Elżbieta Buczek z pacjentką
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się, że to kolejny przykład teorii powracającej fali, za każdym razem 
innej i obmywającej inne stopy.

Kiedy przyszła pierwszy raz na oddział, nie wiedziała, co ma robić. To 
dziwne wrażenie dla lekarza z taką praktyką. Poznana pierwszego 
dnia koleżanka wolontariuszka powoli wprowadzała ją w tajniki. 
Dr Andrzej Gryncewicz, doświadczony hospicyjny lekarz, z którym 
znała się od dawna, zapytał na początku, czy chce tutaj lekarzować. 
Nie chciała. Ale zostać tak. 

❙❙ INNA MEDYCYNA
Że naprawdę inna, słyszę od każdej. Pracować do hospicjum przyszły 
na emeryturze, po dziesiątkach lat przepracowanych w zawodzie, 
i nagle okazało się, że w swoim podejściu do chorych powinny wiele 
zmienić. Dr Elżbieta przyznaje się do początkowego apodyktyzmu 
(„chory m u s i to zjeść”), który pod wpływem obserwacji i rozmów 
m u s i a ł się szybko rozmyć. – Tutaj chory jest szefem, i on często 
wie lepiej. Dr Krystyna z błyskiem w oku opowiada zdarzenie, jak to 
startując na oddziale, rzuciła się reanimować pacjentkę i… została 
prawie siłą odciągnięta przez pielęgniarkę. – Teraz trzeba się jedynie 
modlić – usłyszała. Nie było to łatwe. Dr Renata przyznaje wręcz, że 
nauka tej innej medycyny była początkowo 
trudna i przytacza słowa hospicyjnego leka-
rza, które usłyszała na wejście: „Pamiętaj, cho-
rzy, którzy do nas przychodzą, mają godnie 
żyć i spokojnie umrzeć”. Niby oczywistość, 
ale jak wcielić ją w życie po latach ratowania 
przed śmiercią? Renata mówi, że pełna akceptacja takiego stanu 
rzeczy nastąpiła dopiero po pewnym czasie.

❙❙ INNE OBOWIąZKI
– Ja tu nie tyle służę swoją wiedzą, co zwyczajnie swoją osobą  
– dr Renata istotę hospicyjnego wolontariatu opiekuńczego ujmuje 
chyba najpełniej. I dodaje, że w hospicjum zaobserwowała, jak czło-
wiekowi choremu niby niewiele potrzeba do szczęścia – gdy w miarę 
upływu czasu i postępu choroby jego marzenia zacieśniają się do 
potrzeby kontaktu z drugą życzliwą osobą, która umyje, nakarmi. 
No i oczywiście chciałby, żeby nie bolało, a potem, żeby udało się 
usiąść, no i może parę kroków zrobić. Często, mimo wysiłków całe-
go personelu, nawet tych pozornie niewielkich 
marzeń nie udaje się spełnić. Dr Renata przez 
pierwsze lata przychodziła do hospicjum 3-4 
razy w tygodniu. Teraz pojawia się zwykle raz, 
bo rodzinne obowiązki babci są ważniejsze. Ale 
hospicjum odpuścić sobie nie potrafi. Przychodzi 
tu, bo czuje się potrzebna i mówi, że wszyscy 
witają ją z radością, a to jest dla niej bardzo ważne.

– Robię tutaj, co wskażą mi pielęgniarki, albo sama chodzę i patrzę, 
co jest do zrobienia – opowiada dr Elżbieta. – Czasem trzeba poroz-
mawiać, posprzątać stolik, pomóc w toalecie, w jedzeniu. Pamiętam 
jedną panią, która mnie poprosiła, byśmy razem odmawiały różaniec. 
Niekiedy pomaga też pielęgniarkom, chociaż zastrzega, że są 
bardzo samodzielne.

Dr Krystyna nie boi się wystąpień, więc oprócz czynności opiekuń-
czo-pielęgnacyjnych na oddziale ma za sobą bogate doświadczenie 
hospicyjnej rzeczniczki. – Był taki czas, że o hospicjum mogłabym 
mówić na okrągło i z każdym. Chciał czy nie chciał – śmieje się i przy-
pomina sobie mowę, którą zupełnie nieprzygotowana wygłosiła 
przed szacownym gronem duchownych w Pelplinie: – Powiedziałam, 
by zamiast ćwiczyć zdrowaśki, rozejrzeli się po parafii, czy nie ma jakiejś 
matki wychowującej samotnie chore dziecko i jej pomogli. W 2006 
roku dostała dyplom Wolontariusza Roku, honorowe wyróżnie-
nie przyznawane przez Hospicjum Dutkiewicza dla najlepszych 
z najlepszych.

 Od jakiegoś czasu tworzy tandem z hospicyjnym lekarzem dr. Ja-
nuszem Wojtackim – on przyjmuje pacjentów w Poradni Medycyny 
Paliatywnej, a ona mu asystuje i wyręcza w papierkowych pracach. 
Mówi, że to dla niej zaszczyt pracować z takim lekarzem, że dzięki 
niemu wciąż się uczy. 

❙❙ HOSPICYJNE OPOWIEŚCI
– Pani Broni nie zapomnę nigdy – dr Krystyna uśmiecha się na samo 
wspomnienie już legendarnej pacjentki gdańskiego hospicjum.  

– Miała koło 90., była niewidoma, ale szalenie dowcipna. 
Uwielbiałam ją. Kiedy wchodziłam do jej pokoju, zmie-
niałam dla hecy głos, ale kiedy się nachylałam, rozpo-
znawała mnie zawsze po… piersiach. W ogóle bardzo 
lubiła rozmowy o seksie, wręcz je prowokowała. Albo Pan 
Jurek, on chyba najpierw za mną nie przepadał. Potem 

to się zmieniło. Pokazał mi pisaną przez siebie modlitwę. Prosił o jej 
przeczytanie, kiedy na salę weszła żona z rodzina. Chciałam przestać, 
ale jemu zależało, bym czytała dalej. Tak bardzo pragnęłam być przy 
jego śmierci, ale spóźniłam się 10 min.

– Tu się wydarzają takie historie… – dr Elżbieta wyraźnie się oży-
wia. – Może opowiem o pani Bożence. Znałam ją też prywatnie i była 
zdziwiona, kiedy mnie zobaczyła w hospicjum. Do końca myślała 
o swoich dzieciach i o tym, by się do siebie zbliżyły. To była taka piękna 
lekcja matczynej miłości. Albo taki pacjent, bardzo biedny, który tutaj 
dosłownie odżył. Nareszcie miał coś swojego. Z jedną z koleżanek 
wolontariuszek to się umówił, że będzie na niby jej tatą. Taka zabawa, 
ale pod koniec życia dała mu córkę. To było niesamowite. 

– Opowiem o panu Andrzeju – dr Renata jakby wie-
działa, że zapytam o hospicyjne znajomości. – Był ze 
schroniska Brata Alberta i miał niejasną przeszłość. Na 
sali spotkał się z zasłużonym policjantem. Jeden dru-
giego wspierał, ale to pan Andrzej przekonał swojego 
towarzysza, by nie odkładał na później spowiedzi. Ta 
choroba ich bardzo zbliżyła. Bycie świadkiem takich 

zdarzeń napełnia wielkim optymizmem. Mnie samej ze sobą jest lepiej. 
To daje wolontariat, niekoniecznie lekarski. 

Historii przypadków brak, opowieści same ludzkie. W hospicjum 
słowo „pomagać” nabiera innego znaczenia. Tu się nie leczy tak by 
wyleczyć, tu się nie reanimuje, ale do końca się jest. Bo primum 
homo sum, po pierwsze jestem człowiekiem. On – chory, i ja, wo-
lontariusz, w lekarskim kitlu czy bez. 

Magda Małkowska

Tu nie tyle służy się swoją 
wiedzą, co zwyczajnie 
swoją osobą.

Tu się nie leczy tak by 
wyleczyć, tu się nie 
reanimuje, ale do końca 
się jest.
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Idziemy w nieznane
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Gdy zapytasz mnie, czym jest wychowywanie dziecka, opowiem Ci o podróży. O wyprawie niezna-
nym szlakiem, w którą wyruszam z drugim człowiekiem – swoim synem. Ja przewodnik, syn – po-
wierzony mi wędrowiec. A ponieważ mam dwóch synów, więc przemierzam jednocześnie dwie 
trasy – bardzo różne od siebie, bo ukształtowane przez inne okoliczności życia. 

Różne drogi wychowania

❙❙ DROGA DO ODKRYCIA WŁASNEJ DROGI
Pierwsza podróż pełna jest wyzwań, dynamicznych zmian i niespodzia-
nek. To wypełniona szczęśliwymi chwilami, ale wymagająca wędrówka, 
wiodąca od niemowlęctwa, poprzez lata dziecinne, aż do teraz – eta-
pu ostrych zakrętów, mocnych przyspieszeń i wybojów związanych 
z okresem dorastania. Do wyznaczenia punktów orientacyjnych na 
tej trasie mógłby służyć standardowy podręcznik opisujący etapy 
rozwojowe człowieka. Krajobraz wciąż się zmienia. Cały złożony jest 
z nowych doświadczeń i objawień dotyczących tego, jak funkcjonuje 
świat i  ludzie. Szlak usiany jest odkrywanymi talentami wędrowca, 
umiejętnościami zdobytymi przez niego z mozołem i ot tak sobie, jego 
fascynacjami i zniechęceniami, spotkaniami z własną siłą i konfronta-
cjami ze słabością. Jesteśmy ciągle w ruchu. To nasza wspólna droga, 
syna-wędrowca i rodzica, jego przewodnika. Moja rola w wędrówce 
syna podlega ciągłym przemianom. Początkowo na ścieżce widoczne 
są odciski tylko jednych stóp, bo syn podróżuje niesiony na rękach. 
Potem pojawiają się ślady podwójne, które podążają zawsze razem 
i bardzo blisko siebie. Gdy wędrowiec się zatrzymuje, przystaje też 
przewodnik, gdy jeden zbacza lub zawraca – drugi robi to samo. Prze-
wodnik jest niezbędny – bez niego mały wędrowiec utknąłby już na 
samym początku. Jednak powoli, stopniowo, przewodnik i wędrowiec 
przestają tak uporczywie trzymać się razem. Coraz dłuższe odcinki trasy 
przemierzają oddzielnie. Ciągle jednak podążają tym samym szlakiem. 
Przewodnik obserwuje swojego podopiecznego (wciąż jeszcze ma go 
w zasięgu wzroku) i z radością spostrzega, że z dnia na dzień staje się 
on bardziej niezależny i odważny. Aby poradzić sobie z trudnościami, 
wykorzystuje to, co dostał od opiekuna. W drodze też nieustannie się 

uczy – od innych wędrowców, przewodników, od samej drogi. Wie, że 
zawsze może wrócić do bezpiecznej bazy, aby skorzystać z pomocy 
i doświadczenia swojego opiekuna. Jednak w miarę upływu czasu 
będzie potrzebował go coraz mniej i chętniej będzie obierał swoje 
własne ścieżki. A przewodnik? Zawsze gotowy, by pomagać i prowa-
dzić, rozumie, że nie może robić tego na siłę. Chciałby jak najczęściej 
wędrować ramię w ramię z wędrowcem. Ale od początku wiedział, 
że ta wspólna podróż kiedyś się skończy. Będzie to znak, że wszystko 
przebiega dobrze – że jest tak, jak było zaplanowane. Ten, którego 
wprowadził na szlak, odnajdzie własną, niezależną drogę. 

❙❙ DROGA DO ODKRYCIA SENSU DROGI 
Jednocześnie odbywam jeszcze jedną podróż – z młodszym synem. 
Poprzedziło ją pełne radosnej ekscytacji oczekiwanie. Wiązały się z nim 
niezliczone wyobrażenia i nadzieje dotyczące tego, jak tym razem 
będzie przebiegać droga. W mojej głowie – mnóstwo myśli o tym, 
co mnie zaskoczy, a w czym będę mogła wykorzystać doświadczenia 
z pierwszej podróży. W sercu – ogromna wdzięczność za to, że będzie 
mi dane przedstawiać świat kolejnemu wędrowcowi i patrzeć, jak krok 
po kroku ujarzmia ten świat dla siebie. Że znowu będę przewodnikiem 
małego, a potem coraz starszego eksperymentatora i mistyka życia. 
Podróżnika, który przy mojej pomocy i poddając się niepohamo-
wanemu instynktowi samorealizacji, podąży do własnych, dla mnie 
niedostępnych, szlaków. 

Podróż rozpoczęła się podobnie jak ta pierwsza. Energiczny wymarsz, 
a potem pełen wzruszeń i czułości początkowy etap trasy, w którym 
maleńki wędrowiec był ode mnie całkowicie zależny. Szło nam się 

„...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, 
niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”.

 Janusz Korczak
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dobrze, widoki były piękne, poruszaliśmy się do przodu równym, 
spokojnym krokiem. I wtedy… Jeśli mam nazwać to, co się wyda-
rzyło, trzymając się konsekwentnie metafory podróżnej, powinnam 
użyć takich obrazów, jak: „na drogę zwaliła się olbrzymia kłoda”, „nad 
naszą trasą rozpętała się potworna burza” lub „nagle dotarliśmy do 
przepastnego urwiska”.

I nieważne, którą przenośnię nieuleczalnej i wyniszczającej choroby 
syna uznałabym za najtrafniejszą. Chodzi o to, jak 
w efekcie zmieniła się nasza podróż. Ukochany 
syn stał się niezdolny do dalszej wędrówki, a sama 
droga po drugiej stronie „kłody – burzy – urwiska” 
zmieniła się w nieoświetloną, zarośniętą chasz-
czami ścieżkę. Na dodatek ja nie miałam latarki. 
Tak to wtedy odbierałam. Wydawało mi się, że 
wszystko, co do tej pory wiedziałam o wędrow-
cach, nie dotyczy już mojego syna. Z rezygnacją 
stwierdziłam również, że w tej podróży moje po-
przednie doświadczenie w charakterze przewodnika nie przyda się 
już w żaden sposób. Wpadłam w impas. Nie wiedząc, co dalej robić, 
jak prowadzić „takiego” wędrowca po „takim” szlaku, zatrzymałam się. 
Chroniłam go, pielęgnowałam, opiekowałam się nim, troszczyłam się. 
Ale zrezygnowałam z wędrówki, zapomniałam o drodze.

Jednak po pewnym czasie ze zdziwieniem spostrzegłam, że możemy 
zrobić krok… I jeszcze jeden… I kolejny. Bo przecież moja rola się nie 
zmieniła. Ciągle jestem przewodnikiem odpowiedzialnym za swoje-
go wędrowca. Jego przeznaczeniem jest droga, czyli rozwój. To, co 
się stało i zupełnie odmienne warunki podróżowania, nie zwalniają 
mnie z powierzonego mi na samym początku zadania. A  jest nim 
prowadzenie wędrowca, a nie jedynie zapewnianie mu bezpiecznego 
schronienia z dala od szlaku.

❙❙ SYLWETKA WęDROWCA
Mój drugi wędrowiec – moje młodsze dziecko – mój dziewięcioletni 
syn Paweł natrafił w swoim rozwoju na „olbrzymią kłodę – straszną 
burzę – głęboką przepaść”. Jest to ciężka choroba, w wyniku której 
człowiek stopniowo traci sprawność ciała. Brak pewnych enzymów 
w każdej komórce organizmu uszkadza działanie podstawowych czyn-
ności życiowych. Paweł nie może mówić, a od kilku lat właściwie nie 
wydaje żadnych dźwięków, bo w jego tchawicy tkwi rurka ułatwiająca 
oddychanie. Na potwierdzenie, że coś słyszy, albo wyrażenie zniecier-
pliwienia – „wzdycha”, czyli mocniej wypuszcza powietrze przez rurkę. 
Nie trzyma sztywno głowy, nie potrafi sam siedzieć, nie chwyta nic 
dłońmi. Widzi, słyszy, czuje dotyk i smak – to wiadomo z jego mimiki 
i odruchowych reakcji mięśni na różne bodźce. Ale co i w jakim zakresie 
odbiera i jak to odczuwa, to tajemnica. Nie ma świadomej kontroli 
nad żadną częścią swojego ciała. Wyjątkiem są oczy, bardzo powoli 
przesuwające się tam, gdzie Paweł chce spojrzeć, i palce dłoni, które 
czasami, dzięki ogromnemu wysiłkowi jego właściciela, zdolne są do 
delikatnych, nieprecyzyjnych drgnięć. Gdy dobrze się czuje, zdarzy 
się też uśmiech – słodki i niewinny lub bardziej zawadiacki, zaczepny. 

