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Partner wydania



• 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią, Gdańsk

• Abakus sp. z o.o., Gdynia 

•  Agencja Artystyczna Certus, Krystyna Pietrzak, 
Częstochowa

• Agencja Eventowa PAM, Pruszcz Gdański

• Agencja reklamowa Grafito, Gdańsk

• Agora SA,Warszawa

• Akam Usługi Inwestycyjne, Gdańsk

• Alanya Döner Kebap, Gdańsk

• Ambasada Turcji w Warszawie

• Amber Side sp. z o.o., Gdańsk

• Angelini Pharma Polska sp. z o.o., Łazy

• Argo SA, Gdańsk

• ArgoCard sp. z o.o., Gdańsk

• Arrow Services sp. z o.o., Gdańsk

• Ars Sacra Rafał Łopusiński, Demlin

• Auchan Polska sp. z o.o., Piaseczno

• Aviva sp. z o.o., Warszawa

• BBK SA, Kowale

• Beko SA, Warszawa

• Best Invest & Consulting Gökhan Cingillioglu, Leźno

• Bilety 24, Warszawa

• BPS Business Pack Service, Gdańsk

• Bruno-Tassi Północ. sp. z o.o., Gdańsk

• Business Centre Club, Loża Gdańska

• Cafe Libertas, Gdańsk

• Capital Golf Wacław Laszkiewicz, Gdynia

• Centrozłom Wrocław SA, Wrocław

•  Centrum Akademickie Sportu Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk

•  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, 
Gdańsk

• CH Auchan, Gdańsk-Osowa

•  Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak 
i Sawicki sp.k., Warszawa

• Coral Travel Poland sp. z o.o., Warszawa

• Cukiernia Tadeusz Czernis, Kolbudy

• Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o., Warszawa

• DANMAR sp. z o.o., Szymbark

• Degustatornia, Gdańsk

• Develocraft sp. z o.o., Gdańsk

• Döner-Pol, Katarzyna Uykan, Miszewko

• Drukarnia Pozkal sp. z o.o. s.k., Inowrocław

• Drukarnia WL sp. z o.o., Gdańsk

• Dziennik Bałtycki, Gdańsk

• E’Leclerc, Gdańsk

• Ecol-Unicon sp. z o.o., Gdańsk

• Edoradca sp. z o.o. sp.k., Tczew 

• Etravel SA, Warszawa

• Eurodent CS sp. z o.o. sp.k., Gdańsk

• Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

• Express Biznesu, Gdańsk

• Free Chapter of North Poland, Gdańsk

• Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa

• Fundacja LPP, Gdańsk

• Fundacja PGE Energia Ciepła, Rybnik

•  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych  
„Stocznia”, Warszawa

• Fundacja Santander Bank Polska SA, Warszawa

•  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Warszawa

•  Galeria Bałtycka. ECE Projektmanagement Polska sp. 
z o.o., Gdańsk 

• Galeria Sztuk Różnych Kosycarz & M. Beneda, Gdańsk

• Gazeta Wyborcza. Trójmiasto, Gdańsk

•  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. 
z o.o., Gdańsk

• Gdańska Izba Notarialna, Sopot

• GDAŃSKDIS sp. z o.o., Gdańsk

• Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk

• Gdański Klub Biznesu, Gdańsk

• Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Gdańsk

• Gdański Ośrodek Sportu, Gdańsk

• Gdański Ośrodek Sportu, Pływalnia Chełm, Gdańsk

• Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

• Gdański Urząd Pracy, Gdańsk

• Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o., Gdańsk

•  Gdańskie Stowarzyszenie Stypendystów Fahrenheita, 
Gdańsk

• Gdyńska Orkiestra Symfoniczna, Gdynia 

•  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o. 
Gdańsk

•  Gospodarstwo Ogrodnicze Barbara i Marek Sobociński, 
Gdańsk

• Gospodarstwo Ogrodnicze Koprowscy, Łęgowo

• Grimpado Ścianka Wspinaczkowa, Gdańsk

• Grupa GPEC, Gdańsk

• Grupa Projektowo-Inwestycyjna Bass sp. z o.o., Gdańsk

•  Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR, 
Gdańsk

• Hard Rock Cafe, Gdańsk

• Herbiopharm sp. z o.o., Gdańsk

• Hotel Astor, Jastrzębia Góra

• Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz, Kraków

• Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, Gdańsk

• Hotel Novotel Gdańsk Marina, Gdańsk

• Intel Technology Poland sp. z o.o., Gdańsk

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które w 2019 roku 
wsparły działalność Fundacji Hospicyjnej. Słowa wdzięczności kierujemy również do 
przedszkoli i szkół województwa pomorskiego, które organizując festyny, kiermasze 
oraz włączając się w nasze akcje udowodniły, że „Hospicjum to też Życie”.

W 2019 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy i instytucje: 
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Rocznik, który trzymacie Państwo w ręku, jest wydawnictwem 
szczególnym. Staramy się w nim podsumować miniony rok, co, 
przyznam, nie jest proste. Fundacja Hospicyjna jest organizacją 

z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, jednocześnie otwartą na 
nowe projekty i wyzwania. Takie bowiem są potrzeby – kontynu-
owania dotychczasowych form opieki i wsparcia, ale też uważności 
na pojawiające się problemy oraz szukania na nie odpowiedzi.

Cieszymy, że przez kolejny rok mogliśmy realizować naszą misję. 
Wypełniła nam go opieka nad ciężko chorymi dorosłymi i dziećmi, 
wsparcie osób w żałobie, osieroconych dzieci, opiekunów rodzin-
nych, a także pozyskiwanie pieniędzy na te działania poprzez akcje 
i zbiórki… Czasami słyszymy, że Fundacja Hospicyjna jest duża 
i na pewno sama sobie poradzi. Niestety rzeczywistość jest inna 
i każdego dnia musimy się zastanawiać, na co nas stać. Prowadzi-
my wiele form opieki i pomocy, ale tylko dlatego, że udaje nam 
się pozyskać finansowanie lub wsparcie w innej postaci. Bez nich 
musielibyśmy obniżyć poprzeczkę… Stąd też w Roczniku tak wiele 
podziękowań - dla naszych przyjaciół, wolontariuszy, darczyńców, 
firm i instytucji. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł!

Bardzo na nią liczymy i w tym roku, tym bardziej że plany mamy 
ambitne. Część z nich wymuszają czynniki od nas niezależne. 
Dotyczy to przede wszystkim remontu Domu Hospicyjnego. Po 
16 latach nadszedł czas nie tylko na odświeżenie pomieszczeń, ale 
także ich unowocześnienie i zwiększenie funkcjonalności. Jest to 
w sposób oczywisty ważne dla podopiecznych, odwiedzających 
ich rodzin oraz zespołu opiekuńczego. 

Naszą troską otaczamy również dorosłych w żałobie, a w sposób 
szczególny dzieci przeżywające stratę kogoś bliskiego. Poprzez 
Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga, zapewniamy wsparcie 
psychologiczne, edukacyjne i socjalne, przygotowujemy dorosłych, 
by umiejętnie im pomagali. Pamiętamy też o zdrowym rodzeństwie 
podopiecznych naszego hospicjum dla dzieci. Chcemy kontynu-
ować tę działalność na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Bo 
przecież – dzieci radzą sobie same tylko w bajkach… 

Rok 2020 to dla nas również intensywna praca przy Centrum 
Opieki Wytchnieniowej. Celem jest zamknięcie wszystkich spraw 
formalnych oraz wykonanie prac koniecznych do tego, byśmy mo-
gli wbić przysłowiową łopatę. Obecnie największym wyzwaniem 
w tym projekcie jest pozyskanie funduszy. Coraz bardziej czujemy, 

jak bardzo potrzebne jest Centrum. Opiekunów rodzinnych jest 
i będzie coraz więcej - chcemy, by czuli się ważni, byli zauważani 
i w odpowiedni sposób wspierani.

Odpowiedzialność za powodzenie planów i sprawne funkcjono-
wanie Fundacji spoczywa na zarządzie. Od października 2019 roku 
dołączyły do niego trzy wiceprezeski. 

Justyna Ziętek (w Fundacji od 2004 r.) przez lata czuwała nad 
pozyskiwaniem darowizn różnego rodzaju i rozwojem wsparcia 
socjalnego podopiecznych, szczególnie dzieci chorych i osiero-
conych. Podkreśla, że praca w Fundacji jest dla niej jednocześnie 
realizacją pasji: To trudna droga, czasem pełna zakrętów, wybojów, 
czasem prostsza, ale za każdym razem prowadząca do celu, jakim 
jest pomaganie innym. Praca w tym miejscu nauczyła mnie pokory, 
cierpliwości i wyzwoliła duże pokłady empatii.

Agnieszka Paczkowska (w Fundacji od 2004 r.) jako psycholog 
towarzyszy pacjentom i ich rodzinom oraz rozwija projekty zwią-
zane z emocjonalnym wsparciem dzieci w żałobie. Dba też o zespół 
opiekuńczy i stwarzanie mu warunków do warunków dobrej pracy: 
Mama naszego małego pacjenta w hospicjum domowym powiedziała 
kiedyś: siła płynie z ludzi. Ważne dla mnie jest, by chorym pomagali 
ludzie z kompetencjami i ideałami. 

Agnieszka Wirpszo (w Fundacji od 2018 r.) odpowiada za finanse 
i rozwój oraz koordynuje prace związane z powstaniem Centrum 
Opieki Wytchnieniowej. Chętnie i z dużym zaangażowaniem dzieli 
się swoim doświadczeniem i wiedzą. Mówi o swojej pracy jako 
swego rodzaju służbie. Wybrała pracę w Fundacji, by: uczestni-
czyć aktywnie w rozwijaniu możliwości towarzyszenia i pomocy 
chorym, niepełnosprawnym, ich opiekunom i bliskich znajdującym 
się w kryzysie.

I tak z nowym zarządem i planami wchodzimy w nowy rok. Z na-
dzieją na to, że się uda i mając w pamięci słowa Goethego: Żyjemy 
tylko wtedy, kiedy cieszymy się ludzką życzliwością. Trzeba być 
cierpliwym, a wszystko się zmieni na lepsze. Takiej życzliwości 
i cierpliwości życzę na ten rok Państwu i naszemu zespołowi.

Anna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Od lewej: Justyna Ziętek, Anna Janowicz, Agnieszka Paczkowska i Agnieszka Wirpszo
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Kiedy do naszego Hospicjum przychodzą 
pielęgniarki w poszukiwaniu zatrudnie-
nia, często ze sporym doświadczeniem 
w pracy na szpitalnych oddziałach, jako 
argument uzasadniający zmianę podają 
swoją nadzieję na prawdziwe pielęgniar-

stwo. Takie, w którym procedury zawsze są na drugim miej-
scu, za każdym razem ustępując potrzebom chorych i ich 
rodzin. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, słysząc te słowa. 
Hospicjum okazuje się szczególną oazą, w której nie zagubiły 
się priorytety i gdzie chory człowiek oraz jego bliscy znajdują 
dla siebie właściwą opiekę i wsparcie. 

Na czym ta właściwa opieka polega, której główny ciężar 
w Hospicjum spoczywa na ramionach pielęgniarek i opie-
kunek medycznych? Oprócz wykonywanych profesjonalnie 
zabiegów przede wszystkim na towarzyszeniu chorym, na 
wejściu w ich przestrzeń, na byciu w nieustannej gotowości, 
a do tego trzeba czasu i dużo energii. Tymczasem średnia 
wieku pielęgniarek w Polce wynosi powyżej 52 lat, a wszyst-
kie hospicyjne pielęgniarki pracują wyczerpująco, ponad siły 
zarówno psychiczne, jak i fizycznie. Nieustannie na przysło-
wiowej pierwszej linii frontu opieki nad pacjentem. Już od 
kilku lat obserwuję wśród nich większą urazowość i zwyczaj-
nie ogromne zmęczenie. Bardzo mnie to niepokoi i pod tym 
kątem o przyszłości myślę z troską. Widzimy morze potrzeb, 
ale mamy coraz mniej siły, by im sprostać. Do tego dochodzą 
nowe wyzwania, w tym przejście na system dokumentacji 
elektronicznej oraz remont dachu i oddziału stacjonarnego. 

Najważniejsze jednak jest chyba to, że my tę pracę kocha-
my i jesteśmy dumni, pracując w takim miejscu. Ufam, że ze 
wszystkim sobie poradzimy, jak już niejednokrotnie to udo-
wadnialiśmy. Ponadto w minionym roku zarówno dr Andrzej 
Gryncewicz, jak i ja zyskaliśmy godnych następców w pro-
wadzeniu oddziału stacjonarnego i teraz z większą swobodą 
możemy się skupić na zadaniach wypływających z koordyna-
cji. Z radością odnotowaliśmy też aż 5 ślubów w zespole. To 
są wydarzenia, które napawają optymizmem. 

Może w tym tkwi sedno, w byciu razem. Razem z pacjentem 
i jego rodziną, i razem ze sobą, w zgodnym, lubiącym się 
i szanującym zespole. Na ten i kolejne lata naszego Hospi-
cjum tego silnego poczucia wspólnotowości życzę przede 
wszystkim. 

Hospicjum nie jest i nie powinno stać 
się instytucją dochodową. W naszych 
corocznych bilansach najpierw podsu-
mowujemy więc straty w znaczeniu eg-
zystencjalnym, bo towarzyszenie śmierci 
pacjentów jest wpisane w hospicyjną 
służbę, i liczymy zyski w postaci społecznego zaufania, któ-
rym cieszymy się od lat. 

Oferujemy kompleksową pomoc zarówno przewlekle cho-
rym dzieciom, jak i dorosłym u kresu życia, opiekując się nimi 
w Domu Hospicyjnym oraz w Domowym Hospicjum dla 
Dorosłych i Domowym Hospicjum dla Dzieci. Prowadzimy 
też Poradnię Medycyny Paliatywnej, która działa stacjonar-
nie, a także wyjazdowo na obszarze całego województwa. 
W naszych murach szkolimy studentów kierunków Medy-
cyny i Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
– w minionym roku około 300 osób z Polski i ze wszystkich 
kontynentów, poza Australią. Dzięki uzyskaniu akredytacji 
na prowadzenie specjalizacji z medycyny paliatywnej naszą 
wiedzę praktyczną możemy też przekazywać adeptom tej 
gałęzi medycyny. To wielka odpowiedzialność, ale i prawdzi-
wa radość, kiedy hospicyjnej „gościny serca” uczy się innych.

Hospicjum jednak musi być placówką prowadzoną zgod-
nie z realiami rynku usług, umiejącą się odnaleźć w jego 
niełatwej rzeczywistości. Wraz z nowym rokiem, w związku 
z cyfryzacją służby zdrowia, przechodzimy na elektroniczną 
dokumentację medyczną, co z pewnością przyczyni się do 
efektywniejszego zarządzania, ale od zespołu wymagać bę-
dzie wdrożenia się w inny system pracy. Ponadto naszą nie-
ustanną bolączką są wysokie ceny leków, nierefundowane 
dla pacjentów oddziału stacjonarnego, a w 2020 roku także 
prawdziwe logistyczny rollercoaster, jakim jest remont da-
chu budynku Hospicjum i oddziału. Związane z nim są nie 
tylko ogromne koszty, ale także zadanie zapewnienia spoko-
ju i bezpieczeństwa pacjentom. 

Jestem spokojny i pełen ufności. Niezwykłe hospicyjne pie-
lęgniarki i opiekunki medyczne, bez których nie wyobrażam 
sobie tutaj jednego dnia pracy, rzetelni lekarze, oddany 
personel administracyjny. Zespół medyczny Hospicjum Dut-
kiewicza mógłbym opisać w trzech słowach: doświadczony, 
uważny i zaangażowany, choć wystarczyłoby tylko jedno: 
profesjonalny. Jestem dumny, mogąc być jego częścią.

Andrzej Gryncewicz
Naczelny lekarz Hospicjum  
im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Elżbieta Skowrońska
Naczelna Pielęgniarka Hospicjum 
im. ks. E. Dutkiewicza SAC



Opieka nad chorymi 
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC,  

Poradnia Medycyny Paliatywnej,  
Hospicyjna Opieka Perinatalna, Akademia Walki z Rakiem

Pomoc opiekunom rodzinnym

425 

389 

41 

1083 

11 

197 

osób – hospicjum stacjonarne 

osób – hospicjum domowe dla dorosłych 

dzieci – hospicjum domowe dla dzieci 

osób – Poradnia Medycyny Paliatywnej 

osób – Hospicyjna Opieka Perinatalna 

osób – Akademia Walki z Rakiem

Fundacja Hospicyjna w 2019 roku

1900 godzin opieki  
wytchnieniowej w domach

392 godzin warsztatów dotyczących 
sprawowania opieki w domu

1000 przekazanych poradników 
Przewlekle chory w domu

51 porad udzielonych za pośrednictwem  
portalu opiekunrodzinny.pl



Opieka nad chorymi 
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC,  

Poradnia Medycyny Paliatywnej,  
Hospicyjna Opieka Perinatalna, Akademia Walki z Rakiem

Pomoc opiekunom rodzinnym

ośrodków biorących udział w XV i XVI kampanii „Hospicjum to też Życie” 

godziny warsztatów dla koordynatorów wolontariatu  
i wolontariuszy opiekuńczych 

placówek edukacyjnych zaangażowanych w wolontariat akcyjny

akcje przeprowadzone dzięki wolontariuszom akcyjnym

godziny warsztatów dla nauczycieli i pedagogów  
na temat wsparcia uczniów w żałobie 

prelekcji dla placówek edukacyjnych na temat wolontariatu 

placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,  
które otrzymały egzemplarze książki Trzecie życzenie Tumbo 

egzemplarzy kwartalnika „Hospicjum to też Życie”,  
promującego idee hospicyjne

Edukacja i wolontariat
41 

52

140

42

42

48

125

4250

Środki finansowe
7 mln 250 tys. zł 6 mln 810 tys. zł
przekazane  
przez NFZ

pozyskane dzięki akcjom charytatywnym, 
kwestom, darowiznom, kampanii 
1-procentowej, działalności gospodarczej itd.

Pomoc dzieciom osieroconym 

240 spotkań 
psychoedukacyjnych

1004 dzieci objętych  
wsparciem socjalnym 

139

1

1100

placówek edukacyjnych  
uczestniczących  
w Dniu Tumbo

premiera książki  
w serii Bajka Plasterek 

przekazanych 
informatorów  
na temat żałoby  
dzieci i dorosłych

Każdy rodzaj prezentowanej opieki, udzielanej pomocy, a także wszystkie przeprowadzone akcje  
i szkolenia były bezpłatne. Podobnie jak przekazywane książki oraz kwartalnik.
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❙❙ DLACZEGO CENTRUM JEST POTRZEBNE?
Podstawowym zadaniem Centrum Opieki Wytchnieniowej 
będzie wsparcie opiekunów rodzinnych, tzn. członków rodziny 
sprawujących opiekę nad swoimi bliskimi w domach – z niepeł-
nosprawnościami, chorymi, lub niesamodzielnymi ze względu 
na zaawansowany wiek. Opieka wytchnieniowa, czyli czasowe 
zastąpienie ich w tej roli, którą będzie w różnych formach 
oferować Centrum, pomoże odciążyć w bezpośredniej opiece 
kilkanaście tysięcy opiekunów rodzinnych rocznie. Opiekuno-
wie zyskają czas, który będą mogli wykorzystać na tak bardzo 
potrzebny im odpoczynek, zadbanie o własne zdrowie lub inne 
ważne dla nich sprawy. Może: W przyszłości natomiast być może 
unikną syndromu wypalenia opiekuna lub depresji – typowych 
zjawisk w opiece długotrwałej. 

W Centrum Opieki Wytchnieniowej będą działały też ośrodek 
badawczy oraz ogólnopolskie centrum edukacyjne,  wspierające 
opiekunów i przedsiębiorców.

❙❙ JAK CENTRUM BĘDZIE WYGLĄDAĆ?
Plany inwestycji przewidują trzy budynki oraz część podziemną

Budynek 1. – sale  przeznaczone na opiekę nad osobami 
dorosłymi

Budynek 2. – sale przeznaczone na opiekę nad dziećmi

Budynek 3. – gabinety lekarskie, sale rehabilitacyjne oraz sale 
terapii zajęciowej

Poziom -1 – sale ośrodków edukacyjnego i badawczo-rozwo-
jowego

❙❙ JAK CENTRUM BĘDZIE POMAGAĆ? 