❙❙ CZY JEST SENS WYRUSZAć W DROGę?
Oto jest wędrowiec – dotknięty niszczącym żywiołem choroby i po-
zbawiony przez nią większości narzędzi umożliwiających mu w pełni 

doświadczać i aktywnie eksplorować trasę. Jak mam go prowadzić? 
Jak być jego przewodnikiem? Rozumiesz teraz, dlaczego tak łatwo 
jest się poddać, zatrzymać i zrezygnować z dalszej wędrówki? Karmić, 
przebierać, myć, masować, oklepywać, rehabilitować, uśmierzać ból 
i  inne niedogodności – to tak, to trzeba robić. Ale wychowywać? 
Przecież on nawet nie może być nieposłuszny. Odkrywać jego talenty 
i wrodzony potencjał? To niemożliwe – pozostaną one na zawsze 
w ukryciu. Pokazywać świat i  rządzące nim zasady? A skąd mieć 

pewność, że cokolwiek z tego zrozumie? A już na 
pewno nie pochwali się nikomu swoim obyciem. 
Nie zabłyśnie elokwencją, mądrym słówkiem ani 
inteligentnym skojarzeniem. Nie mam żadnej pew-
ności, czy pamięta to, o czym mu opowiadałam 
przed chwilą i nie wiem, czy połączy to z czymś, 
czego dowie się jutro. Nawet jeśli posiada wiedzę, 
to jak mógłby ją wykorzystać? Dzięki moim wysił-
kom włożonym w jego rozwój i wychowanie nie 

zacznie lepiej radzić sobie w życiu – nie dostanie się do lepszej szkoły, 
a potem nie zdobędzie dobrej pracy. Nie będzie wizytówką swoich 
rodziców w świecie zewnętrznym. Nikt nie powie: „niesamowite, jak 
on dużo umie” albo: „jaki dobrze ułożony chłopak”. O jego sukcesach 
wie tylko mała grupka ludzi i są one zupełnie nieprzydatne na „rynku” 
normalnych sukcesów życiowych. 

❙❙  WYCHOWANIE DLA W-TAJEMNICZONYCH 
Co więc ma napędzać mnie – rodzica do zaangażowania w wycho-
wanie takiego „zamkniętego” dziecka? Co może być moją motywacją 
każdego dnia, żeby nie stanąć w miejscu, nie zaniechać dalszej drogi? 
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Iść, ciągle iść w stronę słońca…

Nieustannie jestem 
przewodnikiem 
odpowiedzialnym  
za swojego wędrowca. 
Jego przeznaczeniem  
jest droga, czyli rozwój.
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Taki wędrowiec jak mój młodszy syn jest tajemnicą. Więc aby go 
prowadzić, trzeba być w-tajemniczonym, czyli wczuć się w tę jego 
tajemnicę. Żeby to zrobić, nie musimy posiadać nadprzyrodzonych 
zdolności ani machiny do wytwarzania i odbierania fal telepatycz-
nych. Pewnie u wielu rodziców dzieci z podobnymi problemami to 
w-tajemniczenie odbywa się mimowolnie i nigdy nie zostaje jakoś 
wyraźnie nazwane. Ale jeśli jest inaczej, to potrzebna jest świadoma 
praca wykonana we własnych myślach. Chodzi o wypracowanie 
w sobie pewnych przekonań, uzmysłowienie faktów i wzbudzenie 
głębokiej empatii. Po prostu potrzebne jest wychowanie siebie do 
wychowywania. Ale czy to samo nie dotyczy odpowiedzialnego wy-
chowywania każdego dziecka? Czy prowadzenie drugiego człowieka 
nie wymaga przygotowań i pracy nad samym sobą? 

❙❙ UWIERZYć W żYCIE POZA-AKTYWNE
Gdy u mojego syna zdiagnozowano zespół Leigha, wytłumaczono mi, 
że w tej chorobie kora mózgowa nigdy nie ulega uszkodzeniu. Zanika 
tylko pień mózgu, w którym zlokalizowane są podstawowe funkcje 
życiowe organizmu, w tym ruchy mięśni. Czyli umysł pracuje – tworzą 
się nowe połączenia nerwowe, jednak ciało nie jest mu posłuszne. 
Uśmiechy, grymasy, spojrzenia i mikroskopijne ruchy w odpowiedzi 
na konkretne słowa to takie małe kotwice – punkty zaczepienia, które 
pozwalają wierzyć, że Paweł doświadcza, myśli i przeżywa o wiele 
więcej, niż jest w stanie pokazać. Codzienne sytuacje i drobne niu-
anse zachowania udowadniają, że ten chłopiec bardzo dużo rozumie 
i ma bogate życie wewnętrzne. Jest jednak uwięziony we własnym 
niesprawnym ciele. 

Ponieważ nie może aktywnie eksplorować otaczającego świata, jego 
rozwój intelektualny na pewno jest znacząco opóźniony w porów-
naniu ze sprawnymi dziewięciolatkami. Ale nawet jeśli przyjmę, że 
jest w tej chwili na poziomie umysłowym czterolatka, to natychmiast 
przypominam sobie, jak niesamowicie chłonny i ciekawy świata był 
mój zdrowy syn Kuba w tym właśnie wieku. Jak bardzo wszystko go 
interesowało, jak wiele można było mu zaoferować. Jednocześnie 
pamiętam o tym, że mózg ludzki jest bardzo plastyczny i zdolny do 
kompensacji, czyli zastępowania zaburzonych funkcji ponadprzecięt-

nie rozwiniętymi innymi umiejętnościami (np. osoby niewidome 
mają niezwykle rozwinięte zmysły słuchu i dotyku). Więc kto wie, 
być może w porównaniu ze zdrowymi dziećmi, które głównie 
działają, Paweł dużo więcej myśli i przeżywa? Być może, nie mogąc 
być aktywnym i doświadczać świata ruchem i dotykiem, znacząco 
silniej odbiera rzeczywistość w wymiarach, do których my – aktywni, 
mamy mniejszy dostęp? A jak jest naprawdę? To tajemnica. Ale 
dlaczego miałabym nie wierzyć?

❙❙ WYOBRAZIć TO SOBIE, POCZUć TO
Czy potrafisz sobie wyobrazić, że możesz poruszać tylko oczami? 
Spróbuj, choć przez chwilę, poczuć się jak Paweł. Twój mózg wysyła 
polecenia, które nie doczekają się realizacji. Jednocześnie widzisz, 
słyszysz, czujesz i wiele rozumiesz. Wszystko do Ciebie dociera, ale 
jesteś skazany na bycie tylko biernym obserwatorem. W odległej 
części pomieszczenia dzieje się coś ciekawego, słyszysz rozmowy, 
śmiech. Chciałbyś tam podejść, być w centrum wydarzeń. Niestety 
– Twoja wola ruchu pozostaje tylko wolą – nie ma mocy wprawienia 

w ruch ciała. Nadal tylko słuchasz, chłoniesz „tamto”. Chcenie pozo-
staje chceniem. To samo z przedmiotami, które są w zasięgu Twojego 
wzroku. Widzisz coś, chciałbyś tego dotknąć – poczuć papier książki, 
poruszyć dzwonkiem, naciskać, przesuwać, gładzić. To ogromne na-
pięcie przekształca się co najwyżej w nieprecyzyjne szarpnięcie całą 
kończyną. A czasem ledwie widocznym ruchem palca. Jeśli odczuwasz 
jakąś potrzebę, to wszystko w Tobie krzyczy. Krystalizują się słowa, 
które muszą pozostać tam, gdzie się narodziły – w Twoich myślach. 
Nie jest Ci dane zaznać przynoszącego ulgę aktu ekspresji, wyrażania 
siebie, dzielenia się ze światem swoim wnętrzem.

Tak sobie to wyobrażam – jako wielkie, niezrealizowane napięcie. 
W głowie wszystko działa, a ciało nie słucha. A tak wiele się dzieje, 
tak bardzo zaprasza Cię świat. Czujesz to?

❙❙ TRZY CNOTY: WIARA, WYOBRAźNIA I MIŁOŚć
Wiara w to, że pod niedziałającą powłoką, jaką jest ciałko mojego 
syna, kryje się wielka głębia myśli i przeżyć oraz próba wyobrażenia 
sobie jego położenia pomagają mi wychodzić poza codzienną rutynę 
pielęgnacji i opieki.

Do wiary i wyobraźni dołożę jeszcze miłość. To ona jest największą 
motywacją. Sprawia, że chcę, aby Paweł, najpełniej jak to możliwe, 
doświadczył życia. Żeby nie czuł się jak mebel, który regularnie ściera 
się z kurzu, czy roślinka, którą z sercem i czułością, ale tylko się pielę-
gnuje. Bo jest największą wartością – jako ukochane dziecko, w które 
inwestuje się czas, energię i dba o jego rozwój. 

❙❙ PO PROSTU DZIECKO 
A teraz najłatwiejsza część. Kiedy już zbudowałam w sobie przeko-
nanie, że warto prowadzić mojego wędrowca po szlaku i pozbyłam 
się destrukcyjnego przeświadczenia, że „nie da się” oraz że „to nie ma 
sensu”, stało się coś, co bardzo ułatwiło naszą wspólną drogę. Nagle 
spojrzałam na mojego syna w inny sposób, ponad jego chorobą. 
Zobaczyłam w nim po prostu dziecko – ze wszystkimi atrybutami 
i potrzebami dziecięctwa: ciekawością świata, wnikliwością obserwacji 
i dążeniem do zabawy, naturalną chęcią poznawania otoczenia, ekspe-
rymentowania i poszerzania granic swojego doświadczenia. Choroba 
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nie pozbawiła go przecież tych potrzeb, a tylko 
sprawiła, że są dramatycznie niezaspokojone. To 
myślowe oddzielenie psychiki dziecka od jego 
choroby pozwala patrzeć na codzienne życie 
i na rutynę zwykłych czynności jako na okazje 
do wychowywania. 

❙❙ WIELKIE BRAKI I MAŁE SPEŁNIENIA
Jeden z moich sposobów na tę drogę wychowania jest taki: zasta-
nawiam się, jakie Paweł ma „wielkie braki” – wielkie niezaspokojenia. 
A jednocześnie, już w działaniu, nie przejmuję się jego niemożnością 
w tym zakresie. Działam tak, jakby ta niemożność miała za chwilę 
zniknąć. Weźmy na przykład „wielki brak”, jakim jest mówienie. Brak 
zdolności wypowiadania się na głos nie wyklucza możliwości rozu-
mienia języka i potrzeby z nim obcowania. Uczę więc Pawła słów, 
pojęć i znaczeń tak, jakby jutro miał zacząć mówić, choć wiem, że 
tak się nie stanie. Robię to, wykorzystując każdą małą, codzienną 
okazję. Opowiadam o wszystkim – o domowej, bliskiej rzeczywistości 
i o odległym świecie, którego Paweł pewnie nigdy nie zobaczy. Wy-
obrażam sobie, jakie pytanie w danej sytuacji zadałby mały chłopiec 
i tłumaczę, wyjaśniam. Opisuję pogodę za oknem i zasadę działania 
radia, przypominam, co się wydarzyło wczoraj i przedstawiam plany 
na jutro. Nazywam uczucia, przedmioty, dźwięki, zjawiska, czynności, 
ludzi – ich imiona, cechy charakteru, profesje. Wymieniam miasta 
i kraje, sprzęty domowe, zwierzęta i kolory, dyscypliny sportowe 
i części ciała. Krążą wokół nas słowa – wiersze, bajki, felietony, powie-
ści, instrukcje, piosenki – czytane, śpiewane i deklamowane, głośno 
i szeptem. Małą nagrodą dla mnie jest pełne zrozumienia spojrzenie 
na właściwy obrazek w czytanej książce lub znaczące westchnienie 
w odpowiednim momencie czyjejś wypowiedzi. Ale jeszcze większą 
– sama świadomość, że Paweł doświadcza słów choć w części tak jak 
inne, zdrowe dzieci. 

Podobnie jest z innymi „wielkimi brakami”. Paweł nie może chwytać 
przedmiotów i nimi manipulować, więc moja dłoń prowadzi jego 
rączkę. I tak: rysujemy, ugniatamy ciasto, pokazujemy palcem obrazki, 
ściskamy komuś dłoń na powitanie, jeździmy samochodem po stoliku, 
gramy na bębenku, włączamy wiertarkę (to z tatą), turlamy piłkę. Efekt? 
Spektakularny! Paweł wie, jak to jest, wie, jakie to uczucie. Bingo! 

A inne aspekty wychowania? Obejmuje ono przecież całe bogactwo 
i różnorodność życia. Relacje z  ludźmi, właściwe i niewłaściwe po-
stępowanie, zasady savoir vivre, życie duchowe, kultura i wrażliwość 
na piękno – to tylko niektóre z ważnych zasobów, w które chcemy 
wyposażać nasze dzieci. Wiele z nich przekazujemy im zwyczajnie 
będąc razem. Więc ważnym działaniem wychowawczym w przy-
padku mojego niesprawnego dziecka jest po prostu nieizolowanie 
go z normalnego toku życia rodzinnego. Choć Paweł nie je tego, co 
reszta rodziny, to na swoim specjalnym foteliku siedzi z nami przy 
stole podczas wspólnego posiłku, pomaga sprzątać (oczywiście 
przy udziale asystenta-rodzica), gotuje, przygotowuje prezenty dla 
członków rodziny z okazji ich świąt, dzwoni „porozmawiać” z ciocią 
(chociaż to ciocia mówi, a Paweł znacząco mruga w odpowiednich 
momentach i uśmiecha się do telefonu). Poza tym, choć jest bardzo 
niezadowolony, musi czasem poczekać na swoje czytanie czy zaba-
wę, bo rodzice robią coś w domu lub zajmują się starszym bratem. 

Uczy się życia. Po co? Bo żyje. I choć w dosłownym 
sensie nigdy nie zrobił ani jednego kroku, to nie tkwi 
bezczynnie na uboczu szlaku życia. 

❙❙ DWIE DROGI I DWIE WALIZKI
Zasada walizki mówi o związku przyczynowym pomiędzy zachowa-
niem rodziców a cechami charakteru ich dziecka. W książce pod tytu-
łem „Dobra miłość” psychoterapeuta Wojciech Eichelberger twierdzi: 
„Dziecko można porównać do walizki, którą pakujemy latami. Wszystko, 
co się w niej znajduje, kiedyś musieliśmy tam włożyć”. Czyli to, co 
dziecko robi, mówi, jak spostrzega świat, jakie ma problemy, w mniej 
lub bardziej świadomy sposób zaprogramowali w nim rodzice swoim 
własnym życiem. Innymi słowy, dokładnie to, co włożysz do walizki 
z napisem „dziecko”, to z niej wyjmiesz. 

Przemierzam dwie drogi wychowania… A co z walizkami? 

Pierwsza droga – zdrowy syn. Pakuję walizkę do pewnego momentu 
naszej wspólnej drogi. Jednak możliwość dalszego jej zapełniania 
kiedyś się skończy i zacznie się już tylko rozpakowywanie. Wszystko 
to, co syn ode mnie dostaje, zarówno rzeczy wartościowe, jak i śmieci, 
później wyjmie i będzie się nimi posługiwał w odniesieniu do siebie 
i świata. Z każdym krokiem uczę się odpowiedzialności. 

Druga droga – chory syn. Walizka zamknięta jest na kłódkę z szyfrem, 
którego nikt nie zna. Mogę do niej tylko wkładać, ale bardzo mało 
zostanie wyjęte. Ani moje zasługi związane z wychowaniem, ani popeł-
nione błędy nigdy do końca się nie ujawnią. Pakuję walizkę przez całą 
drogę. Robię to tylko i aż po to, żeby się zapełniała i była coraz bardziej 
wartościowa. Z każdym krokiem uczę się bezinteresownej miłości. 

A więc – w drogę!

Anna Kulka-Dolecka
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Nie zawsze można otworzyć walizkę...

Uczy się życia. Po co?  
Bo żyje.
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Wypaleni 
są wśród nas?

O  stresie i  zawodowym wypaleniu mówi się 
w  kategoriach cywilizacyjnych chorób. Me-
dialnie to może jest nośne, ale nie do końca 
prawdziwe. Chyba że przedłużający się stres, 

czyli brak równowagi między tym, czemu jesteśmy 
w stanie podołać, a obciążeniami, które nas spotykają, 
uznać za wspólną część wstępną różnych dysfunkcji 
organizmu, a  tak brzmi najprostsza definicja choroby. 
Spośród stresorów, to znaczy czynników wywołujących 
stres, praca zawodowa zajmuje pozycję szczególnie 
znaczącą. 

❙❙ CO Z TYM STRESEM?
U każdego inaczej, bo każdy z nas jest inny i ma inne wewnętrzne 
zasoby. Niewielkie zachwianie równowagi pomiędzy tym co umiemy 
czy jesteśmy w stanie zrobić, a stawianymi nam zadaniami raczej 
mobilizuje i w efekcie często przynosi sukces. Jeśli jednak dyspro-
porcje są zbyt jaskrawe, obciążenia zbyt wielkie lub przeciągające 
się w czasie, ta mobilizacja na niewiele się zda i z nierównej walki 
wychodzimy pokonani. 

Po raz pierwszy reakcję człowieka na różnego rodzaju napięcia opisał 
kanadyjski naukowiec Hans Selye w latach czterdziestych ubiegłego 
stulecia. Nazwał ją stresem (od ang. słowa stress, nacisk), chociaż 

„Trzeba się spieszyć z robotą,  
póki się ma na nią ochotę” 

Tatuś Muminka 
(znalezione na demotywatorach.pl)

Kiedyś było tu ognisko

bardziej adekwatne byłoby strain, czyli napięcie. Selye wykazał, że 
wszelkie zdarzenia o wydźwięku negatywnym, a do nich zaliczył też 
wydłużony czas pracy czy dużą odpowiedzialność, mogą prowadzić 
do problemów zdrowotnych. 

❙❙ WZIąć NA KLATę
„Życie trudne, życie żmudne, życie nudne – żaden bal”, więc nie ma co 
liczyć, że uda się uniknąć różnych zagrożeń, które będzie miało ono 
ochotę zafundować. Proszę bardzo, sęk w tym, by wybrać właściwy 
sposób poradzenia sobie z przeciwnościami. Można czekać, aż pro-
blem rozwiąże się sam (to się zdarza, tak jak wygrane w totka), albo 
go nie zauważać, albo pogrążyć się w samoobwinianiu. Dużo lepiej, 
gdy szukamy wsparcia u innych, sporządzamy plan wyjścia z trudnej 
sytuacji i w miarę możliwości go realizujemy. Natomiast samą sytuację 
przewartościowujemy pozytywnie jako tę, dzięki której staliśmy się 
na przykład lepsi lub mądrzejsi.

Rzeczywisty problem pojawia się, kiedy wybrana przez nas metoda 
nie odnosi pożądanego skutku. Często przychodzi lęk o podstawy 
egzystencji. Organizm może wówczas zareagować trojako: stajemy 
do walki, bierzemy nogi za pas albo udajemy, że nas nie ma. Urucho-
mienie pierwszych dwóch reakcji wiąże się z wyzwoleniem ogrom-
nej ilości energii. Serce zaczyna kołatać, rośnie ciśnienie, pojawiają 
się wypieki, napięcie mięśniowe, odczuwamy irytację, złość, nawet 
agresję. W naszym zachowaniu widoczny jest niepokój i nadaktyw-
ność. Do programu „na trupa” organizm ucieka w momencie, kiedy 
niebezpieczeństwo ocenia jako zbyt duże, takie z którym nie można 
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sobie poradzić. Można tylko zniknąć. Odczuwamy zawroty głowy, 
zmęczenie, dolegliwości żołądkowe i… ogromną potrzebę pocieszania 
się słodyczami, alkoholem, środkami nasennymi, tłustym jedzeniem 
(osobiście mało „pocieszające” skreślić), bardzo często 
w połączeniu z potrzebą izolacji. Opisane sytuacje nie 
są groźne, jeśli udaje nam się osiągnąć efekt i zażegnać 
niebezpieczeństwo – na przykład uporać się z trudnym 
wyzwaniem zawodowym, dogadać z szefem, unormować 
relacje ze współpracownikami, wyraźnie oddzielić życie 
zawodowe od tego prywatnego, w którym zaproponujemy 
sobie samym dużo miejsca na tematy niezwiązane z pracą. 
Jeśli jednak nam się to nie uda i popadamy w permanentny 
stan walki, ucieczki lub co gorsza dobrowolnie znikamy „udając mar-
twego”, dochodzi do różnych uszkodzeń, a z czasem do wyniszczenia 
organizmu. Wypalenie zawodowe to ostatnie stadium długotrwałego 
stresu związanego z pracą. 

❙❙ NIEŚWIęTA TRóJCA
Beata Stachowska, psycholog z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku, wypalenia zawodowego nie oddzielałaby od tego, które 
dotyka nas poza pracą. – Możemy życie dzielić na różne obszary, ale 
jesteśmy jedną całością – tłumaczy. – Oczywiście w początkowym etapie 
powrót do domu może przynosić poprawę samopoczucia. Otaczają nas 
tam inne rzeczy i jest szansa, że w swoim życiu zmienimy hierarchie. 

W literaturze wypalenie zawodowe najczęściej opisywane jest jako 
zespół trzech elementów. Zaczyna się od emocjonalnego wyczer-
pania, charakteryzującego się coraz mniejszym zainteresowaniem 
sprawami zawodowymi, niepokojem wewnętrznym, stałym napięciem 
psychofizycznym, drażliwością i całą gamą objawów somatycznych 
(np. bóle głowy, dolegliwości żołądkowe, podatność na infekcje). Na-
stępnie dołącza się depersonalizacja, czyli próba nabrania dystansu 
wobec współpracowników lub osób, na rzecz których skupia się nasza 
zawodowa działalność. Objawia się sformalizowaniem kontaktów, 
dążeniem do skrócenia czasu pracy, niekiedy cynizmem. To już praw-
dziwie rozpaczliwa próba ochrony siebie przed dalszym osłabianiem 
emocjonalnych zasobów. Wreszcie pojawia się obniżona samoocena, 
będąca naturalną konsekwencją depersonalizacji, bo przecież „nie tak 
miało być”. Jeśli bowiem naszą zawodową aktywność ująć w postaci 
pewnego kontinuum, to na jednym jego krańcu byłoby wielkie 
zaangażowanie w pracę, a na drugim opisywane wypalenie.

Można u siebie odnaleźć tylko jedną z powyższych cech, można 
wszystkie. Psycholog Helena Sęk, profesor SWPS, przyznaje, że 
definiowanie wypalenia jest niczym próba określenia dokład-
nych granic wielkiej chmury. 

❙❙ GALERIA
– Żeby się wypalić, trzeba najpierw płonąć – zauważa Danuta Stopieńska, 
wieloletnia terapeutka gdańskiego oddziału Akademii Walki z Rakiem, 
i stan wypalenia porównuje do sytuacji wyciągnięcia komuś wtyczki 
z gniazdka, tak że ma się tylko siłę „być, przetrwać, ale już nie działać 
czy tworzyć”. Chociaż oczywiście można być bardzo zaangażowanym 
w pracę, a mimo to wypalenia nie doświadczyć. 

Kinga*, od blisko 10 lat opiekunka medyczna w hospicjum. Mówi 
o sobie, że z pracy wychodzi nienaruszona. – Jasne, że ulegam emocjom, 
wzruszam się, denerwuję, czasami za bardzo się cieszę, ale nigdy nie mia-

łam problemów z nadmiernym stresem. Mam to dobrze poukładane. Dom, 
działka za domem, mąż, dwójka dzieci, ostatnio chora teściowa, pies…

Urszula, pielęgniarka w hospicjum od 18 lat. Wspomina swoje dwa 
zawodowe kryzysy, na szczęście w porę 
zażegnane. Jeden związany był z  bez-
względną dyspozycyjnością w hospicjum 
domowym i przejście na oddział stacjonarny 
błyskawicznie go zażegnało. Na drugi złożył 
się konflikt całego zespołu z przełożonym. 
Termin „wypalenie zawodowe” użyty w Jej 
przypadku Urszulę trochę obrusza. Nie widzi 
go ani u siebie, ani w zespole, w którym pra-

cuje. – Jesteśmy w trakcie trudnego okresu, pracujemy w zmniejszonym 
składzie, koleżanki poszły na urlopy wychowawcze, są na długich zwol-
nieniach. Wszystkie jesteśmy bardzo zmęczone. Wypalone nie byłybyśmy 
w stanie tego ciągnąć. Chociaż rzeczywiście taki przedłużający się stan 
może być niebezpieczny…

Łucja, od ponad 4 lat pracowniczka organizacji pozarządowej, bardzo 
zaangażowana w pomaganie jej podopiecznym, urodzony społecznik. 
Wcześniej zatrudniona była w korporacji, a pasję niesienia pomocy 
potrzebującym realizowała w czasie wolnym, wciągając w nią swoich 
najbliższych. Trochę sobie zaprzecza, ale wreszcie z trudem przyzna-
je, że od dłuższego czasu pracuje na rezerwie. – Zawsze lubiłam być 
najlepsza i jeżeli coś mi się nie udawało, miałam wrażenie, że wpływa to 
na moją samoocenę jeszcze bardziej niż u innych. Nawet podczas urlopu 
byłam pod komórką, a podczas zwolnienia pracowałam i za ten brak 
nogi na hamulcu teraz płacę. Ostatnio czuję się bardzo zestresowana, 
mam poczucie ciągłego zmęczenia, ciało wysyła mi zestaw sygnałów: 
problemy żołądkowe, kłopoty z oddychaniem, zawroty głowy, jakieś 
drżenia mięśni, prawie ustawicznie przyśpieszony puls. Zaczęła się we 
mnie budzić złość na współpracowników, że… „znowu coś ode mnie chcą”. 

Anna, pielęgniarka z blisko dwudziestoletnim stażem w domowym 
hospicjum dla dorosłych i dla dzieci. Wcześniej również zawodowo 
związana z niesieniem pomocy. O pierwszym kryzysie mówi, że przy-
szedł po 14 latach pracy w hospicjum. – Nie stawiałam granic między 
życiem zawodowym a prywatnym, bo wydawało mi się, że tak trzeba. 
Nikt mnie nie zmuszał, byłam szczęśliwa, mogąc być tak dyspozycyjna 
dla innych. W którymś momencie to szczęście odpłynęło. Pamiętam, jak 

prosiłam: „Panie Boże, spraw, żeby nikt dziś, 
kiedy będę w domu, do mnie nie zadzwonił”. 
Oczywiście dołączały się wyrzuty sumienia, 
a w konsekwencji obniżona samoocena. 
Pojawiały się wnioski typu: „Ja się już do 
tego nie nadaję. Jestem tak bezradna, do 

niczego”. Zauważyłam kłopoty ze wstawaniem, nieznane mi wcześniej 
skoki nastroju, zbytnią nerwowość. Na koniec dnia rozliczałam się sama 
z sobą, czy czegoś nie zaniedbałam. W pewnym momencie zdałam sobie 
sprawę, że brakuje mi tylko niedopełniania obowiązków. Nie, nigdy ich 
nie zaniedbałam, ale coraz większym kosztem.

Olga, od dawna zatrudniona w organizacji pozarządowej, z tego 
przez większość czasu na kierowniczym stanowisku. Wcześniej pra-
cowała w korporacji i na etacie urzędniczki. Pierwszy kryzys związany 
z pracą dostrzegła już… po pierwszych 4 miesiącach i związany był 
z ogromem nowych zadań. To był jednak stres mobilizujący i mimo 
półrocznej terapii tabletkami uspokajającymi Olga wspomina go jako 
dobre doświadczenie. Inne kryzysy już nie. – Różne sytuacje sprawiły, 

Wypalenie zawodowe 
to ostatnie stadium 
długotrwałego stresu 
związanego z pracą.

Żeby się wypalić,  
trzeba najpierw płonąć.
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że poczułam się zagrożona. Moja samoocena bardzo spadła, a moje 
ciało zaczęło się buntować. W badaniach nic nie wychodziło, a mimo to 
dokuczały kołatania serca, przykurcze mięśni, bóle w okolicach mostka. 
Zdarzało się, że zapominałam o ważnych sprawach. Zupełnie wyleciała 
mi z głowy okrągła rocznica mojej pracy w organizacji, a od dłuższego 
czasu obiecywałam sobie, że ją uczczę. Niby 
drobiazg, ale znaczący.

Marek, młody lekarz, z pięcioletnim doświad-
czeniem w hospicjum domowym. O rozmo-
wę poprosiłam przez telefon i było to typowe 
działanie z zaskoczenia. Wcześniej nawet 
się nie kojarzyliśmy. Na spotkanie zgodził 
się, kiedy tylko usłyszał o wypaleniu. – Wypalony? Tak bym siebie 
właśnie nazwał. Hospicjum nie jest moim jedynym miejscem pracy, ale 
jeszcze do niedawna spokojnie ciągnąłem 5-6 pacjentów jednocześnie. 
Teraz świadomie zszedłem do 2. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że 
nie mam ochoty chodzić do chorych, że się na nich złoszczę, marzę, by 
telefon nie dzwonił. Czułem, że spadła mi efektywność i  jakość pracy, 
którą zapamiętałem u siebie na początku. Kiedy jesienią poszedłem do 
40-letniej kobiety z rozsianym rakiem piersi i zaczęliśmy rozmawiać, jak 
ona będzie umierać, poczułem, że ktoś wbija mi gwóźdź w czubek głowy. 
Zrozumiałem, że moje ciało mówi mi: „dość”.

Irena, pielęgniarka, w hospicjum zatrudniona od ponad 30 lat, z do-
świadczeniem zarówno w opiece domowej jak i stacjonarnej. O swoim 
miejscu pracy mówi: „ono jest naprawdę nasze” i że „to nie jest praca, 
z której można wyjść”. – Jestem pielęgniarką starej szkoły, w której nie 
liczyły się procedury, a asertywność była cechą negatywną. Dzisiaj wydaje 
mi się, że stawianie pewnych granic jest jednak niezbędne. W tej pracy 
o wypalenie nie jest trudno. Kiedyś nie opuszczałam oddziału, dopóki 
nie dowiedziałam się możliwie wszystkiego o pacjencie, zostawałam po 
godzinach. Teraz wychodzę, odpuszczam. Jestem zmęczona. I oczywiście 
mam o to do siebie żal.

Danuta Stopieńska powtarza za wykładowcami Psychoonkologii 
z SWPS: – Najbardziej i najszybciej wypalają się najlepsze jednostki. 

❙❙ SZKIC PORTRETU 
Precyzyjny portret osoby zagrożonej wypaleniem zawodowym oczy-
wiście nie istnieje. Można się więc jedynie pokusić o portretu próbę. 
Pasjonat pracy, perfekcjonista, idealista z silnym poczuciem misyjności 
swojego zawodu, dawkujący pracę sercem, a nie głową (w konse-
kwencji w ogóle jej niedawkujący, tylko przez nią wchłonięty), osoba 
mająca problemy z zarządzaniem własną energią, nieznająca swoich 
słabych i mocnych punktów – w tym obrazie to istotne elementy. 

Częstą cechą osoby narażonej na wypalenie jest nadmierna empatia, 
rozumiana jako nadmierna wrażliwość na różne bodźce. Jeden czło-
wiek jest w stanie przyjąć ogromną ich ilość bez szwanku, drugiego 
ona już przeciąży.

W poszukiwaniach przyczyn wypalenia Danuta Stopieńska proponuje 
też cofnąć się do dzieciństwa, w którym być może wpojony został, najczę-
ściej już nieuświadamiany, wzorzec „bycia grzecznym” i dawania za dużo. 
Dawniej ta nasza „grzeczność” miała być przepustką do rodzicielskiej 
miłości. Dawanie, „bycie grzecznym” dziś ma nam zapewnić akceptację 
otoczenia, nawet jeżeli staje się to powoli ponad nasze siły. Oczywiście 
pobudki czysto altruistyczne zajmują niekwestionowane pierwsze 
miejsce, ale czasami może warto zajrzeć we własną podświadomość. 

❙❙ SZKIC OTOCZENIA
Przyczyn wypalenia zawodowego należy też szukać w relacjach in-
terpersonalnych. Zauważono już dawno, że na wypalenie szczególnie 
narażone są osoby, których zawodowe obowiązki związane są z po-
maganiem, gdzie postawienie granic między sobą jako indywiduum 

a sobą jako pracownikiem praktycznie nie jest możliwe. 
– W mojej pracy nie można być za szybą – deklaruje Marek 
i reprezentuje tu zdecydowaną większość „pomagaczy” 
na etatach. Dodatkowym zagrożeniem jest koniecz-
ność ciągłego kontaktu z osobami w trudnej sytuacji, 
współuczestnictwo w ich dramatach, stykanie się z cier-
pieniem. W pewnym momencie problemy innych mogą 

być odbierane jako realne zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. 
Złoty środek, zapewniający idealne rozdysponowanie energii na tych, 
którymi się opiekujemy, i na siebie samego jest niezwykle trudny.

Istotną rolę w powstaniu wypalenia odgrywają też stresujące sytuacje 
ze współpracownikami, ze szczególnym wyakcentowaniem roli prze-
łożonych. Wśród stresorów związanych z pracą zawodową wymienia 
się m.in.: pośpiech, monotonię pracy (lub też jej zmienność), odpo-
wiedzialność za rzeczy i ludzi, przy jednoczesnym braku możliwości 
wyrażenia swojej opinii, brak szans na rozwój zawodowy, niemożność 
pogodzenia obowiązków zawodowych z chęcią rozwijania swojej 
pasji czy obowiązkami wobec rodziny. 

❙❙ RATUJCIE SWOJE DUSZE!
Ratują. Stawiają na rodzinę i bliskich (od Olgi słyszę: „najlepszym an-
tystresorem jest mój mąż”), wyjeżdżają na długie wakacje, wyraźnie 
redukują obowiązki związane z pracą, realizują pasje, w tym znajdując 
nowe (Marek nauczył się pływać i teraz to jedna z większych przyjem-
ności w Jego życiu, bardzo relaksująca). Niektórzy poszukali pomocy 
u specjalistów. Na przykład Anna, która opowiada o tym dumą. – Pra-
cuję w takim miejscu, że nie mogę sobie pozwolić na bylejakość. Muszę 
sobie pomagać, bo chcę pracować w zgodzie z własnym sumieniem. 