Opieka nad dziećmi
W placówce przewiduje się 46 miejsc dla dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, które będą mogły korzystać z:

❙❙  pobytu dziennego w godzinach 7.30-18.00, obejmującego 
zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne,

❙❙ pobytu całodobowego w formie 14-dniowych turnusów.

Opieka nad dorosłymi
W centrum zaplanowane jest miejsce dla 46 dorosłych osób, 
niesamodzielnych ze względu na wiek, chorobę lub z orzecze-
niem o niepełnosprawności. Przewiduje się dla nich:

❙❙ pobyt dzienny w godzinach 7.30-18.00,

❙❙ pobyt całodobowy w formie 14-dniowych turnusów,

Innowacyjny projekt  
Fundacji Hospicyjnej
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❙❙  pobyt całodobowy w formie 30-dniowych turnusów, mających 
na celu przystosowanie osób do samodzielnej egzystencji po 
przebytym leczeniu szpitalnym.

Ośrodek badawczy
Centrum będzie także przestrzenią dla naukowców i eksper-
tów prowadzących pionierskie projekty badawczo-rozwojowe, 
opracowujących nowe rozwiązania dla placówek opiekuńczych 
i opiekunów rodzinnych,  wspomagające opiekę nad chorymi 
oraz tworzących strategię dla biznesu „ery siwych włosów”. 
Jednym z zadań placówki będzie opracowanie strategii dla 
firm pomagających zatrzymać cennych pracowników mimo 
spełniania przez nich roli opiekuna rodzinnego.

Centrum edukacyjne
Centrum ma być także miejscem, gdzie realizowane będą różne 
formy edukacji dla opiekunów, ich bliskich i środowiska bizne-

sowego, pomagające radzić sobie z wyzwaniami godzenia ról 

opiekuna oraz rozwoju zawodowego.

Będzie można skorzystać z:

❙❙  warsztatów dotyczących opieki nad osobą niesamodzielną 

w warunkach domowych (pielęgnacyjnych, rehabilitacyj-

nych oraz poświęconych monitorowaniu procesu opieki) , 

wykorzystujących innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie;

❙❙ konsultacji indywidualnych oraz grup wsparcia;

Oferty warsztatowej dla firm, między innymi dla działów HR 

oraz kadry zarządzającej, wspierających we wdrażaniu stra-

tegii i procesach zorientowanych na pozyskanie i utrzymanie 

pracowników będących opiekunami rodzinnymi.

❙❙ webinarów oraz kursów on-line dla opiekunów i dla firm.

Wesprzyj budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej,  
wpłacając datek na nr konta 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001  
z dopiskiem CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
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Tak mówi dr Jacek Gołębiewski, obecnie najstarszy stażem 
w zespole lekarzy Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. 
E. Dutkiewicza w Gdańsku. Na czas naszego spotkania wyci-
szył komórkę i odłożył na bok. Kiedy jednak rozświetlił się jej 
ekran, musieliśmy przerwać. Pilna konsultacja z zaniepokojoną 
mamą trwała blisko kwadrans. Po rozmowie dr Jacek poszedł 
do hospicjum zostawić receptę – tata chorego Pawła odbierze 
ją, wracając z pracy. W tym wypadku było to rozwiązanie naj-
prostsze, ale czasami, jeśli to konieczne, niezbędny druczek 
dostarczany jest rodzinie przez kogoś z hospicyjnego zespołu. 
Tutaj sprawy doprowadza się do końca, a sprawa była taka, 
że Paweł miał lekką infekcję. Z wizytą, na 
której zazwyczaj wypisuje się leki, można 
było jeszcze poczekać.

Pod opieką Hospicjum Dutkiewicza jest 
obecnie trzydzieścioro ośmioro dzieci, 
mieszkających na terenie całego Trójmia-
sta, ale także w Pruszczu Gdańskim, Redzie, 
w okolicach Wejherowa, a nawet pod Puc-
kiem. Najwięcej pacjentów ma dr Gołębiewski, niepisany szef 
zespołu sześciu lekarzy jeżdżących do nich na wizyty kontrolne 
dwa razy w miesiącu. To obowiązkowo, a poza tym zawsze 
wtedy, kiedy trzeba

❙❙ DLACZEGO HOSPICJUM?
– Dlaczego? – dr Małgorzata Budzińska przyznaje, że o tej pracy 
marzyła już dawno. Aby marzenia wcielić w życie potrzebny był 
kurs medycyny paliatywnej, a potem odrobina szczęścia i ogło-
szenie w „Gazecie Lekarskiej”: „Hospicjum Domowe dla Dzieci 
poszukuje…”. Pod opiekę wzięła piątkę dzieci mieszkających 
względnie blisko swojej Rumii. Opanowała lęki i przez kilka 
miesięcy jeździła jako wolontariuszka, głównie z pielęgniarkami 

i dr. Jackiem. Teraz hospicyjne wizyty godzi z etatem w przy-
chodni jako pediatra.

– Dlaczego? – dr Dorota Kotulak, w zespole od około 7 lat, ho-
spicjum w swoim życiu potraktowała jako kolejne wyzwanie. 
Wcześniej pracowała w szkole i w przychodni, była nauczycielką 
polskiego, biologii i muzyki w Libii, wciąż, jako lekarz rodzinny, 
prowadzi prywatną praktykę. Kiedy polecona przez córkę onko-

loga otrzymała propozycję pracy „z Dutkiewicza”, 
a w telefonicznej rozmowie usłyszała, że brakuje 
chętnych, by zająć się chorymi dziećmi, decyzję 
podjęła prawie natychmiast. – Chociaż po pierw-
szych wizytach – wspomina – kiedy wracałam do 
siebie, brałam psa i wychodziłam na długi spacer, 
by odreagować. 

– Dlaczego? – dr Jacek Gołębiewski ma kłopoty 
z ustaleniem, od kiedy właściwie tu pracuje. Na 

pewno jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, najpierw jako wo-
lontariusz, wraz z księdzem Dutkiewiczem. Potem miał przerwę, 
ale od kilkunastu lat jest w hospicjum już nieprzerwanie. Obecnie 
opiekuje się piętnastką pacjentów, co w praktyce oznacza, że 
codziennie przynajmniej jest u jednego z nich. – Hospicjum to jest 
rodzaj służby – tłumaczy. – Piękny, zupełnie inny rodzaj medycyny. 

❙❙ INNA MEDYCYNA
Dr Budzińska wyjaśnia, że hospicyjny lekarz musi umieć wejść 
nie tylko w chorobę dziecka, ale także nauczyć się funkcjono-
wać w rodzinie, u której jest tak częstym gościem. Zauważyć 
nowe firanki, zapytać o szkolne sukcesy zdrowej siostry. – Ja to 
bardzo lubię – zaznacza. – W przychodni mam na pacjenta jakieś  

Umówić się z lekarzem z Hospicjum Domowego 
dla Dzieci nie jest łatwo. Pracują jeszcze w przy-
chodniach, szpitalach, mają prywatną prak-
tykę…, trochę ponad siły jednego człowieka.  

– Na razie ciągnę, ale gdybym z czegoś musiał zrezygno-
wać, to na pewno nie z hospicjum – mówi jeden z nich.

– W przychodni mam  
na pacjenta jakieś  
10 minut, a tutaj  
czasem rządzę sama.

dr M. Budzińska

Dr Jacek Gołębiewski z Sebastianem
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10 minut, a tutaj czasem rządzę sama. Wspomina też o pierwiastku 
duchowym, który w dzisiejszej medycynie się zagubił, a tutaj, 
w hospicjum, ona go odnalazła.

Tak jak dr Kotulak, która się dziwi, bo chętnych do pracy w ho-
spicjum jest niewielu, a ona, dzięki temu miejscu, narodziła 
się jako lekarz na nowo. – W hospicjum zobaczyłam, że można 
kochać życie i być szczęśliwym, mimo naprawdę wielkiego cier-
pienia. Teraz źle znosi wszelkie biadolenie, wśród 
hospicyjnych rodzin jest go bardzo mało. – Taki 
Marcin miał 16 operacji neurochirurgicznych, a ja tam 
chodzę, by zobaczyć radość. – Moi wszyscy pacjenci są 
też pogodni – potwierdza dr Budzińska.

Dr Gołębiewski przyznaje, że szczególną wagę przy-
wiązuje do pierwszego spotkania z pacjentem i jego 
rodziną. To w tym momencie nawiązują się relacje 
trwające całe lata. Nigdy wtedy nie stawia diagnozy 
ani nie mówi o rokowaniach. Nie narzuca też z góry linii medycz-
nego postępowania. – Słucham, słucham, słucham. Nie jestem 
psychologiem, ale tutaj na wiele spraw musiałem się uwrażliwić. 
Przyznaje, że praca w hospicjum nauczyła go uważności.

❙❙ INNE PRIORYTETY
W hospicjum zrozumieli, że od męczącej rehabilitacji niekiedy 
ważniejszy jest święty spokój dziecka. A nieporządek w domu 
jest może i naganny, lecz matczyna miłość najważniejsza i należy 
ten bałagan przyjąć ze zrozumieniem.

Empatia należy się całej rodzinie, w tym także opiekunom dziec-
ka. Czasami praca z nimi stwarza więcej problemów, a próby prze-
konania, by zweryfikowali swoje postępowanie, są trudniejsze 
niż opieka stricte medyczna. Pamiętają jednak, że oni, lekarze, 
przychodzą do tych domów tylko z wizytą, natomiast opieku-
nowie rodzinni są poddawani często wieloletnim frustracjom. 

❙❙ WESPÓŁ W ZESPÓŁ
Zgodnie podkreślają, że pracują w drużynie. Dr Budzińska 
wspomina, jak zaczynając pracę w hospicjum, u jednego z pa-
cjentów nie umiała sobie poradzić z zaopatrzeniem okolic PEG-a. 
Wystarczył telefon do pielęgniarki: – Iwona, ratuj! Przyjechali 
oboje z dr. Jackiem i opanowali sytuację.

Dzwonią do siebie, wymieniają się informacjami, konsultują. 
Bardzo doceniają cały hospicyjny zespół. – To nie jest praca dla 
każdego – podkreśla dr Gołębiewski. 

❙❙ Z WIZYTĄ
Można dużo mówić i można dużo słuchać, ale w końcu trzeba 
też zobaczyć. Któregoś popołudnia umożliwił mi to dr Jacek. 
Prywatną skodą citygo doktora najpierw pojechaliśmy… 

…do Sebastiana
Chłopiec ma 12 lat i wrodzoną wadę centralnego układu nerwo-
wego. Także padaczkę lekooporną i wodogłowie wewnętrzne, 
z powodu którego musiano wstawić mu komorowo-dootrzewno-
wą zastawkę Pudenza. Pierwsze 8 miesięcy spędził w szpitalach, 

by wreszcie trafić do domu dziecka. Tam poznała go jego obecna 
zastępcza mama… Jaka zastępcza?! Prawdziwa, najlepsza i tak 
od 11 lat. Stan chłopca, wymagał ponadto założenia tzw. PEG-a, 
a następnie PEG-PEJ-a, czyli umieszczenia w żołądku, poprzez 
ściany jamy brzusznej, specjalnej sondy. Od dawna chłopiec 
musi być też dokarmiany za pomocą pompy... 

Tego wszystkiego dowiaduję się jeszcze w drodze, a już na miej-
scu plecak z tą żywieniową pompą mogę 
zobaczyć. Także poznać dwójkę innych 
dzieci, które w tym domu znalazły swoją 
rodzinę zastępczą, a o trzecim posłuchać 
i obejrzeć na fotografii. Kamil, rodzony syn 
pani Marzeny też jest, i na chwilę do po-
koju przynosi gekona Gerarda. Cili – jack 
russell terrier miniatura, przybiega sam. 
Wkrótce pojawiają się też dziadkowie. 

Ten dom jest pełen życia, choć wszystkie dzieci są na stałych 
lekach. – Mam ich trzy szafy – przyznaje mama.

 Zaczynają się oględziny Sebastiana. – Chyba przytył – cieszy 
się doktor. Najwięcej czasu poświęca niepokojącemu zaczer-
wienieniu wokół PEG-a. Ogląda też odleżynę, z którą od 4 mie-
sięcy nie można sobie poradzić. Inna pięknie zagoiła się dzięki 
lampie bioptron, którą dostali z hospicjum. Hospicyjna opieka 
to nie tylko wizyty lekarza, pielęgniarki czy fizjoterapeutki (była 
tego dnia przed nami), ale także zaproszenie na karnawałowy 
bal. – Oczywiście, że skorzystaliśmy – słyszę. – Sebastian był 
spidermanem.

– W hospicjum zobaczyłam, 
że można kochać życie  
i być szczęśliwym, mimo 
naprawdę wielkiego 
cierpienia.

dr D. Kotulak

Dr Małgorzata Budzińska z Oliwią i jej siostrą Weroniką
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Doktor przepisując stos recept, rozmawia z mamą o wizytach 
w poradni żywienia dojelitowego i o sebastianowym uśmiechu, 
niestety już nie takim jak dawniej. O maści przeciwzapalnej na 
skórę brzucha i o nieżyjącym kocie mainkunie. O niedawnym 
pobycie Sebastiana w szpitalu i o tym, że nie ma jak w domu. 
Zerknęłam na zegarek, siedzimy tu już dobrą godzinę. Pomału 
pora się zbierać. 

Po około 20 minutach jazdy przez pół miasta 
znaleźliśmy się…

…w domu Ani
Pierwotnie mieliśmy pojechać gdzie indziej, 
ale w hospicjum plany mają sporą dynamikę 
i zamiast kolejnej wizyty kontrolnej przed nami 
jest interwencyjna. – Nie lubię tego określenia 
– prostuje doktor Jacek. Dobrze, jedziemy zobaczyć, dlaczego 
malutka wymiotuje. 

Ania przeszła bardzo poważną operację kardiochirurgiczną, 
przeprowadzoną zeszłego lata w Rzymie, dzięki której jej serce 
może normalnie pracować. Urodzona z zespołem di Gorge’a ma 
jednak też inne problemy, w tym mikrocefalię i zaburzenia 
odżywiania. Pada propozycja przeprowadzenia tzw. pasażu 
przewodu pokarmowego, czyli badania roentgenowskiego 
z podaniem kontrastu, obrazującego jego budowę i czynność. 
Mama dopytuje się, czy podczas jednej narkozy możliwe bę-
dzie wykonanie też rezonansu. – Dlaczego nie, trzeba tylko to 
wcześniej dobrze ustawić.

Doktor przepisując stos recept, rozmawia z rodzicami o lekach 
i planowanym turnusie rehabilitacyjnym Ani. O zamówionych 
dla małej okularkach (korekcyjne turkusowe, a przeciwsłoneczne 
różowe), o tym, że jej główka pomału, ale rośnie, o pionizatorze 
wypożyczonym z hospicjum i o Violi, hospicyjnej pielęgniarce, 
która w życiu tej rodziny jest nieoceniona. Dzięki wysiłkom ho-
spicyjnego zespołu malutka wielokrotnie uniknęła już pobytów 
w szpitalu czy w przychodni, również związanych ze zwykłym 
pobraniem krwi do badania. Wiadomo, dom to dom.

Od naszego przyjścia godzina minęła już dawno. Wychodzimy, 
a w drodze słyszę jeszcze, że Ania, mimo oczywistych kłopotów, 
dostała dobre oceny od neurologa, kardiologa i immunologa 
klinicznego. Jak dobrze! Przed nami ostatnia tego dnia wizyta, 
tym razem… 

…u Pawełka
Zanim docieramy na miejsce, doktor opowiada o mistrzostwie 
świata mamy Pawła w stawianiu diagnoz na tzw. oko. Trzy 
dni wcześniej rodzice odebrali synka z tygodniowego pobytu 
w Bursztynowej Przystani, gdyńskiego hospicjum dla dzieci 
prowadzącego opiekę wytchnieniową. Sami wyjechali z dwójką 
starszych dzieci w góry. Pawełek miał w Gdyni świetną opiekę, ale 
niestety wrócił chory. Dwa dni wcześniej zostały już wdrożone 
antybiotyki, kontrola jednak jest konieczna.

Doktor przepisując stos recept, rozmawia z mamą o hospicyjnym 
balu dla dzieci i o niedającej się zagoić bliźnie po termoforze. 
O konieczności wykonania rezonansu i o tym, czy pobrać krew 
na oznaczenie CRP. – Także potasu – prosi mama i zwracając się 
do mnie: – Napisz, że to jest najlepszy lekarz na świecie. Wspólnie 
z doktorem ustalają termin następnej konsultacji – za 2 dni, 
możliwe, że połączonej ze zmianą leku, jeśli ten nie poskutkuje. 

Na koniec słuchamy jeszcze wakacyjnej histo-
rii o drewnianym aniołku, na którego kupno 
w prezencie dla Pawła zdecydował się Piotruś, 
średni syn. Wydał na niego prawie całą swoją 
kasę. Dopijamy herbatę, kończymy ciasto, pora 
się zbierać

Do domu wracamy przed ósmą. Rozmowa 
schodzi na wspólną nam obojgu dzielnicę, 
a potem na muzykę – doktora pasję. Szybko 

liczę, że właśnie mija 13 godzina jego lekarskiego dyżuru. Tego 
dnia, jako kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii i Żywienia 
GUMed Szpitala „Copernicus”, w pracy stawił się o siódmej. 

❙❙ POST SCRITPTUM
Opowiem pani najpiękniejszą chyba chwilę w moim życiu. Siedzę 
u Konrada, który najpierw był podejrzewany o autyzm, a potem 
zaczął się ładnie rozwijać. Schodzę na podłogę, rozmawiam z mamą 
i nagle mały do mnie przyczłapuje i tak mnie ściska… To trwało  
5 minut i to był najpiękniejszy uścisk mojego życia. Opowiedziała 
ją dr Kotulak.

Magda Małkowska

Dr Dorota Kotulak z Marcinem
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– Słucham, słucham, 
słucham. Nie jestem 
psychologiem, ale tutaj  
na wiele spraw musiałem 
się uwrażliwić.

dr J. Gołębiewski
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Wojtek Filbrandt, obecnie Dyrektor Centrum Bankowości Biz-
nesowej i Korporacyjnej w Gdańsku w Santander Bank Polska, 
szczupły, kontaktowy, energiczny … W zeszłym roku to dopiero 
byłem roztrenowany, no i o 8 kilo lżejszy – podsumowuje na spo-
tkaniu swoje sportowe sukcesy. Na bieg Santandera… przybiegł 
z domu, bo myślał, że liczy się tylko sam udział. Potem jednak 
uzgodnili z kolegą, że przy okazji się też pościgają. Dlaczego nie. 
Po dotarciu na metę zadzwonił do mamy Danuty, która o akcji 
wiedziała i oczywiście kibicowała. – Brakuje mi tych telefonów 
– przyznaje pod koniec. – Telefon do mamy musiał być zawsze. 
Brakuje mi jej mądrości, jej wariactwa, energii… Moja mama była 
niekonwencjonalna. Telefonów do niej brakuje najbardziej.

❙❙ PRZED CHOROBĄ
Wojowniczka, twardzielka, z tych angażujących się w pomoc 
innym. Tak zwany okaz zdrowia. Kiedy zmarł jej mąż, wyprawkę 
na życie musiała przygotować trójce dzieci. Decyzja o przepro-
wadzce z Malborka do Gdańska to jedna z tych szczęśliwych, 
podjętych już samodzielnie, która młodszym bliźniakom ułatwiła 
start w dorosłość.

W czasie aktywności zawodowej była związana z bankowością, 
w rozmowach o pracy mogła być więc z synem partnerką. Na 
emeryturze rozkwitła. Świetna babcia z gatunku turlających się 
po podłodze. – Obiad nie był ważny, gry na dywanie tak. Przebo-
jowa, rozczytana (zwłaszcza w fachowej literaturze psycholo-
gicznej), z poczuciem humoru, które nie opuściło jej do końca. 
Jeszcze w 2018 roku pojechała pod Wrocław ze znajomymi 
z facebooka. Lubiła tańczyć i pisać wiersze. Wymyślała je na 
poczekaniu, czasami wysyłała smsem na dobry początek dnia. 