– Najważniejsze to w porę zauważyć, że jest źle – podkreśla Danuta 
Stopieńska. Przedłużający się stan bycia pod ścianą może doprowadzić 
do skrajnego wyczerpania. Uważa, że każdy człowiek, a ten pracujący 
w zawodach narażonych na wypalenie przede wszystkim, w ramach 
swoich obowiązków powinien co jakiś czas wyjechać na „bezludną 
wyspę,” stworzyć sobie okazję do wyciszenia i dotarcia do potrzeb 
wewnętrznego „ja”. Do Niej samej ostatnio przyszło szkolenie z psy-

Najbardziej i najszybciej 
wypalają się najlepsze 
jednostki.

Jak Feniks z popiołów…
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chosyntezy – kierunku psychologii transpersonalnej. To taka synteza 
siebie, wszystkich ważnych doświadczeń, poczynając od głębokiego 
dzieciństwa. Podróż w głąb siebie może być czasami bolesna, zawsze 
niełatwa, ale z pewnością rozwijająca samoświadomość, która w sytuacji 
stresującej nie pozwoli nam cofnąć się do starych schematów. Uważność, 
bycie „tu i teraz” pozwalają bardziej świadomie zarządzać swoim życiem.

Roberto Assagioli, twórca psychosyntezy uważał, że „kiedy coś przy-
chodzi na czas to edukacja, a kiedy za późno to terapia”. Jeśli już 
więc trzeba, zdecydujmy się na konkretną pomoc, dobraną indywi-
dualnie do naszych potrzeb. Jeśli jeszcze nie – uczmy się zawczasu, 

W ciągu ostatniego roku doświadczyłem/-am:

0 = Nie 1= Tak

❙ ❙poważnych trudności w pracy, na studiach, w życiu rodzin-
nym

❙ ❙wydłużenia czasu pracy, zwiększenia odpowiedzialności 
lub wymagań

❙ ❙niepokojących sytuacji albo negatywnych zmian w życiu

❙ ❙poważnych problemów w kontaktach z ludźmi

❙ ❙poważnych problemów ekonomicznych

W ciągu ostatniego miesiąca doznałem/-am  
albo miałem/-am problemy:

0 = Nigdy 1 = Rzadko 2 = Czasem 3 = Często 4 = Zawsze

❙ ❙z zapamiętaniem/przypomnieniem imion, dat albo spraw 
do załatwienia

❙ ❙z pamiętaniem o ważnych sprawach do załatwienia w pracy

❙ ❙z podążaniem za torem myślowym

❙ ❙z dialogiem wewnętrznym

❙ ❙z orientacją w czasie lub przestrzeni

❙ ❙chwilowego poczucia nieobecności

❙ ❙z koncentracją nad dłuższym tekstem, artykułem lub książką

❙ ❙z umiejętnością robienia kilku rzeczy równocześnie

❙ ❙z wykonywaniem zadań pod presją czasu

❙ ❙tego, że łatwo czuję się zestresowany/-a

❙ ❙widzenia tunelowego

❙ ❙uczucia nadwrażliwości na dźwięki, światło albo zapach

❙ ❙z zasypianiem

❙ ❙z tym, że się wcześnie budzę i nie mogę ponownie zasnąć

❙ ❙wzmożonej potrzeby snu

❙ ❙uczucia ciągłego zmęczenia

❙ ❙uczucia zmęczenia, które nie przechodzi z odpoczynkiem

❙ ❙wrażenia, że mój „akumulator” się wyczerpał

❙ ❙że mam dość życia

❙ ❙wzmożonej podatności na infekcje

❙ ❙nadwrażliwości na ból

❙ ❙problemów żołądkowo-jelitowych

❙ ❙dodatkowych skurczów serca albo przyśpieszenia pulsu

❙ ❙z oddychaniem albo bólem w klatce piersiowej

❙ ❙z równowagą, zawrotami głowy, szumami w uszach

❙ ❙z wirusem herpes lub z innymi problemami skórnymi

❙ ❙z drżeniem mięśni lub przykurczami

❙ ❙z osłabieniem mięśni, drętwieniem rąk lub nóg

❙ ❙z kontrolowaniem własnych uczuć

❙ ❙zmiennych nastrojów

❙ ❙tego, że łatwiej ulegam emocjom

❙ ❙tego, że jestem bardziej poirytowany/-a albo zły/-a

❙ ❙uczucia niepokoju albo stanów lękowych

❙ ❙uczucia dojmującego smutku

❙ ❙poczucia przygnębienia

Jeśli większość odpowiedzi na pierwsze pytanie brzmi TAK, a na dru-
gie 3 lub 4, oznacza to, że pora zwrócić się o profesjonalną pomoc.

przedruk za: Aleksander Perski, Poradnik na czas przełomu. O stresie, wypaleniu 
oraz drogach powrotu do życia w równowadze, Wydawnictwo Jacek Santorski  
& Co, Warszawa 2004, s. 86-87.

Stan wypalenia 
kwestionariusz Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie

jak nie dopuścić do sytuacji krańcowych. W staroegipskiej mitologii 
jest piękna opowieść o Feniksie – złotopiórym ptaku odradzającym 
się z własnych popiołów i wzlatującym ku słońcu. Niezwykła meta-
fora życia, które dopóki tlące, nawet niewidocznie dla oczu, potra-
fi odrodzić się z największych zgliszczy. Ponoć „leku na wypalony 
mózg szukać można jedynie u źródeł życia, do których należy wrócić”  
(A. Strindberg). 

Magda Małkowska

* Imiona bohaterów Galerii zostały zmienione.
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❙❙ ROZMOWA Z WIKTORIą 

Ma 16 lat, sympatyczny głos i bardzo optymistyczne imię. Z Wiktorią 
rozmawiamy przez telefon, bo mieszka aż w Wałbrzychu. Razem 
z mamą Joanną, bratem Amadeuszem i siostrą Konstancją. 

Próbuję sobie Ciebie wyobrazić. Pomożesz? 

Niska, długie brązowe włosy i zielone oczy. No i mam ciemną karnację.

A charakterek?

Oj, jestem niecierpliwa. Ale przynajmniej o tym wiem i staram się 
nad sobą pracować.

Trochę raptus?

Niestety tak. Na szczęście nie przeszkadza mi to mieć wielu przyjaciół, 
bardzo ich sobie cenię To są ludzie ze szkoły, z podwórka, nawet po-
znani na ulicy. O, to moja kolejna cecha, jestem otwarta.

I pewno pomału kończysz gimnazjum…

Jestem w trzeciej klasie z rozszerzonym programem języka angiel-
skiego. 

Co dalej?

Ogólniak. Tam też chciałabym iść do takiej klasy, a potem zdawać 
międzynarodową maturę. Jest szansa, że w Wałbrzychu dla mojego 
rocznika będzie ona już możliwa.

Kiedy umierał Twój tata, miałaś 8 lat. Pamiętasz go dobrze?

Nie bardzo. W wieku 12 lat miałam wypadek i straciłam pamięć. 
Pozostały mi urywki wspomnień.

Jakie urywki?

Na przykład wspólne wakacje albo wieczorne czytania bajek. Tak, 
to pamiętam.

Jesteś do taty podobna?

Nie bardzo. Mam po nim kręcone włosy, ale dużo więcej dostałam 
po mamie.

 Czy tata jest obecny w życiu waszej rodziny?

Tak, w nas razem i w każdym z osobna. To przecież nasz tata i bardzo 
go kochaliśmy. Mamy go na zdjęciach, mamy go w sobie. Często 
w wakacje jeździmy nad jezioro, które bardzo lubił.

Czy wśród Twoich rówieśników znasz kogoś, komu też umarł 
bliski człowiek?

Koleżance umarła mama, a koledze tata. Z moimi znajomymi, nie tylko 
z tymi osieroconymi, często rozmawiam na temat rodziców. Nie mogę 
zrozumieć ich obrażania się. Nie pojmuję ich pretensji.

Czy śmierć taty sprawiła, że jesteś inna?

Na pewno bardzo przyspieszyła moje dojrzewanie emocjonalne. 
Również mojego rodzeństwa. Ale chyba tak bardzo się nie zmieniliśmy.

Wiem, że kilka lat temu robiłaś zdjęcia. To dalej Twoja pasja?

Wciąż fotografuję.

Jako podopieczna FDO mogłaś zrealizować swoje marzenie, 
ukończyć profesjonalny kurs fotografii i m.in. pojechać z wyciecz-
ką do Warszawy, do Pałacu Prezydenckiego, gdzie poznałaś…

Pana Witolda Flaka, wspaniałego fotografa i przyjaciela naszej rodziny. 
Mimo że mieszka w Warszawie, wciąż z nami jest. Ostatnio byłam 
w stolicy na jego wernisażu. Od tego spotkania nie wierzę w przypadki.

Rozwijasz się w tym kierunku?

Bardzo lubię obserwować ludzi, to we mnie wyrobiła fotografia. Cza-
sami nie mam przy sobie aparatu, ale to trzecie oko zawsze.

Masz już pomysł na to, co będziesz robić?

Nie mam pojęcia. Oczywiście fotografii nie zostawię, ale też bardzo 
ciągnie mnie teatr. Na pewno wybiorę jakiś artystyczny zawód.

Twoje życie jest ciekawe?

Myślę że tak, ale to dzięki ludziom którzy mnie otaczają. 

Coś byś w nim zmieniła?

Chyba chciałabym mieć tatę… Na pewno.

Rozmowy na jeden temat

Odbyłam ich kilka, w tym dwie przez telefon, w tym jedną nieudaną. Szczera rozmowa z nastolatkiem 
to często wyzwanie, przez tzw. drut – wyzwanie dużo trudniejsze. Szczera rozmowa z nastolatkiem 
przez telefon o  śmierci jego mamy miała więc pełne prawo się nie powieść. Pozostałe doprowa-
dziłam do końca, ale nie chciałabym rozpatrywać ich w kategorii „udanych”. Podopieczni Funduszu 

Dzieci Osieroconych, w różnym wieku i z odmiennymi historiami, opowiadali mi o doświadczeniu, sprzed lat 
lub miesięcy, śmierci jednego ze swoich rodziców. Bez emocji, w tym łez, niestety się nie obeszło. Pocieszające, 
że w każdym wypadku rozmowy miały charakter wiosennego deszczu.

Wiktorio, ten znak specjalnie dla Ciebie.
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❙❙ ROZMOWA Z AGNIESZKą 

Kiedy Jej mama umierała pod opieką hospicjum, Agnieszka była 
w pierwszej klasie gimnazjum. Tata od dawna miał inny pomysł na 
życie, więc zamieszkała z ciocią. Wysoka, z burzą włosów, bardzo 
skupiona na zadawanych pytaniach. Może speszona. We wrześniu 
skończy 18 lat.

Masz pomysł na obchody osiemnastki?

Za bardzo nie planuję, 18 lat jest tylko umowną granicą. Pewno ciocia 
będzie chciała zorganizować rodzinną imprezę. Myślę o czymś dla 
znajomych, ale to kosztuje, więc możliwe, że niczego nie będzie. 
Nieważne, przecież za bardzo nic się nie zmieni.

Potem matura, wybory związane ze studiami… W takich mo-
mentach będzie Ci brakować mamy.

Brakuje mi jej cały czas. Przy podejmowaniu tak ważnych decyzji na 
pewno będzie ciężko. 

Opowiedz mi o niej.

Jestem praktycznie identyczna. Wszyscy mówią, że zdjęta skóra. To 
fajnie, bo sobie mogę ją wciąż przypominać. Rodzina mi mówi, że 
jestem do mamy podobna też z charakteru. Te same ruchy, miny… 
Chociaż ja jestem pewniejsza siebie. W przyszłości będę bardziej prze-
bojowa. Mama była bardzo skromna. I bardzo pomocna, przejmowała 
się wszystkim. Starała się zastępować nam tatę…

Nam?

Mam jeszcze starszego brata Filipa. Jest w nas wielki szacunek do 
mamy, bo robiła wszystko, co mogła. Opiekowała się, rozmawiała, 
zawsze miała czas. Chciała dla nas jak najlepiej, chociaż ja wtedy 
chyba tego nie rozumiałam.

Z bratem masz dobry kontakt?

Bardzo dobry. To zawsze był i jest taki starszy brat, na którego mogłam 
liczyć. Nasze stosunki teraz są jeszcze lepsze.

A mama była wymagająca? 

Raczej tak, chociaż szła na ustępstwa. Nie byłam łatwa, miałam bun-
towniczy charakter, zresztą mam go do dziś.

Czy w którymś momencie zaczęłaś zdawać sobie sprawę, że 
mamę tracisz?

Chorowała dość długo, bo rok, ale na początku nie tak intensywnie. 
Do końca nie dopuszczałam myśli o jej śmierci. O tym, że umarła, do-
wiedziałam się od cioci. Chyba od razu poszłam spać. Przez pierwszy 
tydzień nie chodziłam do szkoły Nawet przez chwilę nie byłam sama, 
cały czas z rodziną. Trochę się o mnie bali.

Jak wyglądał Twój powrót do szkoły?

Nauczyciele inaczej się do mnie odnosili, byli sztuczni i przyznam, że 
mi to przeszkadzało. Pamiętam, że dostałam pomoc od szkolnej pani 
psycholog, często chodziłam do niej na rozmowy. Bardzo wsparła 
mnie też moja ówczesna przyjaciółka.

Minęło 5 lat. Poradziłaś sobie jakoś z emocjami?

Dopiero przed rokiem, w ostatnie wakacje. Nie wiem, co się konkretnie 
wydarzyło. Zmieniłam nagle nastawienie do świata, jakbym przeszła 
do następnego etapu.

Buntowałaś się na swój los?

Tak, ale bez ucieczek z domu czy nawet trzaskania drzwiami. Jednak 
w środku miałam ogromne pretensje do świata. Do wszystkich.

A relacje z ciocią? Ona z kolei straciła swoją siostrę.

Chociaż jesteśmy bardzo inne, czuję wielką wdzięczność za to, co 
dla mnie zrobiła.

Mama zmarła pod opieką hospicjum, nie było Ci trudno potem 
je odwiedzać? A może wręcz przeciwnie, szukałaś środowiska, 
które bez słów będzie Ciebie rozumieć, bo samo doświadczyło 
tego samego.

W któreś wakacje byłam na obozie organizowanym przez Fundusz, ale 
nie rozmawialiśmy o naszych sprawach. Teraz wiem, że na pomoc się 
zamykałam. Chodziłam do hospicyjnej pani psycholog, jednak byłam 
mało wylewna. Te rozmowy nie wydobyły mnie na powierzchnię, ale 
były potrzebne.

Jakie masz plany na życie?

Na razie to jeden wielki znak zapytania. Mam marzenia, ale nie jestem 
pewna, czy to jest moment, by o tym mówić.

Jakiś wolny zawód? Artystyczny?

Raczej tak.

Jesteś życiową optymistką?

Chyba jestem. Taką rozsądną, bo w niektórych sytuacjach w dobre 
rozwiązania jednak nie wierzę. 

www.tumbopomaga.pl
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❙❙ ROZMOWA Z MARIUSZEM

Mój najstarszy rozmówca, 20-letni już student 2. roku Politologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, w Fundacji ma bardzo dobrą opinię. Fan 
piłki nożnej, troskliwy, czuły brat, spokojny, kulturalny. Ale przy tym 
małomówny, wręcz zamknięty. Przygotowywałam się na trudny orzech 
do zgryzienia. Może dlatego spotkanie z Mariuszem zaczynam od 
razu od najważniejszych pytań.  

Ile lat minęło od śmierci mamy?
Za chwilę 4 lata, w tę środę. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. 
24 lutego, piątek rano, w okolicach 5.00 zadzwonił telefon z informacją, 
że właśnie zmarła. 

Byłeś świadomy, że to może się tak skończyć?
Tak, od początku. Chorowała bardzo długo, bo 7 lat. Nowotwór wykryto, 
kiedy była w ciąży z moją młodszą siostrą Julką. To był trudny okres, 
ale każdy lepszy dzień mamy był budujący. Było widać, że chce żyć, 
że walczy. Miała dla kogo.

Dla Ciebie, dla Julki…
Mam jeszcze młodszego o 2 lata brata Wojtka. No ale też dla naszego 
taty, rodziców, wszystkich bliskich.

Sam moment odejścia był szokiem?
Był, ale w trakcie choroby nowotworowej można się ze śmiercią 
oswajać, bo widać, jak człowiek wygasa. Przy takim cierpieniu śmierć 
jest ulgą dla chorej i dla bliskich, że ona już nie cierpi.