❙❙ W HOSPICJUM
Spędziła tu 17 dni. Wchodząc na oddział, kazała sobie obiecać, że 
szybko ją stąd zabiorą do domu. Wojtek z rodzeństwem podjęli 
nawet odpowiednie kroki, by ten powrót umożliwić, choć od 
hospicyjnego lekarza usłyszał: „Nadzieja powinna być zawsze, 
ale w tym wypadku jest ona malutka”. 

Na początku pobyt w hospicjum znosiła źle, wyraźnie nie radziła 
sobie z sytuacją. Nie chciała uczestniczyć w wydarzeniach przy-
gotowywanych dla pacjentów. Dzieci odwiedzały ją codziennie, 
nawet kilka razy. Po jakimś czasie wyraźnie się wyciszyła. Oni też 
hospicjum akceptowali coraz bardziej. – Zacząłem się tu lepiej 
czuć. Wiedziałem, jak się poruszać, do kogo zagadać, kojarzyłem 

pielęgniarki, wolontariuszy – opowiada Wojtek. – W porównaniu 
ze szpitalem to zupełnie inne miejsce. Tu podchodzi się z sercem. 
Pracownicy zawsze znajdowali dla nas czas, by coś wytłumaczyć. 

Doceniała pracę wolontariuszy i dziwiła się, że są osoby chcące 
pomagać ludziom w takim stanie jak ona. Przy tym ponoć zarze-
kała się, że sama tak by nie potrafiła. – A potrafiłaby – prostuje 
syn. – Była dobrym człowiekiem, choć charakternym. Pomogła 
wielu osobom, jedną dziewczynę uratowała przed samobójstwem. 
Tylko ona umiała do niej dotrzeć. Ta dziewczyna potem przyszła 
na pogrzeb. Ale faktycznie wolontariusze w hospicjum to osoby 
mega ciepłe, byłem pod wrażeniem. 

Umarła w niedzielę, 7 kwietnia. Od rana dyżurowali przy niej 
kolejno córka, przyjaciółka, syn Wojciech, a potem, jak okazało 
się w tej ostatniej godzinie, drugi syn Jacek. Na pogrzebie sy-
nowa odczytała ostatni wiersz, który Danuta przed pójściem do 
szpitala zdążyła zamieścić na facebookowym profilu. 

❙❙ W PAMIĘCI
W 2019 roku Fundacja Santander Bank Polska zorganizowała 
kolejny charytatywny bieg dla podopiecznych Fundacji Hospi-
cyjnej i Wojtek wziął znowu w nim udział. By wesprzeć cel, ale 
także by uczcić pamięć mamy. – Ja chyba wciąż jestem w żałobie – 
stwierdza przy pożegnaniu. – Często o mamie myślę, a wyjeżdżając 
z pracy, przy szlabanie, myślę zawsze. Wtedy do niej dzwoniłem…

Magda Małkowska

*  Triathlon – dyscyplina sportowa, będąca kombinacją pływania, ko-
larstwa i biegania; ironman jest jedną z odmian triathlonu, w której 
zawodnicy płyną 3, 86 km, jadą na rowerze 180, 2 km i biegną 42, 195 km.

Brakuje mi tych telefonów

W 2018 roku wziął udział w wielu zawodach o charakterze triathlonowym*, w tym w pełnym ironmanie. 
Nic więc dziwnego, że w I charytatywnym biegu Fundacji Santander Bank Polska, zorganizowanym nie-
długo później na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. Dutkiewicza, był zwycięzcą. Wtedy do hospi-
cjum tylko zajrzał, ale zapamiętał myśl, że nie musi być tu tak źle…

Wojtek Filbrandt (z nr. 21) podczas charytatywnego biegu 
Fundacji Santander Bank Polska
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Hospicjum 
nie trzeba się bać

Rusłan, Michał, Paweł, Łukasz i Jan. Pięciu pallotyń-
skich diakonów, wkrótce kończących naukę w oł-
tarzewskim seminarium, przyjechało do Gdańska 
na tydzień formacji kapłańskiej w Hospicjum im. 

ks. E. Dutkiewicza SAC. Jak co roku diakonom towarzy-
szył ks. dr. hab. Piotr Krakowiak, seminaryjny wykładow-
ca, przed laty dyrektor gdańskiego Hospicjum i prezes 
Fundacji Hospicyjnej. Dziś mile widziany tu gość.

Są z Białorusi, Radomia, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Wszyscy 
bardzo młodzi – na ścieżkę powołania wkroczyli zaraz po ma-
turze, ale mimo swojego wieku zaskakująco dojrzali. O życiu 
i śmierci, o lęku przed nią, o cierpieniu mówią dużo, wyraźnie 
pod wrażeniem ostatnich doświadczeń, ale bez eksperckiej 
pozy. – Nie ma w nich eksperckości, to dobrze – cieszy się dzień 
wcześniej ks. Krakowiak, opowiadając mi o osiemnastoletniej już 
historii wizyt pallotyńskich diakonów. Pierwsi przyjechali jeszcze 
za czasów księdza Dutkiewicza, w 2001 roku. Ksiądz Piotr wrócił 
wtedy niedawno ze Stanów i obronił doktorat na temat nowych 

metod formowania diakonów do służby zdrowia i pomocy spo-
łecznej. Zachodni model kształcenia, zakładający opuszczenie 
seminaryjnych murów i pokazanie przyszłym kapłanom, jak 
wygląda hospicyjna czy szpitalna codzienność, był wówczas 
modelem rewolucyjnym. – Moim studentom postanowiłem po-
kazać, jak wygląda pierwsza linia frontu – tłumaczy. – Chciałem, by 
zobaczyli, jak wygląda cierpienie, umieranie i rozpacz. – I dodaje: 
Wieczorem codziennie się spotykamy, w ciągu dnia często także 
podczas posiłków. Rozmawiamy o sukcesach, ale i o klęskach. Mają 
prawo ponosić porażki. Są już tu trzeci dzień i widzę, jak przeszli 
na pozycję słuchania. Obserwuję to z radością.

Z Rusłanem, Michałem, Pawłem, Łukaszem i Janem spotkałam 
się czwartego dnia ich pobytu. W trakcie rozmowy rozdałam 
karteczki z prośbą o zapisanie trzech słów kojarzących się ze 
słowem „hospicjum”. Wcześniej jeszcze zapytałam:
Który z Was zetknął się już wcześniej z hospicjum?

Rusłan Ja do hospicjum po raz pierwszy wszedłem po drugim 
roku seminarium. 2-3 razy w miesiącu, zawsze w niedzielę, 
jeździłem z Janem do hospicjum w Otwocku. To było mocne 
doświadczenie.
Ile miałeś lat?

ROZMOWA ZE STUDENTAMI VI ROKU SEMINARIUM K SIĘŻ Y PALLOT YNÓW W O ŁTAR ZEWIE

Na spotkaniu z Justyną Ziętek, wiceprezes Fundacji Hospicyjnej
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HTylko 19, na Białorusi do matury podchodzi się szybciej. W ho-

spicjum uczyliśmy się towarzyszyć chorym, udzielaliśmy im 
komunii. Chodziliśmy też do domu emeryta i do szpitala. Po 
takim dniu czuło się zmęczenie, ale było także dużo radości. 

Radości?

Pamiętam płynącą od chorych wdzięczność.

Janie, co Ty pamiętasz z Otwocka?

Jan Z hospicjum zetknąłem się wcześniej, w wieku mniej wię-
cej 12 lat. Mój wujek miał raka krtani i tam umarł. Wtedy tylko 
usłyszałem nazwę i kojarzyła mi się z umieralnią. Miałem wko-
dowane, że jeśli trafi się do hospicjum, to dzieje się tragedia, 
a rodzina sobie nie radzi. W Otwocku zwróciłem uwagę, że 
wiele będących tam ludzi po prostu liczy się z koniecznością 
śmierci, ale mają też nadzieję na życie, które ich potem czeka. 
Też chcę pokreślić tę ich wdzięczność za nasze proste gesty, za 
to, że ich odwiedzaliśmy.

A pozostali panowie?

Łukasz Dla mnie to jest pierwsze spotkanie z hospicjum. Po 
drugim roku miałem praktyki w szpitalu na Banacha, ale te 
dwie rzeczywistości nawet trudno zestawiać. W Radomiu, skąd 
pochodzę, działa hospicjum domowe, lecz z nim kontaktu nie 
miałem, chociaż mój dziadek umierał przez rok i pod koniec 
przyjeżdżał do niego zespół hospicyjny.

Michał Ja w otwockim hospicjum byłem tylko kilka razy. Zapa-
miętałem ich potrzebę bycia wysłuchanym. Ale doświadczenie 
hospicjum wyniosłem z domu. Moja mama na przestrzeni kilku 
lat przyjęła pod nasz dach dwie ciocie, bardzo schorowane 
i samotne. Przez długi czas mogłem obserwować postawę 
osoby zatroskanej o los chorych. Taką hospicyjną postawę. Dla 
mnie bycie tutaj to powrót do przeszłości. W domu rodzinnym 
przeżyłem śmierć dwóch osób. Troszczenie się o takie osoby 
jest czymś pięknym.

Paweł Miałem tylko praktyki roczne w szpitalu na Banacha 
w Warszawie. To jest więc mój pierwszy kontakt z hospicjum.

Jakie emocje towarzyszyły Wam przed przyjazdem?

Jan Niepewność tego, co nas spotka. Wcześniej nie mieliśmy 
zajęć z księdzem Piotrem, spotkaliśmy się z nim tylko w nowi-
cjacie. Chociaż starsi koledzy, którzy już przeszli przez praktykę 
w hospicjum, bardzo dobrze ten czas wspominają, więc też 
zaciekawienie. Także strach przed ludzkim cierpieniem.

Niepewność, zaciekawienie, strach. Mimo kontaktu z hospicjum 
w Otwocku? Nie przyzwyczaiłeś się?

Jan Do tego chyba przyzwyczaić się nie sposób, tym bardziej 
że każdy człowiek wymaga indywidualnego zaopiekowania. 
A tutaj tak się do chorego podchodzi.

Paweł Ja też przyjeżdżałem do Gdańska z zaciekawieniem. Nie 
wiedziałem, jak wygląda hospicjum, tak od środka.

Michał Ja pamiętam obawę o kontakt z chorymi, jaki on będzie. 
Ale też otwartość na to, co mnie spotka.

Łukasz Czułem strach, ale przed tym, by czegoś głupiego nie 
powiedzieć. W hospicjum trzeba bardzo uważać na słowa, na 
swoje zachowanie. I niczego nie wolno odkładać do jutra.

Zdarzyło się Wam jakieś, no powiedzmy, potknięcie?

Jan Tak, mnie się zdarzyło. Wszedłem do sali z komunią św. i po-
nieważ przy jednym łóżku stał szpaler wolontariuszy, dołączyłem 
do nich i zacząłem rozmowę z leżącą chorą. Nie zauważyłem, 
że za mną jest jeszcze łóżko z inną pacjentką. Całe szczęście 
pani zza moich pleców przyjęła zdarzenie normalnie. Bardzo 
ją przepraszałem. Wydaje mi się, że sytuację naprawiłem, ale 
była niezręczna.

A co najbardziej zaskoczyło?

Rusłan Otoczenie. Przyjeżdżamy, wchodzimy po raz pierwszy, 
a tu wysoki hall, kominek, piękne schody, uśmiechnięci ludzie 
wokół. Mnie niezwykle zaskoczyła wielka otwartość pracują-
cych tu osób.

Łukasz Porównując ze szpitalem na Banacha, to przede wszyst-
kim bardzo spersonalizowana opieka. Wszystkie pielęgniarki 
znają pacjentów po imieniu. Zaskoczyło mnie, że hospicjum 
nie należy się bać. Teraz to już wiem i będę mógł o tym innych 
przekonywać. Mam w rodzinie taki przypadek obawy. Wcześniej 
z niewiedzy myślałem podobnie. 

Michał Pasja pracowników. Oni mówią, że hospicjum to ich życie 
i ja to zobaczyłem. Poświęcają swój czas na pracę również po 
pracy. Jeżeli nie mogą go poświęcić, wyrzucają to sobie.

Paweł Byłem zaskoczony liczbą osób, którymi opiekuje się nie-
wielki zespół. W dodatku słyszałem, że w pewnych przypadkach 
do jednego pacjenta zespół potrafi wyjechać 3 razy w ciągu dnia.

Jan A ja od razu zwróciłam uwagę na piękny, elegancki dom. 
Pierwsze, co mi się w oczy rzuciło, to właśnie słowo „dom hospi-
cyjny” na frontonie, nie „hospicjum”. I taką domową atmosferę 

Jan i Rusłan na hospicyjnym oddziale
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tu się czuje. Poza tym zaskoczyła duża kaplica z porządnym 
wyposażeniem. Chorzy mogą codziennie uczestniczyć we mszy 
św. W pokojach są telewizory i można ją tam oglądać. Pierwszego 
dnia na oddziale umierała jedna pani. Stała przy niej zapalo-
na świeca zapalona i modlący się wolontariusz. Chorzy tutaj 
umierają poza własnym domem, ale atmosfera jest jak w domu.

Na czym polega superwizja księdza Piotra?

Rusłan Kładzie duży nacisk na troskę o chorych nie tylko od 
strony duszpasterskiej, ale także na zwykłą rozmowę o życiu. 
Wciąż przypomina, by słuchać chorych. 

Czy coś tu dla siebie odkryłeś?

Rusłan W Otwocku czułem się bezradny. Przecież jedyne co 
mogłem zaoferować, to modlitwę i obecność. A teraz do mnie 
doszło, że aż modlitwę i aż obecność. Plus po prostu uśmiech.

Jan Tak, to jest istota. To, że najpierw jesteśmy ludźmi. Czasami 
trzeba zacząć rozmowę od zwykłych rzeczy. Poznałem tutaj 
panią, 87-letnią, która urodziła się w Wolnym Mieście Gdańsku, 
więc wypytałem o szczegóły, bo interesuję się historią.

A czy zetknęliście z ludźmi, którzy nie chcieli z Wami rozmawiać?

Łukasz Była jedna pani, która w ogóle na żaden temat nie 
chciała rozmawiać. Wolontariuszka namawiała ją na spowiedź, 
ale pacjentka odmówiła, i to stanowczo.

Jan Czasami tak jest też z wierzącymi. Tutaj oni się spowiedzi 
trochę boją, bo to tak jakby sami na siebie stawiali krzyżyk. Ja 
się spotkałem z taką interpretacją, także rodziny. 

Łukasz Podobnie jest z sakramentem namaszczenia chorych.

Jan Oprócz wiary w życie wieczne jest też niepewność. Pewne 
jest to co tu na ziemi.

Spójrzmy na Wasze karteczki. Gdyby te hospicyjne skojarzenia 
przyporządkować do trzech grup znaczeniowych, najobszer-
niejsza byłaby z wyrazami nacechowanymi pozytywnie. Słowo 
„cierpienie” pojawia się tylko raz. Tylko raz widzę słowo „koniec”. 
Mamy za to: dom, wspólnotę, przedsionek nieba, radość, pomoc, 

towarzyszenie, dobroć, wreszcie cierpliwość. Ze słów znaczenio-

wo obojętnych też jest tylko jedno: przejście. Jak przejście, to 

chyba nie koniec…

Jan Coś się kończy, coś się zaczyna…

Czy na podobnych karteczkach, ale pisanych przed przyjazdem 
do Gdańska, byłyby inne słowa?

Jan U mnie w 100 procentach. Od księdza Piotra dowiedziałem 
się, jakie wyobrażenie tego miejsca miał ksiądz Dutkiewicz. Że 
to jest ostatnia prosta przed niebem, więc musi to być miejsce 
godne. Osoby, którymi się tu opiekujemy, zaraz będą oglądały 
Boga, więc będą realizowały to, w co my wierzymy. Obudził się 
we mnie wielki sentyment do tego miejsca. Bardzo spodobała 
mi się nazwa „dom hospicyjny”. Wreszcie zobaczyłem, że ludzie, 
którzy tu posługują, faktycznie tworzą wspólnotę. Wszyscy 
mają te same prawa. Wolontariusze idąc do domu, po kolei się 
żegnają z każdym.

Rusłan, u Ciebie znalazłam na karteczce „cierpienie”.

Rusłan Tego się nie da się tu pominąć. Nie umiałbym o tym 
zapomnieć w tym miejscu. 

U Łukasza słowo „pomoc” napisane jest na pierwszym miejscu…

Łukasz Kolejność jest przypadkowa. Miłość i cierpliwość są 
równie ważne

Michał, dlaczego „koniec”, i to obok „przejścia”?

Michał Tak jak Rusłan nie mógł pominąć cierpienia, tak ja chcia-
łem zaznaczyć, że w hospicjum jest koniec życia, tego życia, które 
znamy, tu na ziemi. Spotkaliśmy się niedawno z pracownikiem 
socjalnym, panią, która opowiadała nam, jak wybierała z pa-
cjentem nagrobek. W hospicjum pomaga się ludziom godnie 
zakończyć życie i wszystkie ziemskie sprawy. To jest ważne.

U Pawła jest „ciekawość”…

Paweł Dlatego że hospicjum to też spotkanie z nowymi ludźmi, 
których wcześnie nie znałem. 

Co wywieziecie z pobytu w Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej?

Michał Zainspirowanie.

Łukasz Spokój. To jest miejsce, o którym można dobrze mówić.

Paweł Wyjadę z doświadczeniem, które pomoże mi bardziej 
realnie patrzeć na świat.

Jan Bogatszy w doświadczenie spotkania ludzi z pasją. To pobu-
dza do poszukania w sobie własnej pasji pomocy innym. Także 
zainspirowany do tego, jak prowadzić duszpasterstwo chorych.

Rusłan Z refleksją, że moment przyjścia na świat jest tak samo 
ważny jak moment z niego odchodzenia.

Rozmawiała Magda Małkowska

Podczas kursu dla kandydatów na wolontariuszy opiekuńczych
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Talent w darze 
dla hospicjum

❙❙ KONCERT, KONCERT, KONCERT…
Od 2004 roku wśród wydarzeń artystycznej jesieni w Gdańsku 
wymieniane są „Głosy dla Hospicjów” – charytatywny koncert 
Fundacji Hospicyjnej w Filharmonii Bałtyckiej. Gwiazdy polskiej 
estrady swoimi występami dają radość, ale też tworzą atrakcyj-
ne tło do zaprezentowania działań gospodarza wieczoru. Już 
tradycyjnie data koncertu pokrywa się z początkiem kolejnej 
edycji ogólnospołecznej kampanii edukacyjnej Fundacji. Dochód 
z wieczoru w całości przeznaczany jest na potrzeby beneficjen-
tów Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

W październiku br. zagrają i zaśpiewają: znakomita wokalistka 
jazzowa Krystyna Stańko wraz z towarzyszącym jej Quintetem 
oraz Kombi – kultowy zespół, którego założyciel, Sławomir 

Łosowski, obchodzi właśnie 50-lecie artystycznej działalności. 
Od początku kariery oboje związani byli z Trójmiastem, więc 
możliwość wsparcia gdańskiej organizacji była dla nich istotna. 
Dużo ważniejsze jednak było to, czym się ona zajmuje.

Często dostajecie propozycje udziału w koncertach chary-
tatywnych?
Krystyna Stańko (KS): Moja muzyka nie zawsze pasuje do wielkich 
imprez, ale zdarzało mi się być zapraszaną przez organizatorów 
takich wydarzeń i te zaproszenia przyjmować. Pamiętam pierwsze 
edycje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo się w nie 
angażowałam…

Sławomir Łosowski (SŁ) Takie koncerty gramy najwyżej 1-2 razy 
w roku, nie jesteśmy w stanie zagrać wszędzie. Prezentujemy rodzaj 
sztuki estradowej, która wymaga odpowiedniego entourage’u. 
Fundacja zaproponowała dobre warunki techniczne i podczas 
„Głosów dla Hospicjów” zagramy w pełnej naszej krasie

Jakie to ma dla Was znaczenie, że gracie charytatywnie, dla 
konkretnej idei?
KS: Pod względem artystycznym żadne. Wszystkie występy traktuję 
jednakowo i za każdym razem mam to mrowienie w brzuchu. Tutaj 
dojdzie jednak świadomość, że będę śpiewać w specjalnym celu. 
Będę chciała się dostosować do aury, którą zastanę. Zależy mi, by 
ten wieczór miał szczególny, bardzo duchowy charakter.

SŁ: Zawsze gramy profesjonalnie, bez względu czy w wielkim mie-
ście, czy w małym. Ale fakt, jaki to będzie koncert, ma znaczenie 
dla nas jako ludzi. Moja żona przez 5 lat była pod opieką Hospi-

Śpiewać wprawdzie 
każdy może, ale nie 
każdy umie. Także 
grać, tańczyć, malo-

wać, rzeźbić, projektować, 
robić zdjęcia… Niektórzy 
spośród trójmiejskich ar-
tystów, zarówno profesjo-
naliści jak i amatorzy, swo-
im talentem zdecydowali 
się wesprzeć podopiecz-
nych Fundacji. Niektórzy 
pomagają im już od lat.

Marek Konderak podczas Balu z Sercem 2016

Krystyna Stańko i Sławomir Łosowski wśród fundacyjnych przyjaciół
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cjum Domowego św. Judy Tadeusza i z własnego doświadczenia 
wiem, że na pewnym etapie chorowania bliskiego trudno sobie 
z opieką nad nim poradzić samemu. Ja bym sobie bez przyjaciół 
i bez hospicjum nie poradził.

KS: 2,5 roku temu pod opieką Domowego Hospicjum Dutkiewicza 
zmarł mój tata. Wizyty zespołu hospicyjnego były wielkim wspar-
ciem nie tylko dla niego, ale i dla nas wszystkich. Myślę, że wydłużyły 
czas jego życia, a tym samym naszego pożegnania. 

Dlaczego hospicjum to też życie? 

SŁ: Zwracacie cierpiącemu człowiekowi godność, a życie bez niej 
nie jest wiele warte. Dla mnie największym problemem jest ból, nie 
umiem się z nim pogodzić. W hospicjum ze strony lekarzy i pielęgnia-
rek spotkałem się z pełnym tego zrozumieniem i fachową pomocą. 

KS: Sama tego doświadczyłam, że hospicjum zapewnia godne 
życie, choć akurat przy jego końcu, ale na to nie ma rady. To, co na 
początku odbierałam jako beznadziejne, tu okazało się piękne...

Jesienny koncert będzie jednym z głośniejszych medialnie 
elementów XVI kampanii „Hospicjum to też Życie”, poświęconej 
potrzebom opiekunów rodzinnych i dzieci w żałobie. 

❙❙ CI CO GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ
Grają i śpiewają nie tylko jesienią. Zaprzyjaźnieni z Fundacją 
artyści zapewniają oprawę muzyczną wielu wydarzeń chary-
tatywnych. Nie sposób już sobie wyobrazić Pól Nadziei na Po-
morzu bez występów żołnierzy: Orkiestry Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Gdańsku i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Także bez pozytywnej energii 
bębniarskiego zespołu Taraban. Jego lider, Sławomir Porębski, 
mówi o frajdzie dzielenia się nią z innymi i dodaje: – Jeśli może 
to służyć dobrej sprawie, jaką jest działalność Hospicjum, to jest 
to dla nas zaszczyt i honor.

wydających się kompletnie wyizolowanymi ze świata. – Muzyka 
jest przecież najczystszą formą komunikacji, świetnie wspomaga-
jącą procesy terapeutyczne – tłumaczy. Granie na hang drumie 
dla pacjentów i uczestników Akademii Walki z Rakiem stało się 
dla niej, jak mówi, cudowną odskocznią od codziennych obo-
wiązków. – Mam nadzieję, że w jej trakcie wszyscy zdrowiejemy 
i świetnie się bawimy – uzupełnia.

Perkusista Łukasz Jeleniewski i zespół Lipali współpracują 
z Fundacją od 2007 roku. – Wspieramy, bo to fundacja, której 
podopiecznym może stać się każdy z nas – mówi. – Chcemy przy-
pominać innym ludziom, że pomoc to też drobny gest, niewyma-
gający często ogromnych nakładów i skomplikowanych działań. 
I dodaje: – Współpraca z fundacją przypomina, że możliwe jest 
działanie z ludźmi mającymi odmienne przekonania, poglądy, ale, 
jak widać, połączonych przez wspólne wartości. 

Przemysław Radziszewski, finalista programu „Must be the 
Music. Tylko Muzyka”, napisał: „Bardzo często w tym co robię, 
kieruję się sercem. Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z Hospicjum 
w Gdańsku, poczułem, że dzieje się tu coś wielkiego (…). A jeżeli 
swoim śpiewaniem mogę spowodować czyjś uśmiech... nie ma dla 
mnie większej nagrody”.

Ewa Rzeszotarska, nauczycielka francuskiego i zarazem poru-
szająca wykonawczyni piosenek z repertuaru Edith Piaf, wirtuoz 
gitary Vadim Gavva, koncertujący w hospicjum już czwarty rok, 
zawsze w sezonie letnim (bo to gdańszczanin jedynie sezonowy), 
Waldemar Iłowski (gitara) i Łukasz Zięba (skrzypce) wykonujący 
wspólnie dla pacjentów szanty czy Tomasz Zieliński, który na 
gitarze prezentuje własne kompozycje. Uczniowie z internatu 
szkoły muzycznej corocznie przygotowujący koncert dla ho-
spicyjnych pacjentów... 

❙❙ CI, CO MALUJĄ
Magda Beneda, artystka silnie inspirująca się miejscem, w któ-
rym tworzy, tłumaczy w mailu: – Sprawa jest bardzo prosta. 
Przyjaźniłam się z Ks. Dutkiewiczem. Bardzo mi pomógł w trudnych 
chwilach mojego życia. Byłam zafascynowana dobrem, które czynił 
i Jego wizją Hospicjum (wtedy w fazie projektu). To był niezwykły, 
skromny i światły człowiek o wielkim sercu. Podziwiałam Jego 
determinację, aby doprowadzić do  powstania prawdziwego, 

Małgorzata Podjacka, Aroma, przez wiele lat również członkini 
grupy Taraban, wspomina wrażenie, jakie wywarła na niej kiedyś 
wizyta u sióstr Franciszkanek w Elblągu, opiekujących się ciężko 
i przewlekle chorymi dziećmi. Już wtedy miała jej do głowy 
przyjść myśl poszukania sposobu dotarcia do chorych osób, 

Przemysław Radziszewski podczas Dnia Kobiet Nadzwyczajnych 2018

Sławomir Porębski i grupa Taraban podczas Pól Nadziei na Pomorzu 2019
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nowoczesnego hospicjum. W tamtych latach to była rzeczywiście 
wyprawa „z motyką na słońce”. Po Jego przedwczesnej śmierci 
postanowiłam, że jeśli tylko będę mogła, zwrócę ten „dług” serca 
Jego ukochanemu miejscu. Obrazy Magdy Benedy, te na płótnie, 
ale także sygnowane nazwiskiem artystki porcelana, tkaniny 
oraz akcesoria, od 7 lat regularnie trafiają do rąk uczestników 
charytatywnych wydarzeń organizowanych przez Fundację. 

Barbara Wypustek, z zawodu pielęgniarka, specjalistka od trudno 
gojących się ran, z Fundacją Hospicyjną współpracuje od 6 lat 
jako… artystka. Wspiera organizację charytatywnych wyda-
rzeń, w których wspólne zajęcia plastyczne są pomysłem na 
jednoczenie środowiska wokół hospicyjnych idei. – Zaczęło się 
od namalowania aniołów – wspomina przez telefon. – Sprawiło 
mi to ogromną satysfakcję. Na Święta Wielkanocne i Bożego Na-
rodzenia przygotowuję wzory kartek świątecznych. Praca z ludźmi 
z Fundacji jest czystą przyjemnością… O, jeszcze dziś dowiozę wam 
kolejne wzory zimowych kartek. 

Wojciech Górecki, Waldemar J. Marszałek, Janusz Pawlukiewicz… 
Nie sposób wymienić wszystkich. 

❙❙ CI, CO FOTOGRAFUJĄ
Maciej Kosycarz, wybitny fotoreporter, kontynuator dzieła swo-
jego ojca, Zbigniewa Kosycarza, dzięki któremu powojenne 
Trójmiasto utrwalone zostało w dziesiątkach tysięcy kadrów, 
wspomina: – Do wspierania Fundacji namówiła mnie Jola Leśniew-
ska. Wcześniej owszem pomagaliśmy z żoną innym, ale robiliśmy 
to po cichu. Po pierwszym koncercie Fundacji z moim udziałem, 
też chciałem, aby była to cicha pomoc. Dopiero Jola  przekonała 
mnie, żebym się „nie ukrywał” z tym, co robię dla innych, bo być 
może oni pójdą za moim przykładem i też zaczną pomagać. Już 
stało się tradycją, że zdjęcia podarowane przez Macieja Kosyca-
rza są stałym elementem aukcji na Balu z Sercem oraz podczas 
charytatywnego koncertu w październiku. Nie zabrakło ich 
również w tym roku.

Także Andrzej Brzózka, Arkadiusz Wegner, Emilia Wernicka, 
Michał Szlaga… Ostatnio Agnieszka Mania i Maciek Antoniak...

❙❙ CI, CO TAŃCZĄ… 
Tańce latino w hospicjum? A dlaczego nie?! Marek Konderak 
i jego Studio TOP Dance już wielokrotnie towarzyszyli kolejnym 

edycjom Pól Nadziei na Pomorzu, zapraszając do żonkilowej 
zumby. Lider szkoły kilkakrotnie też zamieniał się w czasowego 
wodzireja podczas charytatywnego Balu z Sercem. – Od naj-
młodszych lat uczono mnie, żeby się dzielić – mówi. – Ono nic nie 
kosztuje, a w zamian otrzymujemy tak wiele. Uśmiech szczęścia 
i błysk w oczach są wartościami niewymiernymi. To kapitał naszej 
duszy i naszego człowieczeństwa. 

❙❙ …I PROJEKTUJĄ
Profesor Jacek Krenz, znakomity architekt, malarz i wykładowca 
Politechniki Gdańskiej w idei tworzenia hospicjum uczestniczył 
od początku, gdy jeszcze działało ono w formie opieki domo-
wej. – Wykorzystując doświadczenia Wielkiej Brytanii, z czasem 
wypracowaliśmy z księdzem Eugeniuszem Dutkiewiczem program 
przyszłej siedziby i na tej podstawie zaprojektowałem jej pierwszy 
kształt – pisze. – Teraz sympatię i podziw wyrażam, ofiarowując 
na aukcje hospicyjne moje akwarele. 

Z Fundacją Hospicyjną związałam się  w 2015 roku – wspomina 
Joanna Weyna, właścicielka firmy projektowej Pudu. – Przy okazji 
„Balu z Sercem” pojawił się pomysł organizacji pokazu mody, w któ-
rym miałam przyjemność zaprezentowania swojej kolekcji oraz 
wystawienia sukienki na aukcji charytatywnej. Potem były jeszcze 
spotkania się przy innych projektach, zwykle  przy okazji pokazów 
mody, w których modelkami były  panie będące podopiecznymi  
Fundacji Hospicyjnej. Za każdym razem te wydarzenia były ciekawie 
pomyślane i świetnie zorganizowane, cudowne, radosne i pełne 
nadziei. Kiedy Joannie zachorowała mama i zaczęła potrzebo-
wać hospicyjnej opieki, pomoc Fundacji nabrała dodatkowego 
znaczenia. – Wszystkie etapy przeżywania choroby mamy, moja 
rozpacz, rozczarowanie, złość,  bezsilność i w końcu pogodzenie 
się z tym co nieuchronne pomogły spojrzeć z innej perspektywy 
na problemy chorych, ich rodzin i wolontariuszy. Z jednej strony 
stały mi się bliższe, z drugiej, nabrałam więcej empatii, dystansu  
i zrozumienia, niezbędnego  w pomaganiu i  wspieraniu idei ho-
spicyjnych – przyznaje.

Grają, śpiewają, malują, fotografują, tańczą i projektują. Jest ich 
wiele więcej, niż Ci przytoczeni w tekście. Wnoszą do hospicjum 
kawałek swojego życia. Tę część, którą stwarza ich talent, ożywia 
pasja, a wypełnia wielkie serce, za które wszystkim artystom 
wspierającym działania Fundacji Hospicyjnej pięknie dziękujemy.

Magda Małkowska

Joanna Weyna (pierwsza z lewej) podczas Dnia Kobiet Nadzwyczajnych 2017
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Opiekun rodzinny, samotny bohater, nie musi 
być sam. To nasze przekonanie stało się im-
pulsem do wielu działań, do których Fundacja 
Hospicyjna zainspirowała wielu innych, w du-

żej mierze dzięki zaangażowaniu ośrodków paliatywno-
-hospicyjnych z całej Polski. 

❙❙ ZAUWAŻYLIŚMY
W 2016 roku nakręciliśmy intrygujący spot, który towarzyszył 
pierwszej kampanii poświęconej opiekunom rodzinnym, a po-
tem kolejnym dwóm. Młody chłopak stoi w windzie. Drzwi 
już prawie się zamykają, gdy nagle wchodzi starsza, ubrana 
dość szczególnie pani: peleryna, obcisły kombinezon, maska 
zakrywająca oczy. Chłopak patrzy zadziwiony. Wysiadają na 
tym samym piętrze. Kobieta wchodzi do mieszkania, ale nie 
domyka drzwi, zza których po chwili dobiega jęk. Chłopak 
zagląda do środka i widzi, że starsza pani próbuje podnieść 
starszego, ciężko chorego pana, leżącego w łóżku. Kosztuje ją 
to wiele wysiłku, ale próbuje… 

W rzeczywistości członkowie rodzin sprawujący opiekę nad 
bliskim w domu, zależnym z powodu niedołężności, ciężkiej 
choroby czy niepełnosprawności, nie noszą masek ani peleryn, 
wielu z nich pozostaje niezauważonych i samotnych. My ich 
potrzeby i problemy dostrzegliśmy już kilka lat temu.

❙❙ ROZUMIEMY
Opiekunowie rodzinni swój wysiłek podejmują zwykle z miłością 
i głębokim przekonaniem, że decyzja o sprawowaniu opieki 
w domu jest słuszna i że zadaniu podołają. 

Kryzys spowodowany niesamodzielnością bliskiego i konieczność 
sprawowania opieki mogą bowiem rodzinę scalić i wzmocnić. 

Z rozmowy: Wcześniej były zgrzyty, natomiast to [opieka] spowo-
dowało, że maksymalnie, idealnie się uzupełniałyśmy, nie miałyśmy 
ze sobą zupełnie żadnych zatargów (…). To pomogło nam zamknąć 
to, co było i teraz zostało to, że jest dobrze.

Nadmiar obowiązków może jednak spowodować wycofanie się 
opiekuna z życia społecznego i wywołać poczucie osamotnie-
nia. Podołanie temu zadaniu jest wówczas szczególnie trudne. 

Z internetu: Opiekowałam się zniedołężniałym, 90-letnim ojcem 
przez parę lat. Ja 60-paroletnia, schorowana, ważąca niespełna 
60 kilogramów drobinka, dźwigałam 80-letniego, prawie bez-
władnego starca. Musiałam go przewijać, myć, karmić. Sąsiedzi 
i rodzina szybciutko stwierdzili: „tak. to już jest, że córka musi 
zająć się niedołężnymi, starymi rodzicami” i równie szybciutko 
odchodzili. Minęło już parę lat od śmierci ojca, a ja wciąż jestem 
chodzącym, żywym trupem.

W Polsce liczba osób wymagających długoterminowej opieki 
wciąż rośnie, natomiast potencjał opiekuńczy rodziny wyraźnie 
maleje. Konieczne są natychmiastowe działania, które zapewnią 
wzmocnienie opieki domowej. Na poziomie systemowym przede 

W tegorocznej kampanii skupiamy się na rodzinie. Kiedy jeden z członków rodziny ciężko zachoruje, mamy do czynienia 
z kryzysem, który dotyka wszystkich jego bliskich. Życie opiekunów rodzinnych koncentruje się wówczas na opiece i wy-
pełnianiu czasu chorego dobrymi chwilami. Potem przychodzi ból rozstania i nauka życia bez bliskiej osoby. W tym okresie 
najbliżsi opiekunowie wymagają wieloaspektowej pomocy. 

W ramach kampanii chcemy podkreślić konieczność i pokazać możliwości wsparcia rodzin osób starszych, niedołężnych, 
nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, podopiecznych hospicjów, ale również tych, którzy na taką opiekę nie mogą 
liczyć. Pragniemy też podzielić się naszym wyjątkowym doświadczeniem w zakresie pomocy osobom w żałobie, a w spo-
sób szczególny osieroconym dzieciom. 

Opiekunów rodzinnych oraz osierocone dzieci łączy niedostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb przez system pomocy 
społecznej i bezradność otoczenia. Dzieci osierocone to często zapomniani żałobnicy. Opiekunowie rodzinni to osoby za-
pomniane w systemie wsparcia. Tę sytuację wyraża hasło kampanijne: Ważni – niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj, 
będące zarazem jej programem w pigułce.

Ważni – niewidziani

XVI kampania społeczna z cyklu „Hospicjum to też Życie”
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wszystkim, ale także lokalnym, bo instytucje ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej nie poradzą sobie z wypełnieniem zadań 
opiekuńczych bez społecznego wsparcia. 

❙❙ WSPIERAMY
Wsparcie bliskich podopiecznego jest wpisane w filozofię opieki 
hospicyjnej. Rodziny hospicyjnych pacjentów otrzymują pomoc 
psychologa, pracownika socjalnego, duszpasterza, wolontariu-
szy. Przygotowywane są dla nich spotkania i wspólne wyjścia, 
które mają dać im chwilę wytchnienia. Od kilku lat organizujemy 
także różne formy wsparcia dla opiekunów, których bliscy nie 
są pod opieką hospicjum i nie mają możliwości uzyskania takiej 
całościowej pomocy. 

Edukacja społeczna 
Z rozmowy: Ciężko jest być cały czas przy tym łóżku i nie mieć takiej 
odskoczni, bo trzeba zregenerować gdzieś siebie, siły i trzeba skądś 
pozyskać nową energię do dalszej po prostu walki…

Nasze działania edukacyjne realizujemy przede wszystkim 
w ramach ogólnospołecznych kampanii. Do tej pory opiekunom 
rodzinnym poświęciliśmy trzy z nich, przygotowywane rok po 
roku, poczynając od 2016. Za każdym razem przystępowało do 
niej kilkadziesiąt placówek hospicyjnych z całej Polski. W trakcie 
trwania kampanii mówimy o tym, kim są opiekunowie, jakie 
mają prawa i jak pomóc wprowadzić je w życie. 

Jednym z ważnych ich punktów jest Dzień Opiekuna, zorga-
nizowany przez nas po raz pierwszy w Polsce w marcu 2017. 
Dwukrotnie jego obchodom towarzyszyły książkowe premie-
ry. W 2017 roku wydaliśmy tomik poezji opiekunki rodzinnej 
Aleksandry Perycz-Szczepańskiej, zatytułowany Wierszoterapia, 
zauważony przez krytykę i nominowany do Nagrody Poetyc-
kiej Orfeusz 2017. Rok później opublikowaliśmy książkę Anny 
Kulki-Doleckiej Wyjrzeć przez okno, wyjątkowy poradnik dla 
opiekunów rodzinnych, napisany z perspektywy mamy małego 
podopiecznego hospicjum. W 2018 roku z okazji Dnia Opiekuna 
zorganizowaliśmy debatę ekspercką, podejmując próbę zdefi-
niowania terminu „opiekun rodzinny”.

Wsparcie informacyjne: 
Z rozmowy: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak się opiekować, 
czasami też człowiek nie daje rady, tak. Bo też ma swoich dużo 
problemów, swoich problemów zdrowotnych także, no i czasami 
jest ciężko.

Przewlekle chory w domu i Przewlekle chore dziecko w domu – to 
przygotowane przez zespół autorów związanych z Fundacją 
poradniki z filmami instruktażowymi, prezentujące w prosty 
sposób zasady organizacji i sprawowania opieki w domu. Znaleźć 
w nich można informacje na temat wybranych chorób, porady 
dotyczące pielęgnacji, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego 
i duchowego oraz z dziedziny pomocy społecznej. Podobne 
treści zawiera prowadzony przez nas portal opiekunrodzinny.
pl. Za pośrednictwem tej platformy opiekunowie mogą też po-
dzielić się swoimi doświadczeniami oraz zadać pytanie i uzyskać 

poradę, a osoby, które chciałyby wspierać opiekunów, znajdą 
niezbędne wskazówki.