Czy zdążyłeś z mamą odbyć swoją ważną rozmowę?
Tak, rozmawiałem nieraz szczerze. Oczywiście najbardziej zapamię-
tałem rozmowę w tygodniu śmierci, we wtorek. Wtedy przyjechała 
do hospicjum. Przyszedłem do mamy po szkole i byłem z nią sam. 
Złapała mnie za rękę i zapytała, czy zaopiekuję się siostrą. W tym mo-
mencie zrozumiałem, że jest coś nie tak. Następnego dnia już straciła 
przytomność, 2 dni później zmarła. To była nasza ostatnia rozmowa.

Wasze pożegnanie.
To była ostatnia rozmowa, nie pożegnanie. W czwartek też do niej 
poszedłem. Wychodziłem koło 22.00, była nieprzytomna. Wziąłem jej 
dłoń i powiedziałem, że ją kocham i by się trzymała. W ogóle nie było 
z nią kontaktu, a wtedy tak mocno oddała mi uścisk. Tego nie zapomnę. 

Następnego dnia obudziłem się bardzo wcześniej, byłem niespokojny. 
Więc kiedy zaraz zadzwonił telefon, to wiedziałem, co usłyszę.

Pamiętasz coś z tamtego dnia?

Nie do końca i nie od razu dotarło do mnie, co się stało. Normalnie 
poszedłem do szkoły. Pierwsza była matematyka. Dopiero na którejś 
przerwie przyznałem się kolegom. Kazano mi pójść do domu. Wra-
całem bardzo długo, zrobiłem sobie spacer z rachunkiem sumienia 
i wspomnieniami wszystkich fajniejszych momentów z mamą.

Czy czułeś ciężar odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo?

Ciężar nie, ale odpowiedzialność tak. Tak naprawdę to Julka bardzo 
mi pomogła. Takie małe, pocieszne dziecko może wiele dobrego.

Słyszałam, że obaj z Wojtkiem odradzaliście tacie jej udział 
w pogrzebie. 

To wyszło ode mnie. Ale ostatecznie Julka poszła i  to była dobra 
decyzja. Pożegnała się z mamą, a teraz mogłaby mieć do nas żal. 
Po pogrzebie to nawet sobie wyrzucałem, że w ogóle mogłem tak 
pomyśleć.

Pojawił się lęk o tatę?

Mój tata jest silnym człowiekiem…, ale tak, trochę był. Miałem taki 
czas, że myślałem, co by było, gdyby jeszcze taty zabrakło. Musiałbym 
zostawić naukę i zająć się rodzeństwem. Tak bym zrobił. Jestem z nimi 
bardzo związany.

Wróćmy do szkoły. Chodziłeś?

Chodziłem, chociaż nie dawałem sobie rady z przedmiotami ścisłymi. 
Skończyło się na dwóch poprawkach, zdałem je bez problemu.

Dostałeś pomoc od nauczycieli?

Od większości tak. Zwłaszcza od polonistki i pani od angielskiego. Ale 
niektórzy uważali, że celowo wykorzystuję sytuację, aby się nie uczyć. 

Co na to szkolny pedagog?

Z panią pedagog rozmawiałem parę razy. Wspierała mnie, ale kończyło 
się to tak, że niektórzy nauczyciele mówili, że poszedłem na nich ze 
skargą. Bardzo pomogła mi zmiana profilu z matematyczno-fizycznego 
na humanistyczny Od tego czasu moje problemy z nauką się skończyły.

A rówieśnicy?

W takich momentach poznaje się prawdziwych przyjaciół, a nawet 
zyskuje. Ja zyskałem.

Jakie wsparcie dostałeś od Funduszu Dzieci Osieroconych?

Bardzo duże. Prezenty na Dzień Dziecka i święta, szkolne wyprawki, 
wycieczki w fajne miejsca, stypendium, które mogłem przeznaczyć 
na lekcje hiszpańskiego i na zajęcia na basenie. Moje rodzeństwo też 
dostaje taką pomoc.

Czego młodemu człowiekowi w żałobie najbardziej potrzeba?

Najbardziej potrzeba zrozumienia przez innych. Dostałem je od rodziny, 
kolegów. No i w tym trudnym okresie poznałem fajną dziewczynę. 
Do dzisiaj jesteśmy razem.

www.tumbopomaga.pl
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❙❙  ROZMOWA Z EWą I MARTYNą

Mama Ewy i  Martyny umarła zaledwie kilka miesięcy wcześniej 
i z dziewczynkami jeszcze nikt o tym nie rozmawiał. Na pewno nie 
dotarły do psychologa. Ich tata był raz. Ta śmierć bardzo wyraźnie 
pozostawała w kręgu rodzinnych tematów tabu. Na rozmowę jednak 
się zgodzili – tata od razu, Ewa i Martyna po zastanowieniu. Martynka 
bardzo się wahała, ale ostatecznie postanowiła Ewie towarzyszyć. Ewa 
wyraźnie rozmawiać chciała. 

Bardzo mało o Was wiem. Tylko tyle, że młodsza ma na imię 
Martynka, a starsza Ewa. Ile macie lat?
M.: Ja jestem w czwartej klasie i mam 9 lat. Poszłam do szkoły rok 
wcześniej.
E.: A ja 13 i jestem w pierwszej klasie gimnazjum.
Jak miała na imię Wasza mama? Moja miała Basia i też nie żyje.
E.: Ewa.
Ewa. To masz imię po mamie. Piękne. A dlaczego Ty nazywasz 
się Martynka?
M. Nie wiem. Ale na drugie też mam Ewa.
E. A ja na drugie Martyna…
Opowiedzcie mi proszę o swojej mamie.
Cisza
Obie jesteście śliczne, ale zupełnie do siebie niepodobne. Która 
z Was ją bardziej przypomina?
E.: Ja.
Opowiedzcie coś o mamie Ewie. Miała długie włosy?
M.: Takie średnie. Była wesoła.
E. : Była zawsze uśmiechnięta.
Kto w domu rządził?
E. i M.: Mama.
Jaka pewność! Co lubiła robić? Lubiła gotować?
M. Tak, dla mnie najlepszy był rosół.
E. A ja pamiętam jej różne ciasta: serniki, babki, kremówki.
Czy przejęłyście częściowo dawne obowiązki mamy?
M. Przejęłyśmy sprzątanie, ale obiady gotuje ciocia. Chociaż ja akurat 
lubię gotować. Ostatnio często piekę ciasto czekoladowe.
Brawo. A inne obowiązki. Kto z Tobą Martynko robi lekcje?
M.: Kiedyś mama, teraz tata, Ewa, tak różnie…
Czy po mamie została jakaś szczególnie ważna pamiątka? 
E.: Łańcuszek z literą imienia. Zawsze go nosiła.

Wasza mama umarła kilka miesięcy temu, to bardzo smutne, ale 
i ważne wydarzenie w waszym życiu. Rozmawiacie o tym w domu?

E., M.: Nie.

O tym jaka była, o waszych wspólnych przeżyciach. 

M.: Nie, nie rozmawiamy.

Ani z tatą, ani między sobą?

Nie.

Dlaczego o tym nie rozmawiacie?

M.: Nie wiem.

E.: Rozmawiam o tym z moją przyjaciółką Sandrą. Opowiadam jej. Ja 

mówię, a ona słucha.

M.: O, ja też, z koleżankami. Z nimi jest prościej. 

Czy obie byłyście na pogrzebie?

E.: Tak.

Płakałyście?

E.: Tak.

Czy płacz pomógł? 

E.: Trochę pomógł. I pomogło to, że przyszła moja dawna klasa z pod-

stawówki i nowa. Wszyscy mnie przytulali.

Ty Martynko masz jakieś wspomnienia?

…

Coś się dzieje?

M.: Chcę kichnąć…

To kichnij. 

M.: Kiedy nie mogę. Tylko chcę.

A teraz zdarza wam się płakać po mamie?

E.: Tak, czasami.

Pomaga?

E.: Czasami.

Wiecie już, kim będziecie w przyszłości?

E.: Lubię tańczyć, chodzę nawet na zajęcia, ale kim będę, to nie wiem.

M.: A ja wiem, lekarzem.

Od kiedy wiesz?

M.: Od 2 miesięcy. Poza tym gram jeszcze w siatkówkę, no i gotuję.

Pamiętam, czekoladowe ciasta.

Ostatnio upiekłam babeczki z dżemem brzoskwiniowym w środku.

Co robicie w Fundacji?

E.: Przychodzimy na zajęcia do świetlicy, a teraz spędzamy tu część 

ferii. Rysujemy, gramy w planszówki, rozmawiamy…

Na przykład o czym?

E.: Tak różnie, ale nie o śmierci.

Dziękuję, że ze mną trochę tak…

Rozmawiała Magda Małkowska
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❙❙ HISTORIA JEDNA Z WIELU
Na potrzeby tekstu z Marią* rozmawiam przez telefon, ale po-
znałyśmy się w świetlicy, do której przyprowadziła swoją dwójkę. 
Spóźnili się, bo Gdańsk po 16.00 się zatyka. Nie szkodzi, najważ-
niejsze, że przyszli. 11-letnia Ania i 7-letni Kacper wbiegli jak do 
siebie. Ostatecznie przychodzą tu już blisko rok i przeżywają każdą 
nieobecność. Ponad 2 lata temu, kilkanaście dni po I Komunii Ani, 
ich tata pracujący za granicą umarł podczas snu. Winą był nagły 
spadek cukru we krwi. Gdyby do niego nie doszło, wstałby i wsiadł 
do zapakowanego już samochodu, by spędzić z rodziną weekend. 
W bagażniku leżała kupiona dla córki hulajnoga, taka z grubymi 
oponami, i wymarzone rolki dla Kacperka. To by była radość! 
Był krzyk Ani, wówczas 9-latki, a potem jeden wielki, zbiorowy 
szloch. Za chwilę rozpoczynały się wakacje, najsmutniejsze w ich 
dotychczasowym życiu. Jesienią Maria zaczęła korzystać z pomocy 
psycholożki Agnieszki Paczkowskiej, koordynatorki programu 
wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży „Tumbo Pomaga”, 
I to ona jako pierwsza opowiedziała o „Przystani”. Kacpra pomysł 
zaciekawił, starsza Ania była ostrożniejsza. – Pójdę raz i zobaczę 
– zastrzegła. W „Przystani „zakotwiczyli się” oboje. Zobaczyli, że 

można być jeszcze młodszym i nie mieć któregoś z rodziców. 
Zobaczyli, bo o śmierci tu się raczej nie rozmawia. Chociaż raz 
jedna ze stałych bywalczyń zaczęła opowiadać o swoim tacie. 
Nagle, jakby ktoś wyciągnął jej zatyczkę. Za chwilę dołączyła 
reszta i zrobiły się świetlicowe wspominki. Nikt nie miał obaw, że 
będzie niezrozumiany. 

❙❙ U CIOCI ANI
Inaczej do niej nie mówią. Anna Włodkowska w Fundacji pracuje na 
stanowisku koordynatora ds. wolontariatu akcyjnego i jest dobrym 
duchem prawie każdej akcji charytatywnej, bo bez wolontariuszy 
trudno je nawet planować. Ale dla dzieci z „Przystani” jest ciocią, 
z tych najlepszych cioć, której czasami więcej się wyzna niż można 
w domu. – Tu przychodzą dzieciaki po przejściach – opowiada. – Każde 
wymaga specjalnego traktowania, chociaż mają te same doświadcze-
nia. I dorzuca: – One same są dla siebie wielkim wsparciem.

Świetlica ma charakter socjoterapeutyczny, czyli stawia sobie cele 
terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe, które powinny być realizo-
wane w trakcie zajęć grupowych. I realizowane są z powodzeniem. 
Przede wszystkim poprzez integrację, by dzieci mogły się razem 
pobawić, poszaleć, wygadać albo pomilczeć. To dosyć niepraw-
dopodobne, ale na obiektywnie niewielkiej przestrzeni kilkulatek 
potrafi tu znaleźć wspólny język z zaawansowanym nastolatkiem. 
– One mają dla siebie bardzo dużo tolerancji – przyznaje Ania. – 
Bardzo się lubią i przyjaźnią od lat. Największy rozrzut wiekowy jest 
podczas letnich i zimowych półkolonii. Wtedy te młodsze przyklejają 
się do starszego dziecka i tak funkcjonują do końca. Podczas ostatnich 
wakacji najstarsza uczestniczka miała 17 lat, a najmłodszy zaledwie 5. 

Zajęcia mają różny charakter. To nie lada wyzwanie wybrać taki ich 
moduł, by każdy znalazł coś dla siebie. Ostatnio bardzo polubiły ku-

Fundacyjna „Przystań”

Słowo „przystań” kojarzy się z  bezpieczeń-
stwem i  odpoczynkiem. Dobrze się koja-
rzy. Tak jak świetlica socjoterapeutyczna 
Fundacji Hospicyjnej – miejsce, do którego 

z różnych stron Gdańska i okolic przyjeżdżają pod-
opieczni Funduszu Dzieci Osieroconych, całkiem 
jeszcze mali albo prawie już dorośli młodzi ludzie. 
Spotykają się pod jednym dachem, spędzają razem 
czas i  mimo różnic wieku i  temperamentu świet-
nie się dogadują. Im wszystkim kiedyś nagle runął 
świat, bo umarł ktoś bardzo bliski i kochany.
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linaria. Sałatki na tysiąc sposobów, zapiekanki, 
kanapki, hot-dogi, ciasteczka… Kuchenne 
zadania to trochę samograj, jeśli chodzi 
o stworzenie dobrej atmosfery. Zwłaszcza, 
że w pakiecie jest końcowa uczta. Poza tym 
rysują, malują, śpiewają, tańczą, rozwiązują 
logiczne zadania, wspólnie się bawią. Od cza-
su do czasu też wychodzą. Niedawno udało 
się nawiązać współpracę z Uniwersytetem 
Gdańskim i przed nimi wizyty na Wydziale 
Nauk Przyrodniczych. Przyjaźń z gdańskim 
Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hote-
larskich trwa od dawna. Właśnie znowu wy-
bierają się na pieczenie pierniczków. 

Czasami to do świetlicy przychodzą goście, 
jak np. olimpijczyk Piotr Myszka, mistrz 
w windsurfingu, albo … koty z azylu. „Co będziemy robić za ty-
dzień?” – podczas każdych zajęć to pytanie musi paść przynajmniej 
kilkakrotnie.

Najbardziej urozmaicony charakter mają oczywiście zajęcia 
wakacyjne. Podczas tygodnia zimowych ferii i przez dwa tygo-
dnie latem urządzane są w świetlicy półkolonie. Ich program 
to wypadkowa pomysłowości „cioci Ani”, wolontariuszy zaan-
gażowanych w projekt oraz dobrej woli firm zaproszonych do 
jego realizacji. Dzieci chodzą do kina, na basen,  na wystawy do 
muzeów – to ciekawe, chociaż może mało oryginalne. Ale też 
grają w specjalnie dla nich przygotowaną grę miejską, spędzają 
dzień w zaprzyjaźnionym hotelu i poznają jego życie od kuchni, 
a podczas wizyty w innej firmie integrują się z jej pracownikami 
i rywalizują w grach sportowo-rekreacyjnych. – Najbardziej lubię, 
kiedy wyjeżdżamy poza Gdańsk – przyznaje Ola, jedna z nastola-
tek. – Ostatnio byliśmy na Helu i w Toruniu. Ania Włodkowska ma 
nadzieję, że firm chcących pomóc w organizacji fajnych zajęć 
dla dzieci będzie przybywać.

❙❙ WOLONTARIUSZE
Jola Walkiewicz, Teresa Taraszkiewicz, Ania Kraińska, Michał Sasinow-
ski, Monika Gazda, Iwona Winkelmann – lista wolontariuszy, którzy 
przez rok lub dwa podjęli się regularnego 
prowadzenia zajęć w świetlicy, nie jest 
długa. Bo też „Przystań” działa dopiero 5 
lat. Jedni przychodzą tu będąc na emery-
turze, inni podczas urlopu zdrowotnego, 
a jeszcze inni pracę z dzieciakami traktują 
jako dodatek do swoich normalnych, za-
wodowych aktywności. Młodzi, w śred-
nim wieku albo w trochę dojrzalszym, 
to nie jest istotne. Każdy z nich bardzo 
inny, tzw. osobowości. Dostosowują się 
do oczekiwań, ale też sprzedają swoje 
pasje. Ania z Michałem, oboje muzycy, z dziećmi śpiewali, Monika 
na zajęcia przynosiła gitarę, a Jola szalała z farbami. 