Dni Profilaktyki
Z rozmowy: No ja nie mam czasu dbać o swoje zdrowie. Czasami 
coś tam gdzieś boli, ale na później się odkłada.

Każdego roku w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza organizowany 
jest Dzień Profilaktyki, podczas którego opiekunowie uzyskują 
w jednym miejscu porady lekarzy różnych specjalności i wyko-
nują proste badania. To wydarzenie możemy organizować dzięki 
wolontaryjnemu zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek, rehabili-
tantów i innych osób, wykonujących badania oraz udzielających 
porad. Do tej pory z bezpłatnych konsultacji i badań lekarskich 
skorzystało w tych dniach około 300 opiekunów.

Opieka wytchnieniowa
Z rozmowy: Ja bym chciała, żeby ktoś może przychodził, żebym ja 
tycio taka luźniejsza się czuła. Żebym ja mogła na moment chociaż 
wyjść i w spokoju swoje sprawy pozałatwiać. A ja tak zwykle gonię, 
biorę komórkę i już się denerwuję, czy się tam coś złego nie dzieje, 
jak mnie nie ma. 

Ważną formą pomocy jest zapewnienie opieki wyręczającej. 
Polega ona na zastąpieniu opiekuna w domu chorego przez 
określony czas (kilka godzin lub kilka dni) i stworzenie mu moż-
liwości odpoczynku lub zajęcia się innymi sprawami. Poczynając 
od 2019 roku, Fundacja, dzięki środkom miejskim, zapewnia 
taką opiekę osobom, które nie mają codziennego wsparcia. 

W październiku 2018 roku podpisaliśmy list intencyjny w sprawie 
budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku i konty-
nuujemy działania zmierzające do jego powstania.

Pomoc wolontariuszy
Z rozmowy: Teraz jestem szczęśliwy, że przyjdzie ktoś, będzie 
gotował codziennie. Może nie codziennie, ale na jakiś czas, to jest 
najfajniejsze, że mogę być spokojny, że ktoś się będzie nią opiekował.

Wolontariusze pomagają w opiece hospicyjnej, ale zapraszamy 
ich także do wspierania osób niesamodzielnych i ich opieku-
nów, którzy nie są nią objęci. Ich wsparcie to przede wszystkim 
towarzyszenie, ale też pomoc w codziennych czynnościach. 
Na rzecz opiekunów i ich podopiecznych w domach działają 
wolontariusze w ramach projektu Lokalny Wolontariat Opiekuń-
czy. Opiera się on na organizacji wolontariatu przy ośrodkach 
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, organizacjach pozarzą-
dowych i instytucjach wyznaniowych. Obejmuje szkolenia dla 
koordynatorów, promocję idei w lokalnym środowisku oraz 
szkolenia dla wolontariuszy. 

Szkolenia dla opiekunów
Jak sprawować opiekę? Jak pielęgnować bliskiego? Jak zorganizo-
wać życie na nowo, uwzględniając potrzeby podopiecznego? Jak 
zadbać o siebie, by jak najdłużej być dobrym opiekunem? Praktycz-
ne, bezpłatne warsztaty, które Fundacja organizuje dla opiekunów 
w hospicjum, przynoszą odpowiedzi i na te, i wiele innych pytań. 

Anna Janowicz
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Historie opiekunów rodzinnych brzmią czasem 
jak opowieści grozy. Ta zaczęła się od pytania 
o herbatę (Może być zielona? Naprawdę dobra), 
ale zaraz potem usłyszałam o „piekielnych pro-

gach”, które po kolei mój rozmówca przekraczał. Już 
przy herbacie słuchałam o rozpaczy, kiedy cierpi ktoś 
bliski, a samemu jest się bezradnym, i o odmierzanej 
miesiącami samotności. W tym czasie w pokoju obok 
leżała chora żona, którą pan Jan opiekuje się ponad  
3 lata. – Teraz, proszę pani, już nawet trochę śpię.

Teraz już nawet trochę śpię

Do naszego spotkania doszło dzięki hospicyjnej psycholożce. 
Anna Marlęga-Woźniak rodzinę państwa Domańskich poznała na 
początku zeszłego roku, kiedy pani Renata została podopieczną 
Hospicjum Domowego dla Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 
Regularne wizyty hospicyjnego zespołu, w tym długie i ważne 
rozmowy z psychologiem, były w życiu pana Jana początkiem 
dobrych zmian. Przyszły w samą porę – dwutygodniowy pobyt 
żony w hospicjum stacjonarnym, mający charakter opieki wy-
tchnieniowej, był konsekwencją omdlenia z powodu utraty sił. 
Na szczęście w obecności hospicyjnej doktor...

Ja już mam za sobą piekło – mówił spokojnie, ale głosem wyraźnie 
podbitym emocjami. – Pierwszy piekielny próg przeszedłem 3 lata 
temu. Nagle żona zaczęła tracić równowagę, a potem przestała 
jeść i pić. Za długo zwlekałem, wiem, ale wreszcie oprzytomniałem 
i przyjechało pogotowie. Tomografia w szpitalu wykazała guza 
w móżdżku, kilka dni później już była operowana, a dobę po za-
częła chodzić przy takim wysokim chodziku. Pani sobie wyobraża 
jej determinację? Ale wcześniej prowadziliśmy nietypowy, jak na 
nasz wiek, tryb życia. Cztery razy w tygodniu wyprawy z kijkami, 
i to nieważne, czy padało, czy wiało, a dwa razy na siłownię. Więc 
kiedy wróciła ze szpitala, to już 4 dni później poszliśmy na spacer. 

Kiedy za 2 tygodnie poje-
chałem po wyniki, przez 
pół godziny nie mogłem 
się podnieść z krzesła – 
chłoniak w najwyższym 
stopniu agresywności. A my 
się wcześniej umówiliśmy, 
że będziemy sobie wszyst-
ko mówić. Jeśli przerzuty poszły do mózgu, to zostało jej góra  
9 miesięcy...

W opowieści były przerwy, z drugiego pokoju wołała żona albo 
musiały wypłynąć łzy. – Mój skowronek nawet nie wie, że leży 

w domu. Jest kompletnie zagubiona w czasie i przestrzeni. A tutaj 
wszystko mi przypomina dawną Renię, gdziekolwiek się obrócę.

Chemia
Byłem przy wszystkich, trzymałem za rękę. Przed kolejną dzwoni-
łem wieczorem, by jeszcze raz powiedzieć dobranoc. Jeśli w głosie 
słyszałem lęk, to szybko w taksówkę i 20 minut później już byłem 
u niej, by siedzieć do nocy.– Ja wytrzymuję, bo ty jesteś ze mną – 
mówiła. A gdzie indziej mogłem być? Kiedy wracałem do pustego 
domu, nie mogłem spać. 

Rozterki 
Ja się na początku to czułem jak zepchnięty z wysokiego mostu. 
Wie pani, jaka to rozpacz nie mieć z kim o swoich wątpliwościach 
porozmawiać? Długo tak żyłem. Uważałem, że jestem najlepszym 
ekspertem, a nie przewidziałem skutków niektórych decyzji. Tak 
naprawdę to ja nawet nie wiedziałem, o co pytać. Poza tym byłem 

Renata i Jan Domańscy
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W naszym kraju nie ma 
procedur pomagających 
się opiekować kimś tak 
bardzo chorym.
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zaparty i pewnych kwestii nie przyjmowałem do świadomości. 
Musiało upłynąć sporo czasu, zanim przejrzałem, że ja jej z tego 
nie wyciągnę. W naszym kraju nie ma procedur pomagających się 
opiekować kimś tak bardzo chorym.

Samotność
Samotność jest chyba najgorsza. Móc się przed kimś otworzyć 
to duża rzecz, a wszyscy przyjaciele się poodsuwali. Ludzie boją 
się takich rzeczy, chorób, cierpienia. Zresztą ja sam też byłem 
zamknięty, nie chciałem się rozklejać. Mamy jedną wspaniałą 
córkę i dwóch dorosłych wnuków, którzy mieszkają 1000 km stąd. 
Córka nawet chciała wziąć bezpłatny urlop, ale się nie zgodziłem. 
To przyjeżdżają co 2-3 miesiące i cały czas wspierają finansowo. 

Zmęczenie
Byłem tak wykończony, że kiedy robiłem obiad, to niektóre czynności 
powtarzałem pięć, sześć razy. W nocy co pół godziny sprawdzałem, 
co z nią. Całą swoją siłę chciałem przekazać żonie. No nie było w tym 
dużo logiki, bo sam z nich opadałem. Działałem na przełącznik, 
liczyła się tylko Renia. Kiedy poszliśmy razem do neurologa, zoba-
czyłem jego wzrok – Panie doktorze, niech pan nie myśli, że jestem 
narkomanem – powiedziałem. – Ale pan tak wygląda.

Hospicjum
Pojawiło się w ostatnim momencie. Już nie dawałem rady. Poza 
wszystkim dorobiłem się łokcia tenisisty, tak że nie mogłem pod-

nieść szklanki z herbatą. A tu trzeba było dźwigać żonę. Kiedy na 
2 tygodnie trafiła na oddział do hospicjum, mogłem się podleczyć. 
Codziennie wtedy biegałem na swoje zabiegi. Wreszcie czuję 
się zaopiekowany, ja też, nie tylko żona. Pod wpływem rozmów 
z pielęgniarką, panią doktor i panią psycholog zacząłem też dbać 
o siebie. I poznałem dwie wolontariuszki, mówię o nich, że to de-
sant z nieba. Przychodzą dwa razy w tygodniu i kąpią Renię. I ze 
mną rozmawiają, to jest wielka zmiana, wielkie wydarzenie. Jakby 
w naszym życiu zaświeciło znowu słońce.

Telefon do znajomego
Gdyby znalazł się w mojej sytuacji, to bym poradził, żeby ktoś 
go poinstruował, jak opiekować się chorym? Ja do wszystkiego 
dochodziłem sam, ale za to zapłaciłem wysoką cenę. I jeszcze by 
szybko zrozumiał, że chory często jest już innym człowiekiem niż 
kiedyś. Przez długi czas walczyłem o moją Renię, którą już dawno 
straciłem. Tylko to do mnie nie docierało. Niech też poszuka kogoś 
do pomocy i niech sobie pozwoli tej pomocy udzielić. Opiekun 
ciężko chorego człowieka jej potrzebuje.

Zmiana
Ja, proszę pani, przeszedłem drogę. Zacząłem o siebie dbać, o so-
bie myśleć. Dostałem termomix i teraz szaleję w kuchni. To teraz 
moja nowa pasja. 

Notowała Magda Małkowska

Pan Jan, opiekun rodzinny. Jeden z kilku milionów, któ-
rzy mogą opowiedzieć podobną historię. Bo opieka 
w Polsce tradycyjnie oparta jest na rodzinie, niezależnie 

od tego jaka jest jej tzw. wydolność opiekuńcza. W prak-
tyce oznacza to brak zainteresowania ze strony systemu 
na początku opieki, oceny sytuacji i potrzeb opiekunów, 
monitorowania ich w czasie i zmian, na które trzeba ade-
kwatnie zareagować. Wciąż powszechne jest myślenie, że 
z wszelkimi kryzysami rodzina powinna radzić sobie sama. 
I oczywiście naturalnym jest to, że od bliskich oczekuje się 
opieki, wspólnego rozwiązywania problemów i radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi. Ale gdy mówimy o chorobie, 
wymagającej dużego zaangażowania ze strony opiekuna, 
rodzina musi mieć wsparcie systemów ochrony zdrowia i po-
mocy społecznej. Ponieważ ból totalny, o którym w opiece 
hospicyjnej mówimy w odniesieniu do pacjentów, dotyczy 
także opiekunów nieformalnych osób ciężko i długotrwale 
chorych. Ból fizyczny, emocjonalny, duchowy i socjalny po-
jawiają się w każdej opowieści opiekuna pozostawionego 
samemu sobie. Jaka jest odpowiedź, by go ukoić? Szczę-
śliwie żona pana Jana objęta została opieką hospicjum. To 
oznacza jednocześnie wsparcie dla rodziny, odpowiedź na 
każdy ból. Coraz częściej otrzymujemy pytania o możliwość 

objęcia opieką hospicyjną bliskiego – starszego lub niesa-
modzielnego w wyniku wypadku czy choroby, na przykład 
udaru, więc zwykle wymagającego opieki długoterminowej, 
niehospicyjnej. Bo brakuje wiedzy, pomocy w codziennych 
obowiązkach, bo brakuje sił… 

Stąd pomysł różnych form wsparcia, które Fundacja or-
ganizuje dla opiekunów. Na stronie opiekunrodzinny.pl 
umieszczamy praktyczne porady dotyczące opieki nad nie-
samodzielnym dorosłym i dzieckiem, uzupełnione krótkimi 
instruktażowymi filmami. Jeśli potrzeba więcej informacji – 
odpowiadamy poprzez stronę na pytania. Każdego miesiąca 
zapraszamy na szkolenie, prowadzone przez pielęgniarkę, 
rehabilitanta, psychologa i pracownika socjalnego. To 
spotkanie dla tych, którzy są na początku drogi, ale już 
doświadczonych opiekunów, bo oprócz możliwości uzy-
skania wiedzy i umiejętności, stwarza okazję do rozmów 
i uzyskania emocjonalnego wsparcia. Zapewniamy również 
opiekę wyręczającą w domach podopiecznych. Polega ona 
na zapewnieniu opieki nad chorym na określony czas 
w ciągu dnia, który opiekun rodzinny może wykorzystać 
dla siebie. Więcej informacji: www.opiekunrodzinny.pl

Anna Janowicz
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❙❙ PROJEKT
„Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych Fundacji Hospicyj-
nej” – tak nazywa się projekt Fundacji Hospicyjnej, realizowany 
dzięki środkom przyznanym z Urzędu Miasta Gdańska na po-
czątku 2019 roku. Łącznie opieka udzielana jest 32 rodzinom 
przez 17 osób zatrudnionych przy projekcie. Większość z nich 
ma wykształcenie medyczne albo jest po kursie wolontariatu 
opiekuńczego – Zależało nam, by do rodzin szły pomagać osoby 
kompetentne – mówi Ewa Starkel, koordynatorka projektu. – 
Otrzymaliśmy środki na 1700 godzin opieki wytchnieniowej i tyle 
z pewnością do końca roku zrealizujemy – wyjaśnia. – Zbliża się 
koniec roku i dla nas jest teraz najważniejsze, by tych rodzin nie 
zostawić bez dalszego wsparcia. 

Odwiedziłam cztery spośród nich.

❙❙ HISTORIE

 „Gdzie ja śpię? W nogach...”
– To jest ukochany syn, myśmy na niego 10 lat czekali – Jerzy* ma 
łzy w oczach. – Oddać go do zakładu nie ma takiej opcji. I zaraz 
komentuje te łzy – Przepraszam, jestem taki miękki.

Jego syn Robert ma ponad 40 lat, a do łóżka przykuty jest od 
30. Jako dziecko nabawił się dużego skrzywienia kręgosłupa. – 
Gdzie ja śpię? – Jerzy się dziwi. – W nogach. Przecież on się budzi 
5-6 razy w nocy, plecy go bolą, Muszę go przewracać kilka razy, 
Mam te ruchy już opanowane. Śpię 4-5 godzin, ale jakie mam 
wyjście? Jak żona żyła, to też ja spałem z synem. Zmarła w zeszłym 
roku jako podopieczna hospicjum. Najpierw chorowała, ale ja też 
chorowałem. Ja trzy razy leżałem w szpitalu.

Samotnie się jej nie przejdzie. Samotności zresz-
tą opiekunowie rodzinni mają aż nadto. Obar-
czeni często wieloletnią odpowiedzialnością za 
ciężko chorego bliskiego, niepełnosprawnego 

lub będącego w mocno podeszłym wieku, są po wielu 
kryzysach i czasami też chorzy. Potrzebują nie tylko zro-
zumienia swojej sytuacji, ale także konkretnej pomocy. 

Droga opiekunów  
rodzinnych 
do równowagi

Tak, pomaga mi córka, to dobre dziecko, ale ona ma swoją rodzinę. 
Ja wszystko robię. Pupę podcieram, podmyć muszę, tu proszę, mam 
podkłady. Syn, że chce siku, powie, ale że chce kupę to już nie. U mnie 
nie ma brudnego prześcieradła. Na pół roku wyprowadzamy się na 
działkę. To dla syna szansa, by zobaczył świat z innej perspektywy. 
Na działce mam nawet łazienkę przystosowaną pod kątem syna. 

Kiedy przychodzą panie z projektu, to często muszę wyjść i coś 
pozałatwiać. Ale czasami to najchętniej bym został i porozma-
wiał. Ja jestem szczęśliwy, kiedy mogę z kimś porozmawiać. Ci 
co wymyślili te godziny pomocy dla opiekunów rodzinnych, to 
był strzał w dziesiątkę. Wielki szacun. Jeszcze tam, gdzie są dwie 
osoby, to można się zastępować, ale tak jak ja, sam… Gdyby tak 
wszyscy myśleli…

„Żeby ktoś chociaż do mnie przyszedł i pogadał...”
Paweł ma 13 lat i jest chory na rdzeniowy zanik mięśni. Przy 
porodzie dostał 10 punktów w skali Apgar, ale po miesiącu 
już było widać, że co jest nie tak. „Nie tak” było coraz bardziej 
i teraz chłopiec porozumiewa się jedynie za pomocą ruchu 
gałek ocznych. Jeszcze rok temu mówił, choć niewyraźnie. 
Nawet sobie śpiewał, ale z powodu nawracających groźnych 
infekcji lekarze podjęli decyzję o uszczelnieniu krtani i założe-
niu specjalnego balonika. – Strasznie to przeżył – mówi mama 
Anna. – Zabrali mu głos.

Anna z Pawełkiem mieszka sama, jeśli nie liczyć jamnikopodob-
nej suczki Iki. Przyznaje, że wsparcie, które dostają w ramach 
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projektu, jest pierwszym, jakie otrzymała od kogokolwiek. 
Chociaż nie, 4 lata temu przez jakiś czas przychodziła do nich 
wolontariuszka, ale była studentką i się wyprowadziła. Niekiedy 
wpadnie jeszcze mama i wtedy Anna może wybiec na zakupy. 
– Brakuje mi prawdziwej przyjaciółki, a ja nawet nie mam dobrej 
koleżanki, która czasami by była. Odkąd Pawełek jest chory, to 
się czasami zastanawiam, że jeśli się coś stanie, nie będę miała 
do kogo zadzwonić. To jest dla mnie najgorsze, ta samotność. 
Brakuje mi takich zwykłych kontaktów z ludźmi. Już nie mówię 
o wyjściu gdziekolwiek, do kina, do kawiarni. Jedynie latem na 
spacer z Pawełkiem. Wie pani, marzy mi się, żeby chociaż ktoś do 
mnie przyszedł i pogadał. Chyba nie mam wygórowanych marzeń?

Karolinę z projektu poznałam w sierpniu. Latem chodziła z nami 
na spacery gdzieś dalej. Zawsze dwójka ludzi to dwójka. Zrobi 
zakupy, wyprowadzi Ikę. Wyraziła chęć nauczenia się odsysania 
Pawełka. Co za ulga… 

„Żyję w stresie, że coś się mężowi może stać...”
Mąż Barbary jest chory prawie 4 lata. W każdym razie wtedy 
usłyszał prognozę początków Parkinsona Na początku miał 
jedynie problemy z chodzeniem, ale od 3 lat Barbara została 
typowym opiekunem. Mieszkają sami. Czasami pomaga córka, 
wpada popołudniami, bywa, że weźmie dzień urlopu, ale ma 
swoje dzieci i swoje życie.

– Sama jestem chora, po mastektomii i działam w stowarzyszeniu 
amazonek – opowiada Barbara. – Z wyjazdów muszę rezygnować, 
więc na przykład nie pojechałam do sanatorium. Szczególnie dener-
wuję się, kiedy powinnam wyjść coś załatwić. Mąż jest wtedy sam. 
Tak, zdarzają mu się upadki. O, niedawno chciał przejść z wózka 
na fotel, przewrócił się i strasznie sobie potłukł kość ogonową. 
A raz chciał sobie coś w kuchni zrobić, upadł i zdarł skórę z nosa. 
Przychodzę, a mąż zakrwawiony. Bardzo to przeżyłam.

Mam typowe dla amazonek kłopoty z ręką, a tu muszę pomagać 
mężowi się podnosić. Bywało, że o pomoc prosiłam sąsiada albo 
wzywałam córkę. Nawet w nocy. To jest choroba postępująca, 
więc żyję w ciągłym stresie, że coś się może mężowi stać. Czasami 
naprawdę jest ciężko. 

O projekcie dowiedziałam się przez przypadek. Dzięki pani przy-
chodzącej w ramach projektu i dzięki mojej córce mogłam po raz 
pierwszy wyjechać z amazonkami na 2 dni. Jestem szczęśliwa, 
bo wreszcie czasami spokojnie wychodzę. Może odnowię jakieś 
towarzyskie kontakty? Przez te lata prawie wszystkie je straciłam.

„Ja, proszę pani, chciałabym żyć...” 
Mama Teresy ma 82 lata, a od 19 wymaga stałego wsparcia. – 
Ma raka, chorobę alkoholową, perforację żołądka i rodzaj 
demencji… Generalnie jest chora na wszystko – podsumowuje 
córka. Zaczęło się blisko 2 dekady temu, kiedy zginął młodszy 
brat Teresy, po którym żałobę nosiła 8 lat, choć wciąż nie jest 
pewna, czy ją zakończyła. Jej mama na pewno nie. – Po śmierci 
brata zaczęłam opiekować się rodzicami, bo oni starali się 
nie przeżyć. – opowiada. – Mieli wówczas po 60 parę lat, a ja 
38. U mnie była dwójka dzieci, tak jak u brata. Gdyby nie mój 
mąż, to by się chyba wszystko rozleciało. Przez pierwsze 10 

lat, do śmierci ojca, krążyłam między pracą, cmentarzem, 
dziećmi, rodzicami, którzy mieszkali 50 km od Gdańska. I tak 
w kółko. Po śmierci taty przeprowadziliśmy mamę do Gdań-
ska. Mieszkałam z nią przez jakiś czas, wszystko zawiesiłam, 
bo myślałam, że to nasze ostatnie pół roku. Potem była pod 
różnymi adresami, chwilę w szpitalu, dla naszej rodziny to był 
najgorszy czas. Syn w wieku 17 lat wyszedł z domu, miał  dość 
tego mojego nieustannego żalu i jeżdżenia. Córka wyprowa-
dziła się w dniu, w którym sprowadziliśmy do niego mamę. 

Jestem architektem, ale nie mam już biura, to jest cena opieki. 
Nie byłam  w stanie regularnie dysponować swoim czasem. 

Ja, proszę pani, chciałabym żyć. Mam 4 lata do emerytury, 
a tutaj szpital w domu. Ja jeszcze tak naprawdę nie pożyłam. 
Na pierwszej rozmowie z panią od projektu wylałam chyba 
wszystkie swoje żale: gniew, żal złość… Na to, że tak jest. Na 
to, że mama nie jest ani chora, ani zdrowa, ani nie leży, ani 
nie chodzi. Ani żyć, ani umrzeć. Ciągle jest tak samo i to trwa 
latami. Chociaż może najważniejsze, że u dzieci OK, z mężem 
za rączkę, a mama lepiej i spokojna. I że mam satysfakcję bo zro-
biłam coś ładnego i bardzo potrzebnego dla innych i siebie. I że 
jest pięknie na dworze.

❙❙ GRUPA WSPARCIA
19 listopada br. w Fundacji Hospicyjnej wystartowała grupa 
wsparcia dla opiekunów rodzinnych. W pierwszym spotkaniu 
uczestniczyło 11 pań w przedziale wiekowym 30-70 lat. O za-
jęciach usłyszały z różnych źródeł, również dzięki kontaktowi 
z Fundacją, jaki narodził się po ukończeniu przez nie warsztatów 
dla opiekunów rodzinnych, odbywających się tutaj prawie przez 
cały 2019 rok. – Przed nami jeszcze 17 spotkań, na które zapra-
szam co 2 tygodnie we wtorek, do końca lipca 2020 roku – mówi 
Anna Marlęga-Woźniak, hospicyjna psycholożka i zarazem 
prowadząca grupę. – Ich głównym zadaniem jest danie prze-
strzeni, by uczestnicy mogli się dzielić swoimi trudnymi emocjami 
i doświadczeniami. Na pierwszych zajęciach pojawiły się jednak 
także elementy wzajemnego wspierania się i był czas na dzielenie 
się informacjami. Potrzeba uwagi i wysłuchania jest w grupie do-
minującą. W codziennym życiu wyraźnie bardzo im tego brakuje.

Kampanijne hasło Fundacji Hospicyjnej, która od kilku lat zaj-
muje się sytuacją opiekunów rodzinnych w Polsce z zamiarem 
jej poprawienia, opiera się na trzech słowach: „zauważ, zrozum, 
wesprzyj”. Samo zauważenie i próba zrozumienia potrafią być 
już wsparciem, ale w pewnym momencie musi też przyjść pora 
na wsparcie konkretne. Opieka wytchnieniowa, czyli wyręczenie 
opiekuna rodzinnego w obowiązkach przy jego bliskim, by 
miał czas na wizytę u lekarza, załatwienie spraw urzędowych, 
spotkanie z kimś poza domem czy po prostu zadbanie o siebie, 
takim wsparciem właśnie jest. 

Magda Małkowska

* Imiona wszystkich opiekunów rodzinnych zostały zmienione.



24 FDO TUMBO POMAGA

My tak. Widujemy go często, nie tylko z po-
wodu nietypowego ubarwienia. Pomarań-
czowy słonik to symbol Funduszu Dzieci 
Osieroconych, powstałego przy Fundacji 

Hospicyjnej by zwrócić uwagę na dzieci, które przecież 
„same radzą sobie tylko w bajkach”. 

Panuje przekonanie, że jeśli dziecko nie mówi o smutku, to go 
zwyczajnie nie odczuwa. Dorośli są często tak przygnieceni 
własną tęsknotą oraz zmaganiami z codziennością, że nie do-
strzegają, w jak trudnej sytuacji znajdują się ich własne dzieci. 
A przecież one także przeżywają żal po stracie, choć zazwyczaj 
okazują go inaczej niż ich opiekunowie. Blisko 40% dzieci do-
świadczonych utratą rodzica przejawia problemy emocjonalne 
dłużej niż rok i dotyczą ich istotne, utrzymujące się nawet do  
2 lat po śmierci bliskiego, zmiany w codziennym funkcjonowaniu. 

Dziecięce wyobrażenie śmierci ewoluuje wraz z wiekiem. Naj-
młodsi wierzą w możliwość „przywrócenia do żywych”, odczu-
wając jednocześnie wyraźny smutek. Nieco starszych wypełnia 
poczucie, że oto skończyło się coś „na zawsze”. Nastolatkom, 
które rozumieją, co się stało, często towarzyszy bunt.

Maskotką Funduszu został słoń, bo w naturze jest to zwierzę po 
ludzku przeżywające śmierć współbratymców. Słoń raczej mały, 
bo stał się symbolem działań skierowanych do najmłodszych 
żałobników. Słonik koloru pomarańczy, bo to jest kolor pełen 
energii i życia. A Fundusz za główne zadanie wyznaczył sobie 
przeprowadzenie osieroconych dzieci przez żałobę ku życiu. 
Mały pomarańczowy słoń dostał imię Tumbo. 

❙❙ JEDYNY TAKI
Poza Tumbo pomarańczowych słoni nie ma. Podobnie jak 
tak kompleksowego wsparcia polskich dzieci przeżywających 
śmierć bliskich osób, a także ich często bezradnego otoczenia. 
Działania założonego przez nas w 2006 roku Funduszu, bardzo 
różnorodne, dają możliwość właściwego zaopiekowania się 
dzieckiem w kryzysie wynikającym z żałoby i stwarzają szansę 
przejścia przez nią jak najmniej boleśnie. 

❙❙ TUMBO JEST HOJNY
Marzę, by nauczyć się grać na gitarze. Tata już mnie nie nauczy 
(Piotrek, 15 lat). 

W tym roku znowu mam kłopoty z matematyką, odstaję w klasie 
i boję się, że nie zdam (Gosia, 13 lat).

Na Dzień Dziecka chciałabym dostać buty sportowe nr 40 i dres na 
164 cm, najlepiej nie z second handu. Bardzo lubię wf, ale brakuje 
mi stroju (Ania, lat 13). 

Pod choinkę chciałbym dostać jakiś kosmetyk dla mamy, by prze-
stała być smutna (Patryk, 7 lat). 

Dzieciństwo i młodość to okres zdobywania podstaw szkolnej 
edukacji, w której czasami potrzeba pomocy z zewnątrz. To także 
doskonały czas uprawiania sportu, rozwijania pasji (również na 
wyjazdach), nauki języków. Nie wystarczy jednak sama chęć. 
Śmierć jednego z rodziców jest częstym powodem kłopotów 
materialnych całej rodziny. Rodzina, która dotychczas mogła 
liczyć na dwie dorosłe osoby, zarówno w kwestiach zarobko-
wych, jak i organizacyjnych, musi na nowo ułożyć sobie życie. 
Często konieczne jest ograniczenie jej potrzeb do minimum. 
Brak środków może skutecznie pokrzyżować ambitne plany czy 
udaremnić spełnienie dziecięcych marzeń. Aby temu zapobiec 
podopiecznych Funduszu od początku wspieramy socjalnie, 
by potencjalny spadek poziomu życia odczuwany był przez 
nich jak najmniej. Do tej pory z pomocy socjalnej Funduszu 
skorzystało 9 000 dzieci.

Wsparcie edukacyjne
W latach 2006-2008 podopieczni Funduszu – dzieci, których 
bliscy umarli pod opieką polskich hospicjów oraz zdrowe rodzeń-
stwo dzieci chorych – otrzymali okazjonalne wsparcie socjalne 
o wartości 345 762 zł. Jego głównym celem było umożliwienie 
dodatkowego kształcenia lub ewentualne nadrobienie szkolnych 
braków. Obecnie, dzięki rozwojowi Funduszu i zaangażowaniu 
darczyńców, wsparcia możemy udzielać już regularnie. Do 2019 
roku łączna wartość tej pomocy wyniosła 913 600 zł.

W pewnym momencie pomoc częściowo przybrała charakter 
cyklicznych akcji, do których bezpośrednim pretekstem były 
coroczne święta lub szkolny kalendarz.

Czy ktoś widział 
pomarańczowego  
słonia?
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Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka
Pierwsze uśmiechy dzięki wiosennej akcji Funduszu pojawiły 
się w okolicach czerwca 2010 roku. Obdarowano wówczas  
240 dzieci z 34 ośrodków hospicyjnych, przy czym z każdym ro-
kiem liczba beneficjentów akcji wyraźnie się zwiększała i w 2019 
roku sięgnęła 560. Wśród przekazujących prezenty panuje 
zawsze wielka różnorodność – od uczniowskich i pracowni-
czych zespołów po sponsorów indywidualnych. Na uśmiechu 
dziecka, zwłaszcza osieroconego, zależy wszystkim. Łączna suma 
przekazanych w latach 2010-2019 w ramach akcji prezentów 
wyniosła około 500 000 zł. 

Kolorowy Piórnik
Akcja ogólnopolskiej zbiórki przyborów szkolnych, prowadzona 
pod tą nazwą, pierwszą odsłonę miała w 2010 roku. Odpowiednie 
przygotowanie dzieci do szkoły było dla nas zawsze prioryte-
towe. Przez kilka lat akcja realizowana była przy jednoczesnym 
wsparciu kampanii „Podaruj Dzieciom Uśmiech” i pozyskiwanym 
dzięki niej środkom z tzw. charytatywnego SMS-a. Od początku 
zbiórek do tej pory, dzięki społecznej ofiarności, udało się po-
zyskać szkolne wyprawki na sumę ponad 200 000 zł.

Mikołaje Łączcie się
Akcja, z datą finału ukrytą w nazwie, organizowana jest od 
2012 roku i ma charakter lokalny. Spełniamy świąteczne życzenia 
pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkie-
wicza SAC, ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci osieroconych, 
których najbliżsi zmarli w Hospicjum. Do 2019 roku w jej ramach 
przygotowano prezenty o szacunkowej wartości 500 000 zł. 

❙❙ TUMBO JEST CZUŁY I TOWARZYSKI
Jeszcze nigdy nie pojechałem na żaden obóz. Najlepszy byłby taki 
nad jeziorem, bo lubię pływać (Bartek, 12 lat).

Tu przychodzą dzieciaki po przejściach. Każde wymaga specjalnego 
traktowania, chociaż mają te same doświadczenia. One same są 
dla siebie wielkim wsparciem (Anna Włodkowska, koordynatorka 
zajęć w świetlicy „Przystań”).

Popołudnia na ściance bardzo dobrze robią synowi na głowę. 
Na tę jego głowę, w której tyle myśli (mama uczestnika sekcji 
wspinaczkowej).

Życiu w cieniu straty często towarzyszy poczucie wykluczenia, 
społeczne piętno „sierotki”, niechciana odrębność, dlatego 
część wspierających działań Funduszu skupiła się na wsparciu 
psychosocjalnym. Liczy się w nim nie tylko możliwość darmo-
wego uczestnictwa podopiecznych w różnych aktywnościach, 
ale także opieka wrażliwa na szczególny rodzaj doświadczenia 
dzieci, jakim jest śmierć bliskich.

Wyjazdy
Od 2009 roku organizujemy letnie wyjazdy wakacyjne, podczas 
których dzieci spędzają aktywnie czas. To są zawsze obozy 
tematyczne – ich uczestnicy uczą się np. rzeźbić, lepić z gliny, 
tańczyć, ale także podstaw survivalu czy sztuk walki. Orga-
nizowane są obozowe pokazy mody, obozowy teatr, a raz 
w profesjonalnym studiu nagrana została obozowa piosenka. 
Od 7 lat podopieczni Funduszu dołączają także do obozów 
językowych, organizowanych latem i zimą przez gdański oddział 
PMI Poland Chapter.

W ciągu wszystkich lat realizowania tej oferty dla podopiecznych 
Funduszu przygotowaliśmy 469 miejsc. Wiele spośród dzieci 
na obozy wyjeżdżało kilkakrotnie.

Świetlica Przystań
Powstała w 2012 roku z potrzeby stworzenia przyjaznego 
miejsca, w którym dzieci osierocone mogłyby spędzać razem 
czas, pobawić się, poszaleć, wygadać albo pomilczeć. Wpaść 
można zawsze, ale regularne zajęcia prowadzone są raz w ty-
godniu przez nauczycielki wolontariuszki. Ich uczestnicy uczą 
się rozumieć swoje emocje, redukować napięcie, aktywizować 
się, rozwijać uzdolnienia, koncentrować, ale i odprężać. Pod-
czas wakacji, zarówno latem jak i zimą, organizowane są tzw. 
Spotkania Wakacyjne. Przez 1-2 tygodnie dzieci spotykają się 
wówczas codziennie. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych 
z Fundacją Hospicyjną firm, często wychodzą na zewnątrz, 
korzystając z atrakcji ufundowanych przez trójmiejskie placówki 
kulturalne i sportowo-edukacyjne.

Ze wsparcia fundacyjnej „Przystani” skorzystało już 35 dzieci. 
Większość z nich to kilkuletni bywalcy świetlicy. 
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choć także, kiedy żałoba ma charakter powikłany, przychodzą 
same dzieci i nastolatkowie. To bardzo istotna forma wsparcia, 
zaczęta już w momencie sprawowania opieki nad chorym 
hospicyjnym. Średnio w tygodniu psycholog odbywa 5 takich 
spotkań.

Kampanie edukacyjne
Od lat na temat dziecięcej żałoby inicjujemy ogólnopolskie 
kampanie. Pierwszą, z 2006 roku, ogłosiliśmy pod hasłem „Stra-
ta, osierocenie, żałoba”. Jej ważnym punktem było powstanie 
Funduszu Dzieci Osieroconych. Hasło kampanii z 2010 roku 
– „Pomóż dzieciom osieroconym” – już wyraźnie wskazywało 
jej niepełnoletniego beneficjenta. W latach 2013-2015 zainau-
gurowaliśmy kolejne trzy kampanie poświęcone małoletnim 
żałobnikom. Hasło ostatniej: „Dzieci radzą sobie same tylko 
w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom” stało się oficjalną de-
wizą zarówno programu Tumbo Pomaga, jak i całego Funduszu.

W październiku 2019 roku, w kampanii „Ważni – niewidziani. 
Zauważ, zrozum, wesprzyj”, problemy osieroconych dzieci 
zestawiliśmy z niełatwą codziennością opiekunów rodzinnych. 

Portal i tumbolinia
Jednym z efektów kampanii z 2014 roku była inauguracja inter-
netowej platformy tumbopomaga.pl, będącej kompendium 
wiedzy na temat przeżywania żałoby przez dzieci i młodzież. 
Wyposażona w zakładki adresowane do różnych grup odbiorców, 
w tym rodziców i opiekunów, nauczycieli, pedagogów oraz dzieci 
i młodzież, jest pierwszym w Polsce kompleksowym portalem 
wychodzącym naprzeciw trudnemu i zapomnianemu tematowi. 
Szybko stała się miejscem informacji na temat rozwijającego 
się programu wsparcia psychologicznego, w ramach którego 
m.in. zaczęły odbywać się szkolenia, wykłady, ukazywać książki, 

a co roku w listopadzie organizowany 
jest Dzień Solidarności z Dziećmi 

i Młodzieżą w Żałobie.

Równocześnie ze stroną 
uruchomiliśmy tum-

bolinię, czyli telefon 
zaufania dla osób 
potrzebujących roz-
mowy ze specjalistą 
od dziecięcej żało-
by. W miesiącu pod 
numer 800 111 123 
dzwoni kilka - kilka-
naście osób, głów-
nie opiekunów dzie-
ci w żałobie lub tych, 

którzy pragną do niej dziecko przygotować.

Wydawnictwa
Zaraz na starcie istnienia Funduszu, w 2007 roku, opublikowany 
został poradnik Strata, osierocenie, żałoba, a rok później wyszedł 

Sekcja wspinaczkowa
Fundacyjne „pajączki” ćwiczą od 2014 roku. To nie tylko szkoła 
bezpiecznego poruszania się po ściankach i skałach, ale przede 
wszystkim szansa na złapanie dystansu do trudnych myśli. – 
Kiedy się wspinasz, to się tylko wspinasz – mówi wolontariusz 
Krzysztof, założyciel sekcji i jej główny instruktor. I dodaje: – 
Wspólna wspinaczka buduje zaufanie do partnera, do sprzętu, 
ale przede wszystkim do samego siebie. 

W ciągu 5 lat na wspinaczkową sekcję uczęszczało 30 uczest-
ników w wieku od 6 do 15 lat.

❙❙ TUMBO JEST UWAŻNY,  
MERYTORYCZNY I RZETELNY 
Pamiętam Dawida, który wspaniale się uczył i był bardzo ułożony. 
Potrzebował kogoś, kto by mu powiedział, że może sobie czasem 
odpuścić i popłakać. Zmarła jego mama. 

Pamiętam małą Maję, która zrobiła się bardzo „grzeczna”. Po-
trzebowała kogoś, kto powiedziałby jej, że zmarli nie siedzą na 
chmurce. Zmarł jej tata.

Pamiętam zbuntowaną Julię, która przeprowadziła się do babci, bo 
od niej miała bliżej do szkoły. Potrzebowała ponownego zamiesz-
kania w swoim domu, razem z tatą. Zmarła jej mama.

Pamiętam Zosię, która właśnie przystępowała do I Komunii św. 
Zastygała w bezruchu. Była przerażona. Potrzebowała informacji, 
co się dzieje. Jej siostrzyczka umierała.