Iwona właśnie przeszła na emeryturę, po latach pracy jako nauczy-
cielka. Dojeżdża aż ze Starogardu. Jeden z jej synów wynajmował 

w pobliżu Fundacji stancję i już wtedy pomyślała o wolontariacie. 
Ma też w Gdańsku rodzinę i słyszała od niej wiele dobrego o orga-
nizacji. Zwłaszcza że jest świetlica dla dzieci, która daje możliwość 
kontynuacji zawodowej pasji. – Dzieci przyjęły z życzliwością, ale 
mnie też obserwowały – wspomina po pierwszym miesiącu pracy.  
– Ja nie wchodzę w ich sprawy, nie wyciągam na rozmowy o ich 
traumie. Raczej wypuszczam bardzo delikatne pytania, na przykład 
rodzaju: „Co się wydarzyło w ostatnim tygodniu?”. Przyznaje, że 
mimo dużego doświadczenia jest to dla niej spore wyzwanie i nie 
może sobie pozwolić na nieprzygotowanie się do zajęć. Grupa 
jest bardzo zróżnicowana i w dodatku nigdy nie wie, kto przyj-
dzie. Iwona opowiada o książce „Talent do życia” z cytatami z E. 
E. Schmitta, którą niedawno dostała od przyjaciółki. I wspomina 
jedno zdanie, które jej utkwiło w sercu: „Celem nie jest koniec 
drogi, tylko posuwanie się naprzód”. Dzięki świetlicy ma poczucie 
ciągłego bycia w ruchu.  

❙❙ I JA TAM BYŁAM…
Spędziłam z nimi trzy czwartki. Część kojarzyła mnie z fundacyjnych 
imprez, dla innych byłam zupełnie obca. – Dlaczego ryby nie mają 
rąk i nóg? – Bo by cierpiały na reumatyzm – zapamiętałam z serii 
żartów, które Iwona Winkelmann, jako przerywnik, przygotowała 
między jedną zabawą a drugą. Za pierwszym razem załapałam się 

na jarzynową sałatkę, a za drugim na rodzaj naleśników. 
Ostatniego dnia poczęstowano mnie pischingerem. 
Bawiłam się w „ciepło-zimno” i szukałam nietypowych 
warzyw albo je z  innymi ukrywałam. Obserwowałam 
sąd nad jesienią, tamtego dnia akurat wyjątkowo ładną. 
Niewiele jej to pomogło – przepadła zalana masą oskar-
żeń. Zgadywałam (nie bez trudu), kogo przedstawiają 
w swoich minidramach. 

Na ostatnich zajęciach próbowałam z każdym chwilę 
porozmawiać, ale dzieciaki nie do końca umiały wy-
tłumaczyć, co ich tutaj tak ciągnie. – Przyciąga ciepło 

„Przystani” – usłyszałam kilka razy od „cioci Ani” i pewno miała rację.
Magda Małkowska

*Wszystkie imiona uczestników zajęć w świetlicy oraz ich rodziców 
zostały zmienione.
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Po drodze na warsztaty garncarskie

Tu przychodzą dzieciaki 
po przejściach. Każde 
wymaga specjalnego 
traktowania, chociaż mają 
te same doświadczenia. 
One same są dla siebie 
wielkim wsparciem.
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Fundusz Dzieci Osieroconych ma 10 lat

❙❙ ZŁE DOBREGO POCZąTKI
Początek był dramatyczny. 28 stycznia 2006 roku zawalił się dach jednej 
z ekspozycyjnych hal wystawy gołębi w Katowicach i pod gruzami 
zginęło wiele osób. W kraju ogłoszono żałobę narodową. Tego samego 
dnia na Jasnej Górze podsumowywano II kampanię „Hospicjum to też 
Życie, dotyczącą sztuki komunikacji w trakcie nieuleczalnej choroby. 
Przed jej uczestnikami nagle pojawił się boleśnie aktualny temat na 
kolejną kampanię. To wówczas, w cieniu śląskiej tragedii, zdecydowano, 
że jesienią społeczeństwu zaproponowana zostanie ogólnonarodowa 
dyskusja poświęcona przeżywaniu żałoby i problemowi osierocenia. 
Przyszłe lata miały przynieść kolejne odsłony tego tematu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci.  Ich organizatorem była Fundacja 
Hospicyjna i będący jej częścią Fundusz Dzieci Osieroconych.

❙❙ KAMPANIE EDUKACYJNE
Do tej pory zrealizowanych zostało pięć wielkich kampanii eduka-
cyjnych, tradycyjnie startujących jesienią w okolicach Światowego 
Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej, obchodzonego w drugą sobotę 
października. 

„Strata, osierocenie, żałoba” (2006 r.)
Celem kampanii było objęcie opieką osób przeżywających stratę kogoś 
bliskiego oraz uświadomienie im, że mogą oczekiwać profesjonalnej 
pomocy. Osieroconym zaoferowana została możliwość dołączenia do 
grupy wsparcia, a także indywidualna pomoc. To wówczas oficjalnie 
powstaje Fundusz. Efektem kampanii była też książka zatytułowana: 
„Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób 
w żałobie”.

 „Pomóż dzieciom osieroconym”  (2010)
Jednym z głównych założeń kampanii była promocja działań utwo-
rzonego w 2006 roku Funduszu Dzieci Osieroconych. Podjęto  próby 
wspólnego wypracowania systemu wsparcia osieroconych dzieci 
przez reprezentantów: hospicjów, ośrodków pomocy społecznej, 
przedstawicieli świata polityki oraz psychologów.

„Pomóż ukoić ból” (2013)
Jej głównym zadaniem było nagłośnienie problemów związanych 
z przeżywaniem żałoby przez najmłodszych oraz zwiększenie spo-
łecznej świadomości na temat roli udzielanego dzieciom wsparcia 
– psychologicznego, materialnego i edukacyjnego. Jednym z efektów 
kampanii miało być stworzenie specjalnego programu „Tumbo Po-
maga”, skierowanego do dzieci osieroconych, rodziców, nauczycieli, 

pedagogów i psychologów. Przez cały czas kampanii trwała zbiórka 
publiczna na rzecz dzieci osieroconych z hospicjów z całej Polski.

 „Pomagamy dzieciom i młodzieży w żałobie” (2014)
Istotnym osiągnięciem XI kampanii była inauguracja programu po-
mocowego „Tumbo Pomaga”, stawiającego sobie za cel pomoc psy-
chologiczną dzieciom i młodzieży doświadczającym straty, a także 
przekazanie konkretnych rozwiązań i narzędzi osobom sprawującym 
nad nimi opiekę lub przebywającym w ich otoczeniu. W ramach pro-
gramu uruchomiony został specjalny portal, będący nie tylko kom-
pendium wiedzy na temat przeżywania żałoby przez dzieci i młodzież, 
ale również forum wymiany myśli. Zapoczątkowane zostały również 
szkolenia dla pedagogów szkolnych i psychologów.
Elementem kampanii była zbiórka na rzecz jej beneficjentów.

„Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż osieroconym 
dzieciom” (2015)
Podstawowym narzędziem było odwołanie się do pamięci zbiorowej 
znanych bajek, których bohaterami są dzieci pozbawione przynajmniej 
jednego rodzica. Kopciuszek, Jaś i Małgosia, sierotka Marysia, dziew-
czynka z zapałkami, królewna Śnieżka – na ich losy, często dramatycz-
ne, strata najbliższych osób w przeszłości miała bardzo istotny, choć 
niejednorodny wpływ. W specyfikacji szczegółowej celów kampanii 
na plan pierwszy wysunęły się dwa: edukacyjny i finansowy. W reali-
zacji pierwszego z nich do najważniejszych zadań należała promocja 
programu „Tumbo Pomaga”, realizowanego poprzez uruchomiony rok 
wcześniej portal internetowy www.tumbopomaga.pl, oraz cykl szkoleń 
dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Finansowym 
celem kampanii było zebranie funduszy z wykorzystaniem numeru 
tzw. charytatywnego SMS-a, wpłat na konto, kwest w formie zbiórek 
do skarbonek podczas organizowanych wydarzeń oraz zbiórki na 
portalu siepomaga.pl. 

❙❙ AKCJA ZA AKCJą
„Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”, „Podaruj Dzieciom Uśmiech”, 
„Kolorowy Piórnik”, „Mikołaje Łączcie się”, pikniki, festyny, obozy 
zimowe i letnie, półkolonie… Rok w Funduszu Dzieci Osieroconych 
wypełniony jest pracą, ale i wielką z niej satysfakcją.

Magda Małkowska

Data dzienna utworzenia Funduszu nie jest 
znana. Powstał jesienią 2006 roku, przy 
okazji realizacji celów III kampanii eduka-
cyjnej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to 

też Życie”, i jest przykładem spontanicznej inicjaty-
wy, która trafiwszy w punkt, wkrótce stała się marką 
rozpoznawalną w całym kraju. Do tej pory z pomo-
cy Funduszu skorzystało 7500 dzieci.
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Hospicja pomagają nieuleczalnie chorym i tym, którzy pozostają

Fundacja Hospicyjna
Organizacja Pożytku Publicznego
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax +48 58 345 90 60
E-mail: fundacja@hospicja.pl   
Numer konta: 61 1540 1098 2001 5562 4727 0005
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STYCZEŃ

najważniejszych wydarzeń 2016 roku  
w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej

Kalendarium

2.01.

22.01. 

23.01. 

25.-29.01. 

28.01. 

30.01. 

Dzień św. Wincentego Pallottiego. Jego obchody w Hospicjum ks. Dutkiewicza 
zaczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana, w trakcie której wystąpił Chór 
„Laudate Dominum” pod dyrekcją Joanny Sobowiec-Jamioł. Tradycyjnym, 
zawsze oczekiwanym punktem święta, było przyznanie nagród w plebiscycie 
„7 Wspaniałych”, wyłonionych spośród pracowników i wolontariuszy, oraz 
loteria, w której fanty ufundowała firma BBK SA, właściciel marki Home & You.

Wizyta pracowników wileńskiego hospicjum. Natomiast 3.02. odwiedził nas Gość z Hospicjum w Mińsku. Oba spo-
tkania były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Charytatywny „Bal z Sercem” po raz szósty. Zabawę, urządzoną w klimacie 
naszych zachodnich sąsiadów dla blisko 260 osób, a zorganizowaną w go-
ścinnych wnętrzach Europejskiego Centrum Solidarności, objęli patronatem: 
Konsul Generalna Niemiec Cornelia Pieper, Prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz, Prezydent Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Peter 
Baudrexl oraz Kanclerz Loży Gdańskiej BCC Maciej Dobrzyniecki. Cel – wspar-
cie podopiecznych Hospicjum ks. Dutkiewicza – został osiągnięty. Całkowity 
dochód z tego wieczoru wyniósł 198 355,46 zł.

Początek batalii o 1 procent podatników. Jej hasło nawiązywało do toczącej się równolegle kampanii edukacyjnej 
„Hospicjum to też Życie” i przypominało, że „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż chorym i osieroconym 
dzieciom”. Dzięki społecznemu zaufaniu udało nam się zebrać 1 377 419,78 zł. Serdecznie dziękujemy! 

Wesoły i z przytupem bal karnawałowy dla pacjentów Domowego Hospicjum 
dla Dzieci, ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci osieroconych i pracowni-
czych. Oprócz oczywistych tańców nie zabrakło też innych atrakcji: wystę-
powały dzieci z ogniska muzycznego „Akolada”, czarował iluzjonista, były 
konkursy z nagrodami, loterie fantowe i nawet teatrzyk. Żal było wychodzić. 

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego z placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, po-
święcone wykorzystaniu narzędzi internetowych w pracy. Spotkanie w styczniu, jak i kolejne, odbyte 24.02. i 23.03., 
przygotowywały do kwietniowej kampanii Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego „Pomaganie jest piękne!”. 
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03.02. 

5.02. 

10.02. 

11.02. 

13.02. 

13-24.02. 

17.02. 

22-26.02. 

Spektakl „Oliver Twist” oraz bankiet charytatywny w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jego celem było zebranie 
środków na organizację kolonii artystycznych m.in. dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Pomysłodaw-
cami przedsięwzięcia były: Grupa Inicjatywna Rotary Gdańsk Center, Akademia Artystyczna oraz Fundacja 180 Stopni.

W naszym zespole jest Anioł – Anioł Medycyny 2015 r. Decyzją Kapituły Honorowej Nagrody 
Anioły Farmacji i Anioły Medycyny, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Woj-
ciechowski, ale przede wszystkim dzięki olbrzymiemu poparciu pacjentów, został nim dr n. 
med. Janusz Wojtacki, lekarz od lat związany z Hospicjum ks. Dutkiewicza. 

TUMBOteam bierze udział w Biegu Urodzinowym w Gdyni z PKO Bankiem Polskim na dystansie 10 km. Jego 
członkowie wystartowali ze specjalnymi identyfikatorami, przymocowanymi do koszulek. Wszyscy dobiegli. Brawo!

Uroczyste zakończenie jesiennej edycji kursu dla wolontariuszy opiekuńczych. Dziewiątka świeżo upieczonych 
wolontariuszy podpisała umowę z koordynatorem i związała się z naszym Hospicjum. 

Konferencja „Żałoba w społeczności szkolnej”, zamykająca realizowany od 
listopada 2015 roku projekt pod tym samym tytułem, adresowany do na-
uczycieli, pedagogów i psychologów z gdańskich placówek oświatowych. 
Jego elementem był cykl dwudniowych warsztatów, zorganizowanych dla 
siedmiu grup. W projekcie wzięło udział blisko 140 osób.

XXIV Światowy Dzień Chorego – święto najważniejszych osób w Hospicjum. 
Obchody otworzyła uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnic-
twem ks. biskupa Wiesława Szlachetki, a część artystyczną wypełnił występ 
Chóru Wydziału Zarządzania UG „Non Serio” pod dyrekcją Beaty Borowicz. Były 
kwiaty i serdeczne życzenia dla pacjentów oraz poczęstunek dla wszystkich. 

Ferie z  językiem angielskim. Dzięki uprzejmości firmy Project Management Institute oddział Gdańsk siódemka 
naszych podopiecznych mogła po raz kolejny wyjechać na obóz językowy, tym razem do Darżlubia. – Do you like 
learning English? – Yes, we do, especially in „the English Winter Camp” with PMI. 

Zimowe ferie z „Przystanią”, czyli fundacyjną świetlicą socjoterapeutyczną. 
Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych firm półkoloniści odwiedzili m.in. Park 
Trampolin JumpCity w Gdyni, a także uczestniczyli w warsztatach w Hotelu 
Mercury Gdańsk Stare Miasto, w sklepie IKEA oraz w Pizza Dominium w gdań-
skim Alfa Centrum. To musiało się podobać.
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Zbiórka na wyposażenie nowego mieszkania Denisa, podopiecznego Domowego Hospicjum dla Dzieci. Poruszyliśmy 
niebo i ziemię, bo ośmioletni chory chłopiec bardzo już potrzebował własnego kąta. A wraz z nim jego mama i siostra. 
Udało się! Dziękujemy pięknie wszystkim firmom i darczyńcom indywidualnym, zarówno tym, którzy przekazali 
pieniądze, jak i tym, którzy zaoferowali swoje umiejętności. Nisko kłaniamy się też mediom i samym dziennikarzom, 
dzięki którym nasz apel był słyszalny.

Rekolekcje Wielkopostne w Hospicjum. Nauki wygłosił ks. Krzysztof Masiulanis, proboszcz parafii Przemienienia 
Pańskiego w Sobowidzu, duszpasterz motocyklistów i hospicyjny wolontariusz.

Start akcji „Uśmiech Dziecka” – jednej ze sztandarowych akcji Funduszu Dzieci 
Osieroconych. W tym roku doliczyliśmy się aż 421 uśmiechów – tyle dzieci, 
podopiecznych 42 hospicjów, oczekiwało na spełnienie swoich marzeń. 
Oczywiście doczekały się wszystkie. 

Czas pierwszej kampanii Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego 
„Pomaganie jest piękne!”. W akcji wzięło udział 15 ośrodków z województwa 
pomorskiego. – Zależało nam, by w różnych miejscach, gdzie są osoby chore, 
stare, potrzebujące wsparcia, było więcej wolontariuszy, którzy mogą spędzać 
z nimi czas bez pośpiechu, a jednocześnie wesprzeć zespoły opiekuńcze w ich 
codziennej pracy – powiedziała Anna Janowicz, wiceprezes Fundacji Hospicyjnej 
i zarazem koordynatorka projektu. 

„Wielkanocne Jaja” w Galerii Bałtyckiej. Akcja obrosła w tradycję i dorobiła się 
swoich stałych sympatyków. Na progu wiosny, na przekór przedświątecznej 
gorączce zakupów, znane osoby z Trójmiasta zasiadają wspólnie przy stole 
i wykonują wielkanocne dekoracje. Wydarzeniu zawsze towarzyszą program 
artystyczny i kwesta na rzecz podopiecznych Fundacji. Fachową opiekę nad 
tegorocznymi warsztatami sprawowało Stowarzyszenie Kunszt.

Zbiórka żywności w supermarketach. W tym roku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i życzliwości dyrekcji 
gdańskich sklepów: Biedronka na ul. Opolskiej, Kłosowej i Wolności, Lidl, na ul. Marynarki Polskiej oraz Carrefour na  
ul. Kołobrzeskiej, odbyły się jeszcze dwie: 11-13.03 i 25-27.11. Łączne udało się zebrać około 5 ton produktów dla 
naszych podopiecznych.

Uroczystości Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy. 

22.02.-29.04. 

5.03. 

12.03. 

14-16.03. 

11-13.03. 

 15.03. 

24-28.03. 

11-16.04. 

Dzień Kobiet Nadzwyczajnych, czyli hospicyjnych mam, hospicyjnych pie-
lęgniarek i hospicyjnych wolontariuszek oraz uczestniczek Akademii Walki 
z Rakiem, obchodzony w Hotelu Mercury Gdańsk Stare Miasto. Dzięki kunsztowi 
hotelowego kucharza i wspierającej nas dietetyczki było bardzo pysznie, za 
sprawą zajęć z jogi śmiechu – niezwykle śmiesznie, a podczas wykładu trenerki 
rozwoju osobistego, a potem spotkania z pisarką Magdaleną Witkiewicz – 
szalenie inspirująco. 
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„Pola Nadziei na Pomorzu 2016”, już po raz piąty obchodzone wspólnie przez 
placówki hospicyjne z czterech pomorskich miast. W Gdańsku centrum wy-
darzeń było na Długim Targu, ale tego dnia kwestujących, ubranych w cha-
rakterystyczne żółte koszulki, można było zobaczyć w całym mieście. Dzięki 
ich zaangażowaniu i ofiarności darczyńców udało się w Gdańsku, Sopocie, 
Gdyni i Pucku zebrać łącznie 564 655,40 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy! 
Do zobaczenia za rok.

Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim w Gdyni na dystansie 10 km. Wśród 
zawodników członkowie TUMBOteamu, a wśród członków TUMBOteamu 
pracownicy i wolontariusze Fundacji i Hospicjum ks. Dutkiewicza oraz Jaro-
sław Bieniuk.

Wizyta studyjna seniorów, związanych ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku i biorących udział w pro-
jekcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Wśród tematów spotkania na czoło wybijały się osobiste doświadczenia 
hospicyjnych wolontariuszy oraz prezentacja dokonań Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego. 

Mecz trenerskich gwiazd – Bogusława „Bobo” Kaczmarka i Leo Beenhakkera. 
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przekazany został podopiecznym 
Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Pomorze Dzieciom. Konta obu organizacji 
zasiliły również wpływy z wieczornej licytacji (43 900 zł) oraz czek od firmy 
Max Bögle Janusz Komasa i Grzegorz Kopeć w wysokości 20 000 zł.

„Żonkilowa Sobota”, czyli Dzień Otwarty w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej – tradycyjne gdańskie preludium „Pól 
Nadziei na Pomorzu”. Dzięki charytatywnemu zaangażowaniu jego pracowników można było skorzystać z kon-
sultacji medycznych u lekarzy specjalistów bez wcześniejszego skierowania, jedynie za datek do puszki na rzecz 
podopiecznych hospicjów. – Pomaganie chorym ludziom, tym bardziej chorym nieuleczalnie, dodaje nam skrzydeł 
i napawa radością – podsumowała Elżbieta Brożyniak, naczelna pielęgniarka szpitala. Łącznie udzielono 270 porad. 

5th European Conference on Religion, Spirituality and Health (ECRSH 2016) na Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie, 
w którym uczestniczyło około 120 naukowców i pracowników służby zdrowia z całej Europy, stworzyło okazję do 
wymiany doświadczeń oraz wyników badań na temat miejsca duchowości we współczesnej medycynie. Jednym 
z partnerów wydarzenia była Fundacja Hospicyjna.

PZU Gdańsk Maraton po raz drugi. Kolejny raz jego beneficjentami zostali podopieczni Fundacji Hospicyjnej. Po-
bity został zeszłoroczny wynik. W specjalnej Strefie Kibica, w ramach akcji „Podziel się kilometrem”, nasi Przyjaciele 
przebiegli, przepedałowali i wywiosłowali ich aż 1640, co oznaczało przyrost 16 400 zł na fundacyjnym koncie! 

Wizyta studyjna wolontariuszy z toruńskiego Hospicjum „Światło”, w ramach 
projektu „Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego”, realizowanego przez 
tę placówkę. Świetna okazja do wymiany doświadczeń, a one zawsze są 
w najlepszej cenie. Podsumowaniem projektu była konferencja w Toruniu, 
zorganizowana w dniach 10-11.12., oraz dokument zatytułowany „Plan 
wdrażania dobrych praktyk wolontariatu hospicyjnego”. 
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Start letniej odsłony kampanii „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach”. Jej główną akcją była wielka zbiórka arty-
kułów szkolnych, czyli „Kolorowy Piórnik”. Udało się zebrać około 300 wyprawek, w których wysłaniu pomogła firma 
kurierska BPS Service.

Wyjazd 8 wolontariuszy opiekuńczych na Międzynarodową Konferencję 
Naukową „Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia”, zorganizowaną 
przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród 
prelegentów znalazły się: Agnieszka Paczkowska, psycholog z Hospicjum 
ks. Dutkiewicza, oraz Anna Janowicz, wiceprezes Fundacji Hospicyjnej. 

Obchody jubileuszu 10-lecia Funduszu Dzieci Osieroconych w gdańskim Starym 
Maneżu – okazja do podsumowań i podziękowań. – W życiu bardzo ważna jest 
wzajemność – przypomniała prezes Fundacji Alicja Stolarczyk, przedstawiając 
nowe odznaczenie Fundacji: Order Słonika Tumbo, który od tego dnia będzie 
przyznawany osobom i firmom szczególnie zasłużonym idei pomocy osieroco-
nym dzieciom. Część artystyczną wieczoru wypełnił niezwykły koncert Leszka 
Możdżera. Dochód z koncertu wyniósł 81 865 zł.

„Wieczór Marzeń” w gdańskim ZOO – tradycyjna impreza dla pacjentów 
pomorskich szpitali i hospicjów, przygotowywana przez pracowników oliw-
skiego ogrodu zoologicznego. Mali podopieczni Domowego Hospicjum dla 
Dzieci ks. Dutkiewicza też tam byli.

Gdańskie Dni Sąsiadów w hospicyjnym ogrodzie. Obchodziliśmy je po raz 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Wspólny grill i pogawędki przy kawie to 
jeden ze sposobów budowania dobrosąsiedzkich stosunków.

Podsumowanie finansowe XII kampanii „Hospicjum to też Życie” w Teatrze Miniatura, połączone ze spektaklem 
„Improlala” – formą podziękowania dla zaproszonych gości, uczniów gdańskich szkół zaangażowanych w akcję. 
Włączyło się w nią ponad 60 placówek oświatowych różnego stopnia. Zebranych zostało 25 000 zł, co w prostym 
rozliczeniu oznacza ufundowanie 25 stypendiów dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. 

Spotkanie z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu, podsumowujące aktywności w roku szkolnym 2015/2016 
oraz wyniki konkursu dla szkół „Wkręć się i pomagaj” – zbiórki nakrętek i makulatury dla podopiecznych Fundacji 
Hospicyjnej. Zwycięskie szkoły otrzymały dyplomy i nagrody.

Akademia Walki z Rakiem na „Pikniku na Zdrowie”, organizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Pod 
namiotem Akademii można było uzyskać analizę składu masy ciała, zasięgnąć porady dietetyczki, a także nabyć 
wydawnictwa z zakresu edukacji prozdrowotnej.
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„Festyn na Powitanie Lata”, ale także wesołe obchody Dni: Matki, Dziecka i Ojca. 
Na wspólną zabawę przybyli podopieczni Domowego Hospicjum Dziecięcego, 
a także Funduszu Dzieci Osieroconych, oczywiście wraz z rodzinami. Gośćmi 
Honorowymi wydarzenia wydarzenia były Panie: Cornelia Pieper, Konsul Ge-
neralna Niemiec, oraz Elżbieta Utsch. I mali, i duzi bawili się świetnie.

Dzień, w którym Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża Pallotyni) przekazali zarządzanie Hospicjum  
im. ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku w ręce Fundacji Hospicyjnej. Dziękujemy za zaufanie.

Wyjazd około 30 wolontariuszy opiekuńczych do Zdunowic koło Sulęczyna na warsztaty z trenerką i coachem 
Marzeną Grochowską. Oprócz zdobywania wiedzy i pogłębiania swoich kompetencji społecznych był też czas na 
zwyczajną integrację i odpoczynek. To przecież początek wakacji!

„Jazz w Lesie”, czyli najbardziej romantyczny festiwal jazzowy w Polsce. W tym roku już XXI. W malowniczym otoczeniu 
nad jeziorem Węgorzyno można było m.in. posłuchać muzycznych wspomnień o Henryku Warsie, niezwykłych wyko-
nań Kena Norrisa, a także wesprzeć podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. Wynik kwesty był imponujący: 2 058,55 zł.

Wykład otwarty Agnieszki Paczkowskiej, hospicyjnej psycholog, poświęcony roli wsparcia osieroconych dzieci i mło-
dzieży. Świetny wstęp do warsztatów pod hasłem „Zrozumieć stratę, smutek, żałobę – o żałobie dzieci i młodzieży”, 
zorganizowanych 10 dni później. 

Akcja Hyundai „Nakręcamy projekty. Jedź – Testuj – Wspieraj!”. Odwiedzając 
salony Hyundaya, testując ich samochody i pedałując 5 min na stacjonarnym 
rowerku, mieliśmy szansę wygrać spore pieniądze dla podopiecznych Fun-
dacji. Byliśmy blisko, ale się nie udało. Jednak tego miesiąca nie zapomnimy 
– nieprawdopodobnego zrywu całego fundacyjnego środowiska i wielkiej 
mobilizacji. Czasami od osiągniętego celu ważniejsza jest sama droga. 

Wizyta w Hospicjum młodych pielgrzymów z Francji, uczestników Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie. W programie, oprócz krótkiej prezentacji na temat 
polskiego ruchu hospicyjnego i zakresu działalności Fundacji Hospicyjnej, 
był także czas na prace wolontaryjne Gości na rzecz Fundacji. Natomiast 
już poza programem – wzruszające, spontaniczne koncerty dla pacjentów 
i pracowników w holu hospicyjnym. Merci beaucoup, chers amis!

„Wakacyjne Spotkania” w „Przystani” dla dwunastki podopiecznych. Tego 
lata oferta była wyjątkowa – dzieci pojechały aż na dwie wycieczki (na Hel 
i do Torunia), a poza tym np. dzięki Klubowi Fizyków Medycznych przeżyły 
„wybuchowe przygody”, a w Hotelu Mercury Gdańsk Stare Miasto podpa-
trywały jego życie od kuchni. Tylko pozazdrościć. 
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Obóz sportowo-artystyczny w Garczynie dla trzydziestki podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych z Po-
morskiego Hospicjum dla Dzieci, Fundacji Pomorze Dzieciom, Hospicjum w Tczewie, św. Wawrzyńca w Gdyni  
i ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Tym razem organizację wypoczynku powierzyliśmy Fundacji 50. Aleja.

„English Summer Camp” po raz 20.! Szóstka naszych podopiecznych miała 
okazję wziąć udział w wakacjach po angielsku, zorganizowanych w Żelistrze-
wie na Kaszubach. 

Tydzień pełen wrażeń dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, zaproszonych do ośrodka Fundacji „Równe 
Szanse” Darka Michalczewskiego w Kazubiu. Organizatorem obozu były: Rotary Gdańsk i Akademia Artystyczna. 

Piknik w 49. Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim dla podopiecznych Fun-
duszu Dzieci Osieroconych i Domowego Hospicjum dla Dzieci. Dzień pełen 
wrażeń przygotowanych przez zaprzyjaźnioną jednostkę, a także okazja do 
wręczenia dzieciom wyprawek szkolnych, skompletowanych w ramach akcji 
„Kolorowy Piórnik”.

Wspólny spacer pacjentów oddziału stacjonarnego i wolontariuszy na Molo 
w Brzeźnie. Dla chętnych lody i zejście na plażę. Tydzień później wizyta w Parku 
Oliwskim. Za każdym razem pogoda była jak marzenie.

Pobyt w Fundacji wolontariuszy z kieleckiego hospicjum. Goście poznawali życie Hospicjum od środka – pomagali 
przy chorych, uczestniczyli w zajęciach Klubu 1000 i w Jeż Cafe, integrowali się z wolontariuszami. 

VIII Maraton Rolkarski im. Lecha Wałęsy na ulicach Gdańska, a w nim zawodnicy 
TUMBOteamu po raz pierwszy w firmowych koszulkach. W kolorze pomarań-
czowym oczywiście. Podczas wyścigu trwała kwesta na rzecz podopiecznych 
Fundacji Hospicyjnej. Wolontariusze do skarbonek uzbierali 2 089 zł, a od 
organizatorów wydarzenia otrzymaliśmy czek w wysokości 5 000 zł.

Piknik w Trzciniskach na zakończenie lata. Jego Gospodarze – rodzina Rafała, niegdyś pacjenta Domowego Hospi-
cjum dla Dzieci, a dziś zdrowego chłopca, zaprosili do swojego ogrodu małych hospicyjnych podopiecznych wraz 
z rodzinami i hospicyjnym zespołem. Było pod domowemu – ciepło i serdecznie.
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XII Leśny Festyn Edukacyjny, zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych na Skwerze Kościuszki w Gdyni. My też tam byliśmy, babecz-
kami od „Fajnych Bab” częstowaliśmy i prosiliśmy o wsparcie podopiecznych 
Hospicjum.

XIV rocznica śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, założyciela i patrona 
Hospicjum. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. biskup Wiesław Szlachetka, a przy 
kisielu i czekoladzie – przysmakach ks. Eugeniusza, wspominali zmarłego 
i snuli plany na przyszłość – pracownicy, wolontariusze i przyjaciele Funda-
cji. O oprawę muzyczną wydarzenia zatroszczył się Chór „Cantores Minores 
Gedanenses” pod kierunkiem Ewy Mazur.

„Wkręć się i pomagaj” – start akcji zbierania nakrętek dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. Pod koniec roku w ak-
cji brało udział 46 szkół i przedszkoli oraz kilkanaście firm, instytucji i uczelni. Angażowały się też osoby prywatne. 
Łącznie w roku 2016 udało nam się zebrać 14 595 kg nakrętek i ponad 12 000 kg makulatury. Warto pamiętać, że za 
1 kg plastikowych nakrętek otrzymujemy średnio 70-80 groszy, zaś za 1 kg makulatury – 10 groszy.

Wizyta studyjna koordynatorów Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego w Hospicjum w Pucku, połączona 
z warsztatami na temat dostrzegania i możliwości przeciwdziałania wypaleniu u wolontariuszy. W grupie z Gdańska 
byli również sami wolontariusze, którzy przyglądali się funkcjonowaniu puckiej placówki.

54. Bieg Westerplatte na dystansie 10 km. Wśród zawodników pomarańczowe koszulki członków TUMBOteamu.

Spotkanie z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu, połączone z  in-
auguracją „Pól Nadziei 2017”. Około 55 nauczycieli poznało plany Fundacji 
Hospicyjnej na rok szkolny 2016/2017 i zasadziło symboliczne cebulki żonkili 
w hospicyjnym ogrodzie. 

Początek roku szkolnego dla fundacyjnych „pajączków”. Ósemka dzieci 
w przedziale 5-13 lat zaczęła zajęcia w bulderowni Grimpado na gdańskim 
Przymorzu.

Start akcji „Mikołaje Łączcie się”. W grudniu prezenty trafiły do podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. 
Dutkiewicza, ich rodzeństwa oraz Funduszu Dzieci Osieroconych. Dzięki zaangażowaniu firm, szkół i ludzi dobrej 
woli udało się je zebrać dla wszystkich oczekujących – dokładnie 155.
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Wyjazd integracyjno-szkoleniowy koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu do Sobieszewa. W programie były 
warsztaty relaksacyjne i coachingowe oraz nauka… zumby. W spotkaniu wzięło udział 22 koordynatorów.

Dzień Profilaktyki w Hospicjum i zarazem start XIII kampanii „Hospicjum to 
też Życie”, realizowanej pod hasłem „Opiekun rodzinny – samotny bohater?”. 
Łącznie przeprowadzono 273 konsultacje, z których skorzystali przede 
wszystkim opiekunowie naszych małych i dorosłych pacjentów. Tego samego 
dnia w Pucku zostały zainaugurowane z naszym udziałem „Pola Nadziei na 
Pomorzu 2017”.

Forum dyskusyjne pielęgniarek w Hospicjum, zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniar-
stwa Opieki Paliatywnej. Wśród tematów Forum pojawiły się m.in. kwestie związane z samodzielnością zawodową 
pielęgniarek w opiece paliatywnej. 

Koncert z cyklu „Głosy dla Hospicjów” w Filharmonii Bałtyckiej. W pierwszej 
części zaśpiewała Marzena Nieczuja-Urbańska, a w drugiej wystąpiła Kayah 
z programem „The Best”. Dochód z koncertu – ponad 50 000 zł – przeznaczo-
ny został na zakup asystorów kaszlu dla 9-letniego Sebastiana i 4-letniego 
Pawełka, oraz koncentratora tlenu dla 4-letniego Konrada.