(Agnieszka Paczkowska, psycholog,  
koordynatorka merytoryczna programu Tumbo Pomaga)

Akcje są ważne, zostawiają dobry ślad, ale mają charakter ulotny. 
Działania o charakterze psychosocjalnym idą krok dalej, tworząc 
osieroconym dzieciom ich środowisko, w którym 
mogą się odbudować. Istotną częścią 
aktywności Funduszu są przedsię-
wzięcia o charakterze psychopeda-
gogicznym, często będące naturalną 
kontynuacją wcześniejszych prak-
tyk Fundacji Hospicyjnej. Od jesieni 
2014 roku realizujemy je w ramach 
zainaugurowanego wtedy programu 
wsparcia psychologicznego dzieci 
i młodzieży „Tumbo Pomaga”, dotyczące-
go wszystkich niepełnoletnich osieroconych, 
bez względu na przyczynę śmierci ich bliskich. 

Spotkania indywidualne 
Problemy wynikające z przeżywania procesu żałoby w rodzinie, 
więc również przez dzieci, to jeden z podstawowych tematów 
spotkań indywidualnych hospicyjnego psychologa z bliskimi 
pacjentów. Uczestniczą w nich przede wszystkim opiekunowie, 
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opracowany przez zespół autorów podręcz-
nik Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia 
i wolontariacie hospicyjnym. Jesienią 2016 
roku zaczęła się ukazywać seria wydawnicza 
„Biblioteka Tumbo Pomaga”, konsultowana 
ze specjalistami od dziecięcej żałoby. Za-
początkowała ją książeczka Czary mamy – 
pierwsza bajka terapeutyczna z cyklu „Bajka 
Plasterek”. Do tej pory ukazały się jeszcze 
trzy pozycje: Za siódmą górą, Zaczarowany 
ogród dziadka oraz Trzecie życzenie Tumbo. 21 
listopada br. planowana jest premiera kolejnej: 45 
naprawdę niezwykłych słoni. Opowiadania te, poprzez odnie-
sienie do realiów bliskich osieroconemu dziecku i wskazanie 
jego opiekunom właściwych przykładów zachowań, pomagają 
rodzinie zmierzyć się ze stratą. Ponadto w ramach serii wydali-
śmy też: poradnik Żałoba dzieci i młodzieży oraz informator dla 
szkół Dzień Tumbo. 

Spotkania z Bajką
Od jesieni 2015 roku raz w miesiącu organizujemy warsztaty 
dla przedszkolaków oraz uczniów nauczania początkowego, 
w których punktem wyjścia jest lektura znanej bajki. W pierw-
szym sezonie była nią Jaś i Małgosia, w wersji stworzonej 
przez Jarosława Mikołajewskiego, a w kolejnych Kopciuszek, 
napisany przez Grzegorza Kasdepke. Bajki dzieciom czytają 
m.in. trójmiejscy dziennikarze, artyści, sportowcy, ludzie nauki 
i polityki, a także fundacyjni wolontariusze – wszyscy przeko-
nani o terapeutycznej mocy głośnego czytania najmłodszym. 
Następujące po lekturze zajęcia, plastyczne lub o charakterze 
dramy, mają za zadanie sprowokować uczestników do rozmów 
na temat możliwości wsparcia rówieśników przeżywających 
śmierć bliskiej osoby. Do tej pory w warsztatach wzięło udział 
około 1500 dzieci.

Dzień Tumbo
Od 2016 roku, 21 listopada, w ponad stu gdańskich 
placówkach edukacyjnych obchodzony jest Dzień 
Tumbo, czyli urodziny funduszowego słonika, bę-
dące pretekstem do lekcji o uczuciach towarzyszą-
cych śmierci bliskiej osoby i sposobach wsparcia 
tych, którzy ją właśnie przeżywają. Dzięki inwencji 
nauczycieli i uczniów to często bardzo spektaku-
larne wydarzenie, realizujące jedno z założeń pro-
gramu Tumbo Pomaga – przełamywanie tabu, jakim 
jest śmierć i żałoba wśród dzieci. W szkołach, dzięki 
naszym materiałom, odbywają się najpierw zajęcia 
dydaktyczne, w młodszych klasach oparte najczęściej 
na autorskiej bajce Trzecie życzenie Tumbo. W drugiej 
części dnia organizowany jest „pomarańczowy” fe-
styn charytatywny lub inne wydarzenie mające na 
celu wsparcie osieroconych dzieci. Do tej pory każdego roku 
w obchodach Dnia Tumbo brało udział około 1000 gdańskich 
uczniów. Obecnie Gdańsk jest prawdopodobnie jedynym 
miastem w Polsce, w którym większość pracowników szkół 

i ich uczniów dowiedziało się, jak nieść pierwszą 
pomoc, wspierając ucznia w żałobie. Wszystkie 
szkoły biorące udział w Dniu Tumbo otrzymały 
w prezencie od Fundacji egzemplarze „Bajek-
-Plasterków”.

Jesienią 2019 roku Dzień Tumbo stanie się ele-
mentem naszej kampanii edukacyjnej, a mate-
riały do jego przygotowania w szkołach roze-
ślemy do wszystkich hospicjów w Polsce, które 
zdecydują się przystąpić do tego wydarzenia.

Warsztaty i wykłady
Od 2015 roku, przy wsparciu władz Miasta Gdańska, pro-
wadzimy cykliczne warsztaty dla pracowników placówek 
oświatowych. Rok później do oferty dorzuciliśmy warsztaty 
uzupełniające dla grup zaawansowanych. Do tej pory w za-
jęciach wzięło udział ponad 500 osób, czego efektem jest 
obecność w większości gdańskich szkół podstawowych przy-
najmniej jednego lidera pomocy dla osieroconych. Raz w roku 
organizujemy podobne warsztaty dla opiekunów rodzinnych.

Oprócz warsztatów od 2016 roku prowadzimy również wykła-
dy o charakterze otwartym, zarówno w siedzibie Hospicjum 
Dutkiewicza, jak i na zaproszenie różnych stowarzyszeń i uczel-
nianych kół naukowych. Ich wspólny temat dotyczy specy-
fiki dziecięcej i nastoletniej żałoby oraz sposobów wsparcia 
małoletnich żałobników.

❙❙ TUMBO JEST AKTYWNY
Ja mam dla kogo żyć, ale swoim kilometrem chciałabym pomóc 
innym, którzy muszą żyć z brakiem (Małgosia).

Od kilku lat podczas różnych imprez sportowych pojawiają 
się zawodnicy w pomarańczowych koszulkach z nadrukiem 
słonika, podpisanych: „TUMBOteam”. To nieformalna grupa 
osób, które mierząc się z kolejnymi sportowymi wyzwa-
niami, chcą szerzyć ideę pomocy osieroconym dzieciom. 

Liczy ponad 200 członków i łączy różne 
środowiska. Najliczniej reprezentowa-

ne jest Trójmiasto, ale obecna jest też 
w innych polskich miastach. 

Aktywni sportowo TUMBOteamo-
wicze biegają, chodzą z kijkami 
nordic walking, jeżdżą na rowe-
rze, na rolkach, a nawet pływają na 
smoczych łodziach. Nazwa grupy 
coraz częściej jednak odnoszona 
jest też do wszystkich tych, którym 
los osieroconych dzieci jest bliski 
sercu. 

TUMBOteam rośnie w siłę i jest już 
rozpoznawalną marką. Łączy ludzi, 

środowiska i przestrzenie. Naprawdę pomaga.
Magda Małkowska

Autorką rysunków słoników Tumbo jest Agnieszka Żelewska 
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Fundacyjne pajączki w akcji 

Jeden, dwa, trzy…, pięć lat. Tyle już przy 
Fundacji Hospicyjnej działa szkółka wspi-
naczkowa, utworzona z myślą o pod-
opiecznych Funduszu Dzieci Osieroco-

nych Tumbo Pomaga. Do tej pory przewinęło 
się przez nią blisko 30 „pajączków”, czyli mło-
dych adeptów sztuki, która zasady prawa gra-
witacji ma za nic…

– …ale pozostaje w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem – uzupełnia 
Krzysztof – inicjator, założyciel i szef całego przedsięwzięcia. 
Krzysztof z Fundacją Hospicyjną związany jest znacznie dłużej, 
od lat wspierając organizację jako członek jej Rady. Dawno temu, 
sam dla siebie, szukał czegoś, co pozwoliłoby skutecznie oczyścić 
głowę z codziennych stresów. Wspinanie się – sport niewątpliwie 
ekstremalny, był strzałem w dziesiątkę. – Jak się wspinasz, to się 
wspinasz i tyle, skupiony na pracy swoich mięśni i kawałku ściany 
przed sobą – tłumaczy. Właściwie dopowiadać, skąd wziął mu 
się pomysł, by tę formę aktywności zaproponować dzieciom, 
którym umarł ktoś bliski, już nie musi. W zestawieniu ze swoimi 
rówieśnikami muszą one poradzić sobie z dużo większą liczbą 
tzw. trudnych myśli. Według Krzysztofa zmierzenie się z własną 
fizyczną słabością pozwala do tych myśli złapać dystans.

Na początku szkółkę prowadził ze swoim synem Pawłem i jego 
żoną Agnieszką – wspinaczami sportowymi. Potem zastąpiła ich 
Marysia, a jako ostatnia do ekipy opiekunów dołączyła Agata. 
Obie dziewczyny poznałam w akcji, podczas wspinaczkowych 
zajęć. Energiczne, uśmiechnięte, bardzo pozytywne – od razu 
było widać, że można z nimi konie kraść albo razem iść… w góry. 

❙❙ PRZYJACIELE
Co roku na zajęcia do szkółki wspinaczkowej przychodzą nowe 
dzieci. Bezwzględne pierwszeństwo mają osierocone, to dla 
nich ona powstała. Od początku i przez cały czas prowadzona 
jest wolontaryjnie, w gościnnych pomieszczeniach bulderowni 
Grimpado na gdańskim Przymorzu oraz na ścianie wspinaczko-
wej w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. 
Z obu miejsc korzystają za darmo. 

W każdym sezonie do grupy dołączają także dzieci pracowników 
Fundacji. Wszyscy traktowani są na równi – po przyjacielsku, 
ale też z zachowaniem odpowiedniej dyscypliny. Metry ponad 
ziemią zobowiązują.

Wiekowy rozrzut adeptów wspinaczki robi wrażenie – od 6-let-
nich brzdąców po zaawansowanych nastolatków. – Byś się zdzi-
wiła, co potrafi taki maluch… – Krzysztof bezbłędnie i szybko 

reaguje na zdziwienie w moich oczach. – Poza tym ci mali z tymi 
starszymi świetnie się dogadują. 

Na zajęciach każdy do każdego mówi po imieniu, zgodnie 
z górską etykietą. Na prawdziwej skale grzecznościowe zwroty to 
zawracanie głowy, nie ma na nie czasu. Początkowo nie było to 
łatwe, tak do starszych? Czy to aby grzeczne? – Krzysztof, Agata 
i Marysia są jedynymi dorosłymi, do których nasze dzieci mówią 
po imieniu. Bardzo ten fakt przeżywały, ale teraz wydaje im się to 
już naturalne – słyszę od jednej z mam, które przyglądają się 
zajęciom. Poza tym sama widzę, że kłopotu, cóż, rzeczywiście 
już nie ma. 

Obowiązuje jeszcze jedna zasada – ani słowa o szkole. Zadania 
domowe, testy, klasówki, nauczyciele są tematami zakazanymi. 
I tak wystarczająco wypełniają (czytaj: obciążają) czas poza 
wspinaczką, tutaj więc ich się nie porusza. Chyba że pojawia 
się jakiś duży problem, wtedy przed nim nie uciekają. Wiado-
mo, poważny problem trzeba obgadać. Podczas mojej wizyty 
szczęśliwie się nie pojawił. Za to Agata z jedną z uczestniczek, 
którą dodatkowo zabiera także na inną ściankę, opowiadały 
sobie coś półgłosem o kulinariach. 

Rzędkowice. Śmiało w górę...
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Czasami na zajęciach pojawiają się głębsze, bardziej osobiste 
wątki. Między jednym a drugim trawersem, w poczuciu absolut-
nej dyskrecji i wzajemnego zaufania. Ale skoro mowa o dyskrecji, 
to tylko je sygnalizuję, bez wchodzenia w szczegóły rozmów.

– Po co tu przychodzicie? – pytam niezależnie 
Marysię i Agatę. Odpowiadają bez wahania, 
jakby uzgodniły: – Po frajdę. Chociaż Agata 
śmiejąc się, dodaje, że przychodzi też po ba-
ton… Rzeczywiście na koniec spotkania Krzysz-
tof wyciąga skądś tajemniczy worek i rozdaje 
kinder bueno, a w szatni słyszę, że 2 tygodnie 
wcześniej też były „kinderki”, ale asortyment 
worka często się zmienia. 

❙❙ NA ŚCIANCE
– Nie da? – Jak się nie da? – Spadnę, Krzysztof… – To zaliczysz gle-
bę. – Niżej noga i bez filozofii! – Boli mnie... – Trochę musi. Dawaj, 
omiń go, a ty się przylep do ściany. Suuuuper! Dzisiaj zostajesz 
czternastym pomocnikiem trenera! – Mogę już zejść? – Na chwilę. 
Zwijaj linę…

Ambicją prowadzących nie jest zrobienie z dzieci zawodników. 
Jeśli w którymś obudzi się prawdziwa wspinaczkowa pasja, 
zachęcają opiekunów, by zapisać dziecko do odpowiedniej 
sekcji. U nich przede wszystkim mają się emocjonalnie rozluźnić, 
poruszać, trochę poszaleć, choć także poznać zasady bezpie-
czeństwa obowiązujące na wysokości.

– Gdyby zrobić im fotografię na pierwszych zajęciach, a potem na 
ostatnich, po obozie, myślę, że różnica byłaby bardzo widoczna 
– mówi Krzysztof przed zajęciami. – Na wylocie to są zupełnie 
inne dzieciaki. Oczywiście przyczyna tkwi nie tylko we wspólnym 
wspinaniu. One zwyczajnie dojrzewają, niemała też zasługa zajęć 
w naszej fundacyjnej świetlicy. Ale u nas, na ściance, także wydarza-
ją się ważne rzeczy. Te słowa potwierdza mama dwójki obecnych 
tego dnia dzieci. – One bardzo czekają na te spotkania. Cieszyć 
zaczynają się już w przeddzień. To wielka rzadkość, że mogą za 
darmo uczestniczyć w czymś cyklicznym. Inna, której syn właśnie 
zeskoczył na materac z kilku metrów, dorzuca – Popołudnia tutaj 
bardzo dobrze robią mu na głowę. Na 
tę jego głowę, w której tyle myśli. A na 
koniec jeszcze ten obóz…

❙❙ NA OBOZIE
No właśnie, obóz, prawdziwa wi-
sienka na torcie. Zawsze w to samo 
miejsce – do Rzędkowic w Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, 
a konkretnie do Rancza pod Wy-
soką, którego właścicielka Iwona 
jest „pajączkom” bardzo życzliwa. 
Zawsze na 6 dni i wystarczy, bo już 
w dniu przyjazdu ruszają w ska-
ły. W charakterze opiekunów jadą 
jeszcze dodatkowe osoby, bo dzieci, 

które na ściance nie były w stanie pokonać bariery 2 metrów, 
w naturze wspinają się naprawdę wysoko.

Ponoć zabieranie jakiegokolwiek kieszonkowego mija się z ce-
lem – na zakupy nie ma tam ani minuty czasu. Zarówno po 

śniadaniu, jak i po obiedzie dzieci spędzają 
go na wspinaczce (w wypadku złej pogody 
w ośrodku jest sztuczna ścianka). Po kolacji, 
wszyscy pół żywi, spotykają się na wspólnym 
oglądaniu filmów, choć niektórzy nie są w sta-
nie dotrwać do ich końca. Ruch na świeżym 
powietrzu i autentyczny wysiłek, no i duże 
emocje, robią swoje. 

Za pobyt na obozie i wymagany w jego trak-
cie sprzęt dzieci też nie płacą. Część dostają w charakterze 
prezentów, w ramach organizowanej dla nich przez Fundację 
akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”, a część pozyskiwana 
jest od sponsorów. Ich grono to z kolei w dużej mierze zasługa 
operatywności Krzysztofa, który już wiele razy naturalną ludzką 
chęć pomagania potrafił przekierować na potrzeby uczestników 
szkółki. 

❙❙ W ŻYCIU
Krzysztof przyznaje się do nauczycielskich genów. Lubi przeby-
wać z dziećmi i wie, jak z nimi rozmawiać, żeby ich nie zapeszyć, 
ale otworzyć. – Wyraźny przyrost pewności w trakcie zajęć widać 
u młodszych dzieci – opowiada. – Nastolatki – hm, no sama wiesz, 
już fakt, że przychodzą, świadczy bardzo wiele. I przytacza historię 
dziewczynki, która zachowywała się jak klasyczny „jeż”, a na 
obozie nagle tak puściły jej emocję, że nie krzyczała, ale wrzesz-
czała z tych emocji wniebogłosy. Albo historię chłopca, który 
przychodził, siadał w kącie i mówił, że nie będzie się wspinał, bo 
jest mu smutno. Któregoś razu jednak nie wytrzymał i dołączył 
do reszty. Wspólna wspinaczka buduje przecież zaufanie do 
partnera, do sprzętu, ale przede wszystkim do siebie samego. 
A to z kolei daje poczucie pewności. Stąd do poczucia utraco-
nego bezpieczeństwa w życiu już bardzo blisko.

Magda Małkowska 

Bulderownia Grimpado. Ale w koło jest wesoło...
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Wspólna wspinaczka 
buduje zaufanie do 
partnera, do sprzętu,  
ale przede wszystkim  
do siebie samego.
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❙❙ SŁOŃ DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Kiedy w 2006 roku przy Fundacji Hospicyjnej powstawał Fun-
dusz Dzieci Osieroconych, jego symbolem-maskotką uczyniono 
słonika imieniem Tumbo. Był sam, ale trąbę miał podniesioną 
do góry na znak, że daje radę. My, dorośli, nie powinniśmy mieć 
jednak złudzeń – dzieci, jak głosiło jedno z haseł fundacyjnych 
kampanii poświęconych wsparciu małych żałobników, same 
poradzą sobie tylko w bajkach. Zwłaszcza te, którym umarł ktoś 
ważny i kochany. Bez naszej pomocy tego smutku nie udźwigną. 

Od kilku lat przy Funduszu rozwija się ogólnopolski program 
wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”. Działa strona 
tumbopomaga.pl, będąca platformą wiedzy na temat żałoby 
dzieci i młodzieży, przeprowadzane są warsztaty dla pedago-
gów pokazujące, jak wspierać uczniów w żałobie, natomiast 
w szkołach i przedszkolach organizowany jest Dzień Tumbo, 
czyli dzień solidarności z osieroconymi dziećmi. Fundacja wydaje 
poradniki i terapeutyczne „Bajki Plasterki”, a cykliczne „Spotkania 
z Bajką” uwrażliwiają najmłodszych gdańszczan na potrzeby ich 
rówieśników przeżywających stratę. 

❙❙ AKTYWNI DLA OSIEROCONYCH
Od kilku lat działa także nieformalna grupa, zrzeszająca aktyw-
ne sportowo osoby z Trójmiasta, które mierzą się z kolejnymi 
sportowymi wyzwaniami, ubrane w pomarańczowe koszulki 
ze słonikiem. W geście przyjaźni i zrozumienia dla idei wsparcia 
osieroconych dzieci, bo tak podpowiada im serce, a czasami 
także doświadczenie. 

Ze słonikiem w składzie

Jak pogodzić dziecięcą żałobę i osierocenie z wrza-
wą sportowych imprez? Co ma satysfakcja z ze-
społowego wysiłku z pomaganiem dzieciom, któ-
re przeżywają śmierć bliskiej osoby. I co w tym 

wszystkim robi pomarańczowy słoń? 

Zaczęło się w Łodzi, 
gdzie w 2013 roku 
kilkoro fundacyjnych 
pracowników i wolon-
tariuszy wzięło udział 
w biegu na 10 km w ra-
mach Łódź Maraton 
Dbam o Zdrowie i or-
ganizowanej wówczas 
akcji charytatywnej 
„Biegam – Pomagam”. 
Pobiegli dla Amelki, 
małej podopiecznej 
Hospicjum Dutkiewi-
cza. Justyna Ziętek, 
dzisiejsza koordyna-
torka sportowych przedsięwzięć w Fundacji, wspomina, że 
z plakietką „Biegnę dla Amelki” na starcie pojawiło się około 
80 osób. I chociaż nikt tak wtedy tej grupy nie nazywał, był to 
początek TUMBOteamu.