Początek Kursu dla Wolontariuszy Opiekuńczych. Szkolenie obejmuje wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne 
z pielęgniarką i fizjoterapeutką, zajęcia z psychologiem oraz praktykę na oddziale i kończy się egzaminem. Obecna 
edycja kursu, którą zaczęło ponad 70 osób, poszerzona została o moduł pediatryczny, mający przygotowywać do 
opieki nad małym pacjentem hospicyjnym. 

II Konferencja Onkologiczno-Paliatywna Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Wśród tematów: wsparcie żywieniowe 
seniorów, radioterapia w leczeniu bólu oraz emocje chorego i jego rodziny. Wśród wykładowców m.in.: Andrzej Zoll 
i Robert Twycross. Wśród uczestników: pracownicy służby zdrowia z całego kraju.

21,195 km przez miasto, czyli Półmaraton Gdańsk, a w nim silna grupa pod 
wezwaniem słonika Tumbo – TUMBOteam Fundacji Hospicyjnej.
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W pierwszym tygodniu października gościliśmy uczestników European Palliative 
Care Academy. 19 osób z 10 krajów europejskich dyskutowało podczas warszta-
tów o budowaniu efektywnych zespołów i współczesnych wyzwaniach stojących 
przed opieką paliatywno-hospicyjną. Szczególnym momentem było spotkanie 
z Lechem Wałęsą i prof. Joanną Muszkowską-Penson. W pamięci uczestników 
pozostaną również spotkania z zespołem, chorymi i wolontariuszami.
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Druga edycja „Spotkań z Bajką” – warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych, dotyczących wsparcia ich rówieśni-
ków przeżywających żałobę. Bajką wprowadzającą był „Kopciuszek”, napisany trochę „na nowo” przez Grzegorza 
Kasdepke. Tego dnia przeczytać dzieciom przyszły aktorki Teatru Wybrzeże: Małgorzata Brajner i Małgorzata Oracz 
oraz ilustratorka książek dla dzieci Agnieszka Żelewska. Spotkania odbywają się cyklicznie, podobnie jak minionym 
roku szkolnym, w gościnnych progach Europejskiego Centrum Solidarności. 

„Światło dla Hospicjum”. Nazwa akcji w zestawieniu z datą w kalendarzu nie 
budzi wątpliwości, gdzie jest ona realizowana. W tym roku na cmentarzach 
kwestowaliśmy aż 4 dni. Pogoda nie była sprzyjająca, ale serca odwiedzają-
cych groby swoich bliskich bardzo życzliwe. Udało się zebrać 97 768,19 zł. 
Bardzo dziękujemy wolontariuszom za wielkie zaangażowanie i wszystkim 
darczyńcom za życzliwość. Dzięki Wam światło w hospicjum nie ma szansy 
nigdy nie zgasnąć. 

Duże Msze Żałobne w Hospicjum, połączone z Litanią Imion.

Odwiedziny wolontariuszy z Domu Opieki Społecznej w Stężycy oraz seniorów ze stężyckiego Klubu Seniora. To 
nasi zaprzysiężeni przyjaciele, którzy co roku organizują u siebie „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum ks. Dutkiewicza.

Czwarta pielgrzymka pokutno-dziękczynna pracowników i wolontariuszy 
Fundacji Hospicyjnej na Jasną Górę. Jej szczególnie wzruszającym momentem 
było wspólne odczytanie Aktu Zawierzenia Hospicjum Matce Bożej, którego 
słowa przed laty napisał śp. ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC.

Wizyta diakonów z Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Przyszli kapłani poznali naszą hospicyjną codzienność. 
Odwiedzili również chorych korzystających z opieki domowej. 

Bieg Niepodległości w Gdyni, a w nim oczywiście wspaniała reprezentacja 
TUMBOteamu. Wśród zawodników pracownicy, wolontariusze, przyjaciele 
i członkowie rodzin podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. 

Akcja gdańskiego sklepu E.Leclerc „Kosze i paczki prezentowe”. Wzorem 
ubiegłego roku 5% zysku ze świątecznych zamówień, składanych przez firmy 
i instytucje dla swoich pracowników, przekazane zostanie dla podopiecznych 
Fundacji Hospicyjnej. Do akcji jako beneficjenci zostaliśmy zaproszeni już 
po raz drugi. Na początku 2016 roku konto Fundacji zasilił czek od E.Leclerc 
w wysokości 3 500 zł. 

21-22.10. 

25.10. 

29.10.- 1.11. 

6-12.11. 

4-5.11. 

11.11. 

13.11. 

14.11.-31.12. 
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21.11. 

22.11. 

25.11. 

26.11. 

2.12.-5.01. 

2-22.12. 

3.12. 

4.12. 

„Dzień Tumbo”, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie, ob-
chodzony po raz pierwszy w tym roku w blisko 100 gdańskich placówkach 
oświatowych, a przygotowany w ramach projektu Fundacji Hospicyjnej „Tumbo 
Pomaga”. Jego elementem była promocja pierwszej książki z serii „Biblioteki 
Tumbo Pomaga” – bajki terapeutycznej „Czary mamy”, napisanej wolontaryjnie 
przez Magdę Małkowską, a zilustrowanej przez Magdę Benedę. 

Pierwsze z cyklu trzech szkoleń na temat komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracy w zespole, zor-
ganizowane dla pielęgniarek oraz personelu pomocniczego oddziału stacjonarnego Hospicjum ks. Dutkiewicza. 
W warsztatach prowadzonych przez dr psychol. Marię Rogiewicz wzięło udział 40 osób. Kolejne spotkania odbyły 
się: 29.11. i 6.12.

Hospicyjne andrzejki. Dzień przed adwentem, w sali konferencyjnej Hospicjum 
odbyła się zabawa dla rodzin z Domowego Hospicjum dla Dzieci, podopiecz-
nych Funduszu Dzieci Osieroconych oraz dzieci pracowników i wolontariuszy. 
Jaka zabawa?! To był prawdziwy, pełen atrakcji bal, i to przebierańców. Wśród 
prowadzących – pirat i wiedźma, wśród zaproszonych gości – prawdziwy 
magik, wśród wolontariuszy – studenci Wydziału Farmacji GUM-edu. Nad 
całością imprezy czuwała firma PAM Event.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy. Tym razem Stoisko Fundacji Hospicyjnej stało w Wielkiej Zbrojowni i kusiło 
bombkami, frywolitkami, świątecznymi stroikami i kartkami przygotowanymi przez dzieci, a także ozdobami wy-
konanymi techniką decoupagu. Kto się skusił, ten nie żałował.

Czwarta edycja Biegu Mikołajów w 5 miastach Polski, zorganizowana przez Fundację Góry Przenosić im. T. Chału-
bińskiego oraz Fundację LOTTO Milion Marzeń. W Trójmieście wybór padł na Sopot, a jego beneficjentem została 
Fundacja Hospicyjna. Uczestnicy biegu, oprócz oczywistych sportowych ambicji, mieli też charytatywne – każdy 
przebiegnięty kilometr oznaczał 1 złotówkę dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza. 
Pokonano ich 4000 i tyle złotówek przybyło na koncie Fundacji. TUMBOteam, brawo! 

Bezpłatne szkolenie dla rodzin i opiekunów pacjentów oczekujących w kolejce na opiekę w naszym Hospicjum. Nie 
jesteśmy w stanie pomóc wszystkim chorym, którzy zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc medyczną. Aby jednak 
wesprzeć ich w trudnym czasie choroby, udzielaliśmy porad dotyczących prostych czynności pielęgnacyjnych, 
karmienia oraz łagodzenia dolegliwości. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Otwarcie III Charytatywnej Wystawy Choinek w CH Matarnia. Ekspozycję two-
rzyło około 20 nietypowych drzewek, powstałych przy udziale lokalnych firm 
i pomorskich instytucji. Choinka z pluszowych misiów, choinkowy regał na 
książki czy firmowe opakowania zamiast bombek – pomysłów nie brakowało. 
Zebrane fundusze zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 
dzieci z Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza SAC. 

„Gwiazdy Malują Gwiazdy”… na bombkach, oczywiście w „Galerii Bałtyckiej”. 
Coroczna akcja charytatywna Fundacji, realizowana w okolicach Mikołajek, 
w samym sercu przedświątecznego armagedonu. Efekty ich pracy zawisły 
na jednej z choinek w Centrum Św. Jana. 
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Szkolenie dla koordynatorów w ramach Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego, na temat współpracy z me-
diami i komunikacji, które poprowadził dziennikarz Radia Plus Michał Turek.

Spotkanie wigilijne w ramach Akademii Walki z Rakiem, pełne ciepła, wzajem-
nej serdeczności i dobrych, wypowiadanych na forum życzeń. – Jak dobrze, 
że możemy być tu razem. Oby nikt nie doświadczał samotności – powiedział 
najstarszy biesiadnik. Uczestnicy spotkania, około 40 osób, otrzymali prezenty 
od firmy LPP oraz Fundacji Hospicyjnej.

Rekolekcje adwentowe w Hospicjum. Nauki wygłosił ks. dr Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych 
archidiecezji gdańskiej i rektor kościoła św. Jana w Gdańsku.

Spotkanie wigilijne przy wspólnym stole dla rodzin będących pod opieką Do-
mowego Hospicjum dla Dzieci. Świąteczne potrawy przygotowali uczestnicy, 
a o prezenty zadbał… św. Mikołaj. Na to jedno popołudnie przygotowywał 
się od wielu tygodni.

Światowy Dzień Wolontariusza – okazja, by podziękować osobom, dzięki którym 
możliwa jest tak kompleksowa opieka nad chorymi i organizacja jakiejkolwiek 
fundacyjnej akcji. W tym roku na szczególne uznanie zasłużyli: Barbara Jar-
czyńska, wolontariuszka opiekuńcza, Kinga Labuda, wolontariuszka akcyjna, 
oraz Małgorzata żabik, koordynatorka szkolnego koła wolontariatu. Specjalna 
kapituła wyróżniła ponadto pracę: Marioli Budzich, Czesława Wrotkowskie-
go, Iwony Winkelmann, Jolanty Gizy, Doroty Czerwińskiej, Katarzyny 
Markiewicz, Marty Trzebiatowskiej i Magdaleny Glinieckiej.

W Filharmonii Bałtyckiej gala rozdania nagród „Aktywni w Mieście”. Zaszczytny tytuł „Wolontariuszki Roku 2016” 
otrzymała nasza wolontariuszka akcyjna Magdalena Gliniecka, a nagrodę w kategorii „Koordynatora Wolontariuszy 
2016 roku” dostała Jolanta Zawadzka-Giza, koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego przy Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. Jesteśmy dumni, że nam pomagacie. 

Wigilia w Hospicjum dla pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej 
– czas wielu dobrych słów, które wreszcie mogą zostać wypowiedziane. Uro-
czystą Mszę św. koncelebrował ks. biskup Wiesław Szlachetka.

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



W 2016 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy (ciąg dalszy):

•	Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Kuratorium Oświaty w Gdańsku
•	Kwiaciarnia Dzika Róża, Gdańsk 
•	Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Warszawa
•	L’Biotica & HF Hipokrates Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Leasing Polski Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Lechia Gdańsk SA., Gdańsk 
•	Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Szczęśliwa 
•	Lions Club Gdańsk-1 
•	Logisfera FI, Sp. z o.o., Sopot 
•	Lonza - Nata Sp. z o.o., Żukowo
•	LPP SA, Gdańsk 
•	Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Makro Cash & Carry Polska SA, Gdynia 
•	 Margo Gdańsk - Autoryzowany Dealer i Serwis Hyundai, 

Gdańsk, Gdynia
•	Masterlease Sp. z o.o., Gdańsk 
•	Masters Sp. z o.o., Straszyn
•	Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., Warszawa
•	Medivet SA, Śrem 
•	Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., Gdynia, Łódź 
•	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdańsk 
•	Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk
•	Misys, Łużycka Office Park, Gdynia 
•	Muehlhan Polska Sp. z o.o., Szczecin
•	 Net Newconnect Energy Consulting Sp. z o.o., Warszawa
•	Nadleśnictwo Kolbudy, Kolbudy 
•	Norra Solberga, Flisby Forsamling, Szwecja 
•	Oceanic SA, Trąbki Wielkie, Sopot
•	Oddział Żandarmerii Wojskowej, Elbląg 
•	PAR Bakuła Sp. j., Gdańsk
•	Park Handlowy Matarnia, Gdańsk 
•	Park Trampolin Jumpcity, Gdynia 
•	 PCC Consumer Products Czechowice SA,  

Czechowice-Dziedzice 
•	PGE Arena, Gdańsk 
•	  Piekarnia Paryska Jarosław i Dariusz Wrocławscy s.c., Gdańsk 
•	Piekarnia-Cukiernia Andrzej Szydłowski, Gdańsk 
•	Piekarnia-Cukiernia Eugeniusz Lipiński, Gdańsk 
•	Piekarnia-Cukiernia Pellowski, Gdańsk 
•	Piekarnia-Cukiernia Sławomir Mielnik, Straszyn 
•	Pierogarnia U Dzika J.K.P. Dzik s.c., Gdańsk 
•	Pizzeria Leone, Gdańsk
•	PMI Poland Chapter, o. Gdańsk 
•	Platan Group Sp. z o.o., Warszawa
•	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
•	 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa
•	Olimpia Group, Sopot
•	 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Sopot 
•	 Polpharma SA Zakłady Farmaceutyczne, Starogard Gdański
•	Polska Press Sp. z o.o., o. Gdańsk
•	Poznaj Świat, Gdańsk 
•	PPH Opak Mirosław Wilczyński, Gdańsk 
•	Pracownia Stolarska Józef Ewertowski, Malbork 
•	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa 
•	Prime Car Management SA, Gdańsk
•	Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o., Żukowo
•	PZU Życie SA, Warszawa 
•	Radio Gdańsk, Gdańsk 
•	Radio Plus, Gdańsk
•	Radio Złote Przeboje, Gdynia
•	Radiowe Doradztwo Reklamowe, Sp. z o.o., Warszawa 

•	Rebel Sp. z o.o., Gdańsk 

•	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Gdańsk 

•	Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Gdańsk 

•	Remontowa Holding SA, Gdańsk 

•	 Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o., Gdańsk

•	Restauracja Kubicki, Gdańsk

•	Restauracja Malinowy Ogród, Gdańsk Osowa 

•	Republika Smaku s.c., Gdańsk

•	Roboty i Spółka, o. Gdańsk 

•	Roxtec Poland Sp. z o.o., Reda

•	Rotary Club Gdańsk Centrum, Gdańsk 

•	Rossmann Supermarkety Drogeryjne, Polska 

•	Satel Sp. z o.o., Gdańsk 

•	Saur Neptun Gdańsk SA, Gdańsk 

•	Security Sp. z o.o., Gdańsk 

•	Sephora Polska Sp. z o.o., Gdańsk, Warszawa 

•	Silco Sp. z o.o., Gdańsk 

•	Smurfit Kappa Gdańsk, Pruszcz Gdański 

•	Smyk Sp. z o.o., Gdańsk Matarnia, Warszawa

•	  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA, Sopot 

•	 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Sekcja Oświatowa, 
Gdańsk 

•	Staples Europe, Gdańsk

•	STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., Gdańsk

•	Studio Tańca TOPdance, Marek Konderak, Gdańsk 

•	 Super-Pharm Poland Sp. z. o.o. PH Matarnia, Gdańsk, 
Warszawa

•	Swissmed Centrum Zdrowia SA, Gdańsk 

•	Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot 

•	Szwedzki Klub Biznesu, Gdańsk 

•	Tapflo Sp. z o.o., Tczew 

•	Tiger Gym Fitness Club, Gdańsk 

•	 Thomson Reuters (Markets) Europe SA, oddział w Polsce, 
Gdynia 

•	Torus Sp. z o.o., Sp. k., Gdańsk 

•	Trefl SA, Sopot 

•	Trójmiasto.pl Sp. z o.o., Gdańsk 

•	TPA Horwath Poland, Warszawa 

•	TVP SA, Warszawa 

•	Unilever Polska Sp. z o.o., Banino 

•	 Uniwersytet Gdański, Wydział Fizyki Medycznej, Gdańsk 

•	 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

•	Urząd Miejski, Gdańsk

•	Urząd Miasta Pruszcz Gdański

•	Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 

•	VetPoint S.j., A. Paluszewski i wsp., Stawiguda 

•	Via Medica Sp. z o.o., sp. k., Gdańsk

•	Vivadental Sp. z o.o., Gdańsk 

•	Witman Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

•	Wojewoda Pomorski

•	Wolters Kluwer SA, Gdańsk

•	Wytwórnia Wędlin Władysław Kummer, Rumia

•	Zakład Transportu Miejskiego, Gdańsk

•	Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana SA, Łubiana

•	Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

•	Zielone Studio, Pracownia Florystyczna, Gdańsk 

•	Zespół Dziecięcy Don Don, Gdańsk
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