Wkrótce w Trójmieście zaczęły się mnożyć kolejne imprezy 
sportowe i Fundacja podjęła współpracę z Gdańskim i Gdyńskim 
Ośrodkami Sportu, dzięki którym zawodnicy w Tumbowych ko-
szulkach otrzymują darmowe pakiety startowe, a do wszystkich 
dorzucane są ulotki Funduszu Dzieci Osieroconych.

TUMBOteamowicze biegają, chodzą z kijkami nordic walking, 
ale także jeżdżą na rowerze, na rolkach, pływają na smoczych 
łodziach i otwarci są na każdy następny rodzaj dyscypliny. Nie-
formalna grupa, licząca ponad 200 osób, łączy różne środowiska 
i przestrzenie (obecna jest w wielu miastach Polski, choć na 
razie jej największa reprezentacja mieszka nad Zatoką Gdań-
ską). Rzeczywiście dla nich wszystkie dzieci są ich, zwłaszcza 
te osierocone.

❙❙ TUMBOTEAM NA STARCIE
Niedzielny, kwietniowy ranek. Zatłoczony tramwaj nr 10 na 
przystanku przy Amber Expo właściwie się wyludnia. Wysiadają 
głównie zawodnicy 5 Maraton Gdańsk, ich bliscy będą na nich 
czekać na trasie. W pawilonie A spotykam się z tymi, którzy 
dzisiaj pobiegną w słonikowych barwach. Kilkoro z nich planuje 
królewski dystans, zdecydowana większość to jednak uczestnicy 
jednej z pięciu sztafet.

Paweł zaczął biegać 2,5 roku temu i na koncie ma już dwa ma-
ratony oraz trzy biegi ultra. W szeregach TUMBOteamowiczów 
jest od roku – namówiła go Magda, sąsiadka, której 5 lat temu, 
pod opieką Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, umarła córeczka. 
Magda, mimo kłopotów z kolanami, zaczęła wtedy biegać i dała 
radę trzem maratonom. Teraz biegnie w sztafecie na najdłuższym 
dystansie, prawie 16,5 km. Przed startem towarzyszy jej córka TUMBOteam jeździ na rowerze...

...i na rolkach
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ze słonikiem biegną po raz pierwszy. Mateusz już po raz kilku-
nasty, dokładnie który nie pamięta. Ma za sobą 21 maratonów, 
w tym jeden dla nas. Teraz pobiegnie w sztafecie. Wolontariuszka 
akcyjna Grażyna, Dorota, której o Tumbo opowiedział kolega, 
Łukasz, Adam… Nie rozmawiałam ze wszystkimi. Tego dnia dla 
dzieci osieroconych pobiegło prawie 30 osób. Także Justyna i Ola, 
pracowniczki Fundacji, zapalone propagatorki ruchu na świeżym 
powietrzu, zwłaszcza takiego z przyśpieszeniem. 

❙❙ TO MA SENS
Marek: – Dzisiejsze imprezy są masowe i pokazanie się w koszulce 
daje szansę dotarcia do wielu. Tylko z powodu idei Tumbo udo-
stępniłem wiadomość o maratonie na swoim prywatnym profilu.

Adam: – Chciałem zostać wolontariuszem akcyjnym, ale urodziło 
mi się dziecko i na razie pomagam w ten sposób. 

Łukasz: – Dzięki bieganiu schudłem 30 kg, więc już sobie pomogłem, 
teraz chcę pomóc innym.

Małgosia: – Ja mam dla kogo żyć, ale swoim kilometrem chciałabym 
też pomóc innym, którzy muszą żyć z brakiem.

Magda Małkowska

*Tego dnia Jacek, Staszek, Marek, Przemek przebiegli dystans maratonu. 
Brawo! 

Oliwia, a w tym samym czasie druga – Amelia – bierze udział 
w Biegu Morsa w Turzu, aby wesprzeć inicjatywę Hospicjum 
Pomorze Dzieciom.

Krystian koszulkę TUMBOteamowicza zobaczył u kolegi i nagle 
zaskoczył, że to przecież jego historia. Dwa lata wcześniej umarła 
mu żona, ich synek miał wówczas 10 lat. 

Ulana, mama podopiecznego Hospicjum Dutkiewicza dla Dzieci, 
biegająca ze słonikiem od 4-5 lat, która po zawodach pisze mi 
SMS, że robi to dla swojego Pawełka i innych chorych maluchów, 
bo „jej wysiłek jest niczym przy ich codziennym trudzie życia”. 
I mama innego chorego Pawła, Ania, która po zawodach pisze 
mi mail, że zaproszenie do udziału w Tumbowej sztafecie przy-
jęła z radością. Hospicjum i jego misja to dla niej sprawa wagi 
„życiowej”, więc czuje się szczęśliwa, mogąc choć w taki sposób 
się odwdzięczyć i pomagać w propagowaniu hospicyjnych idei. 
I Agnieszka, mama byłego podopiecznego hospicjum, która 
następnego dnia po zawodach opowiada mi w Fundacji, że 
mimo operacji kręgosłupa rok temu włożyła Tumbową koszulkę 
i pobiegła w dystansie na 10 km. A teraz w biegi wciągnęła męża. 
I Kasia, doktor Kasia, która szykując się do startu mówi mi, że 
jeżeli biegają mamy hospicyjnych dzieci, mające tyle na głowie 
i taki stres, to ona nie ma dać rady?

Jacek, do niedawna hospicyjny doktor, startując, chce wesprzeć 
zespół, z którym pracował. Jemu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego. 
Dziś zamierza przebiec cały dystans. Tak jak Staszek, słonikową 
koszulkę zakładający od 3 lat, który do maratonu staje drugi 
raz. Tak jak Marek, w maratonie po raz szósty, ale w koszulce ze 
słonikiem od roku. Niedawno w hospicjum zmarł mu tata. I tak 
jak Przemek, który biega chyba całe życie. To jego 634 maraton*. 
Żona Przemka, Małgosia, przez wiele lat chora na raka, ciocia 
osieroconego dziecka, podkreśla, że taki los mogła zgotować 
też swoim dzieciom. W koszulce biega od roku.

Patrycja, zeszłoroczna zdobywczyni korony półmaratonów, ciocia 
małego Kondzia z Hospicjum Domowego i Asia, która poprzed-
niego dnia zakończyła 50-kilometrowy bieg po lesie, w koszulce 

Pływa na smoczych łodziach...

...i robi sobie zdjęcie na chwilę przed biegiem
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11 września br. wieczorem piętnaście członkiń gdańskiego 
oddziału Akademii Walki z Rakiem, wraz z jego koordyna-
torką Anną Marlęgą-Woźniak, wyruszyło w góry. Pojechały 
w Karkonosze i w ciągu kolejnych 3 dni przeszły całe ich 
pasmo, chodząc z plecakami od schroniska do schroniska. 
Najmłodsza z pań miała 35 lat, a najstarsza 70. 
W różnym wieku, w różnej kondycji, chodzące po górach 
i niechodzące połączyło wspólne doświadczenie choroby 
onkologicznej, najczęściej już przebytej. W Honorowym 
Kodeksie Turysty Górskiego, opracowanym specjalnie na tę 
okazję przez jedną z uczestniczek, czytamy: „Nie boimy się 
wysiłku. Chodzenie po górach wiąże się z wieloma wyrzecze-
niami – rezygnacją z wygody, walką z własnymi słabościami 
czy też fizycznym zmęczeniem. Jednak właśnie w tym tkwi 
piękno i urok turystyki górskiej”.

Zdobywały szczyty
Zaczęły od wjazdu wyciągiem na Szrenicę, a potem szły 
malowniczymi szlakami przez przełęcz Karkonoską, prze-
łęcz pod Śnieżką aż do schroniska Samotnia, gdzie spę-
dziły swój ostatni górski nocleg. W dojściu do Samotni 
towarzyszyła im ekipa TVN przyciągnięta niezwykłym 
pomysłem grupy kobiet z Gdańska. – Trzeba robić jakieś 
rzeczy fajne, bo jutra może nie być – powiedziała reporterce 
Agnieszka Zyglarska. 

Mimo kapryśnego w tym roku września przez cały czas 
świeciło im słońce. Czasami wiał wiatr, ale jak miało nie 
być wiatru, kiedy wpisały go sobie w hasło wyprawy. „Wiatr 
w żagle – zdobywamy szczyty”. Zdobyły szczyty, a ich żagle 
chwyciły dobry wiatr.

MM

Żegnamy Śnieżne KotłyZdjęcie plecaków – „w dowód wdzięczności” dla ich sponsora

Wjazd wyciągiem na Szrenicę Pod schroniskiem na Szrenicy
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Selfie przed Samotnią

Na skrzyżowaniu szlaków

Po lewej stronie Słonecznik

Schronisko Samotnia

Zdobywanie szczytu

Krótki odpoczynek i dalej w drogę

Gdańsk na ŚnieżceŚnieżka

Fot.: Kamilla Król, Dorota Merchel, Anna Waśkiewicz



STYCZEŃ/LUTY

najważniejszych wydarzeń 2019 roku  
w Fundacji Hospicyjnej

Kalendarium

Początek kampanii 1-procentowej, po raz kolejny realizowanej pod hasłem #ZnajdźSwójPowód. Trudno znaleźć 
tylko jeden. Prowadzimy hospicjum, pomagamy osieroconym dzieciom, opiekunom rodzinnym i osobom mierzą-
cym się z rakiem. Rozwijamy wolontariat akcyjny i edukujemy. Czynimy starania, by wybudować Centrum Opieki 
Wytchnieniowej. Dzięki działaniom marketingowym, ale przede wszystkim dzięki społecznemu zaufaniu udało nam 
się zebrać sumę 1 423 170 zł. Dla przypomnienia: nasz KRS to 0000 201 002. 

Podpisanie zgody z Urzędem Miasta Gdańsk na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych 
Fundacji Hospicyjnej”. W jego ramach pomoc otrzymali opiekunowie rodzinni z 32 rodzin, na co dzień zajmujący 
się swoimi przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi bliskimi. – Ci, co wymyślili te godziny pomocy dla opiekunów 
rodzinnych, to był strzał w dziesiątkę. Wielki szacun – usłyszeliśmy od jednego z nich.

Pierwsze w tym roku Spotkanie z Bajką, czyli warsztaty dla dzieci z klas 0-3 na 
temat wsparcia ich rówieśników w żałobie. Wstępem do zajęć była lektura bajki, 
przez większość roku Kopciuszka w wersji napisanej przez Grzegorza Kasdepke. 
Na ostatnich zajęciach w roku, przeprowadzonych 11.12., przeczytaliśmy dzie-
ciom Królewnę Śnieżkę Jarosława Mikołajewskiego. Czytali zapraszani przez nas 
goście – sympatycy programu Tumbo Pomaga, lub fundacyjni wolontariusze. 
W 2019 roku zorganizowaliśmy łącznie 21 warsztatów. 

Jasełka w wykonaniu uczniów jednej z gdańskich szkół. Młodzi artyści za-
prezentowali się przed pacjentami w działającej co czwartek hospicyjnej 
kawiarence Cafe Jeż. Takich gości w ciągu roku mamy wielu.

Dzień pogrzebu zmarłego tragicznie Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska i wielka kwesta na rzecz Ho-
spicjum. zgodnie z wolą rodziny pracownicy Fundacji oraz jej wolontariusze przez kilka mroźnych godzin zbierali 
pieniądze podczas uroczystości pogrzebowych. Z całej Polski przychodziły też pieniężne darowizny i organizowane 
były zbiórki na facebooku. Wynik przerósł wszelkie oczekiwania i bardzo wzruszył: 996 181 zł.

Pierwsze trzydniowe bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych, re-
alizowane do października 2019 prawie co miesiąc. Wśród prowadzących: 
psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta i pielęgniarka. Łącznie prze-
prowadzonych zostało 10 warsztatów, z których skorzystały 123 osoby. 

2.01.

2.01.

9.01.

10.01.

19.01.

1.02.



Pierwsza w tym roku kwesta w galerii handlowej na rzecz naszych pod-
opiecznych, realizowana dzięki szkolnym kołom wolontariatu. W 2019 roku 
przeprowadziliśmy ich 15, często 2-3-dniowych Warto było, nasi wolontariusze 
zebrali aż 75 914 zł. 

Uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia kursu dla wolontariuszy opiekuńczych jego 43 absolwentom. 
Dwadzieścioro spośród nich związało się z naszym Hospicjum i podpisało umowę z koordynatorką wolontariatu 
opiekuńczego.

Dzień Profilaktyki Zdrowotnej, zorganizowany w ramach XV kampanii zatytu-
łowanej „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. Tego dnia w Domu Hospicyjnym 
przy ul. Kopernika 6 opiekunowie rodzinni mogli skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji lekarzy specjalistów, a także zasięgnąć porad dietetyka i terapeuty. 
Łącznie udzielono 150 porad i konsultacji. 

XXVII Międzynarodowy Dzień Chorego, w Hospicjum Dutkiewicza zawsze 
dzień szczególny i wzruszający. Uroczysta msza święta, życzenia i kwiaty 
dla naszych podopiecznych, a także piękny gitarowy koncert w wykonaniu 
Tomasza Zielińskiego. 

 Udział naszych podopiecznych w kolejnej edycji English Winter Camp, charytatywnym programie edukacyjno-wy-
chowawczym, organizowanym dwa razy w roku z inicjatywy gdańskiego oddziału Project Management Institute. 
Zimą zajęcia odbywały się Olivia Business Centre, a kluczem do nauki języka były zajęcia z astronomii. Latem w ra-
mach tego projektu kilkoro naszych podopiecznych wyjechało w Bory Tucholskie, do miejscowości Wiele (5-14.08.). 

Wizyta wolontariuszy i ich koordynatorki z hospicjum w Kwidzynie. Po dobre wzorce przyjeżdżali do nas jeszcze 
w marcu goście z Żytomierza na Ukrainie i licealiści z Zambrowa, a w maju członkowie Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „Ę”. My pojechaliśmy w marcu do DPS-u w Gniewie, a na początku października prezes Fundacji Anna Janowicz 
uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy w Żytomierzu, zorganizowanym przez Caritas Spes. 

Tradycyjny, karnawałowy bal maskowy dla pacjentów Domowego Hospicjum 
dla Dzieci, ich zdrowego rodzeństwa, podopiecznych FDO Tumbo Pomaga 
oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej, tym razem w go-
ścinnych progach Novotelu Gdańsk Marina. Wesoło, kolorowo, smacznie, 
z licznymi atrakcjami i niespodziankami – jak zawsze na naszych balach czy 
to dla małych, czy to dla dużych. 

Spotkanie z dyrektorami gdańskich szkół, podsumowujące przebieg i rezultaty Dnia Tumbo 2018. Wzięło w nim 
udział ponad 100 placówek oświatowych. Dzięki zorganizowanym wówczas akcjom charytatywnym udało się 
zebrać sumę 51 284 zł, która została przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych. Uczestnikom spotkania prze-
kazaliśmy także egzemplarze opublikowanej w poprzednim roku książeczki Trzecie życzenie Tumbo, opowiadania 
terapeutycznego z serii Bajka Plasterek. 

1–2.02.

6.02.

9.02.

11–22.02.

23.02. 

24.02.

25.02.

11.02.

LUTY
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Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Agory „Opiekun rodzinny – bohater, 
któremu mogę pomóc”, adresowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. Zada-
niem uczestników było napisanie tekstu prozą, wykazującego znajomość codziennych wyzwań osób zajmujących 
się swoimi niepełnosprawnymi lub ciężko chorymi bliskimi. 

Dzień Kobiet Nadzwyczajnych w gościnnych progach Hotelu Mercure Gdańsk 
Stare Miasto. – Przygotowując Dzień Kobiet Nadzwyczajnych, przykładamy 
wagę do wszystkich szczegółów. Zdajemy sobie sprawę, że wśród codziennych 
obowiązków nie jest łatwo znaleźć czas na kilkugodzinne wyjście z domu, dlatego 
chcemy, żeby uczestniczki spotkania wyszły z niego wzmocnione i podbudowa-
ne – powiedziała Beata Łopatniuk, koordynatorka wydarzenia. Wśród jego 
uczestniczek były mamy małych pacjentów Hospicjum oraz podopiecznych 
FDO Tumbo Pomaga, a także członkinie Akademii Walki z Rakiem.

Koncert charytatywny z cyklu „Maciej Łyszkiewicz zaprasza”, zorganizowany na rzecz podopiecznych FDO Tumbo 
Pomaga w gdyńskim Klubie Ucho. Wśród wykonawców: Iza&Latynowscy Brothers, Roots Cafe, Grażyna Łobaszew-
ska&Ajagore, Marek Piekarczyk i Adam Wolski. 

Początek akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. Koniec jak zwykle w ich 
czerwcowe święto. W tym roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu darczyń-
ców obdarowaliśmy 560 dzieci – podopiecznych 41 ośrodków paliatywno-
-hospicyjnych z całej Polski. 

Koncert Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w Hospicjum Dutkiewicza. Podczas koncertu zbierane były datki dla dzieci 
będących pod opieką Fundacji. Moc pomagania wśród artystów jest wielka.

Gala Orłów Wprost, a podczas niej nagrody przyznawane przez opiniotwórczy 
tygodnik wyróżniającym się firmom i przedsiębiorcom. My zwyciężyliśmy 
w specjalnej kategorii, dotyczącej działalności społecznej.

Spotkanie autorskie z Anną Kulką-Dolecką, która w 2018 roku nakładem wydawnictwa Fundacji Hospicyjnej opubli-
kowała Wyjrzeć przez okno, ważną książkę nie tylko dla opiekunów rodzinnych. W kalendarzu pierwszy dzień wiosny. 

Pierwszy dzień szkoleń dla nauczycieli i pedagogów na temat metod wsparcia 
ucznia w żałobie, prowadzonych przez Agnieszkę Paczkowską. W 2019 roku 
przeprowadziliśmy łącznie 7 tego typu zajęć warsztatowych, każde po 6 godzin. 
Wzięło w nich udział 70 osób. Ponadto w ostatnim kwartale 2019 roku podjęte 
zostały prace nad książką A. Paczkowskiej Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola 
nauczycieli i pedagogów, która ukaże się w pierwszym kwartale 2020 roku.

28.02.

10.03.

14.03.

15.03.

16.03.
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w Fundacji Hospicyjnej MARZEC/KWIECIEŃ

Szkolenie otwierające projekt „Opiekun Rodzinny nie musi być sam”, realizowany 
ze środków Fundacji PZU. Wzięli w nim udział przedstawiciele z 17 placówek 
pomocowych z całej Polski. Jego efektem było przeprowadzenie 272 godzin 
warsztatów dla opiekunów rodzinnych.

Zbiórka żywności. W tym roku uczestniczyliśmy w czterech zbiórkach żywności, organizowanych wspólnie z Bankiem 
Żywności oraz w kilku zbiórkach na terenie gdańskiego sklepu Auchan przy ul. Szczęśliwej, które odbyły się dzięki 
życzliwości dyrekcji hipermarketu. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i szczodrości ofiarodawców udało nam się 
dla fundacyjnych podopiecznych zebrać około 4 ton produktów spożywczych.

Duże msze święte z litanią imion za zmarłych. Czas modlitwy za podopiecznych Hospicjum, którzy odeszli i ducho-
wego wsparcia ich bliskich. Kolejne takie msze odbyły się w dniach 8–9.11.

Koncert w Starym Maneżu zatytułowany „Z muzyką mi lżej”, poświęcony 
pamięci naszej pacjentki Elizy Olszewskiej. Pomysłodawcą, organizatorem 
i jednym z występujących artystów był jej tata Dariusz. 

Pola Nadziei na Pomorzu po raz ósmy. W tym roku do stałych ich organiza-
torów dołączyło się Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. 4000 wolontariuszy 
kwestujących na ulicach Pucka, Gdyni, Sopotu Gdańska zebrało kwotę  
696 315 zł. Tego dnia w Dworze Artusa wręczyliśmy także dyplomy Hono-
rowego Wolontariusza oraz Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej. 
To stałe od lat wydarzenie, przygotowywane w ramach Pól Nadziei, jest dla 
nas szczególnie ważne. W jednym miejscu i czasie spotykamy się z naszymi 
Przyjaciółmi i możemy im za tę przyjaźń podziękować. 

Trzecia edycja programu „Lokalny Wolontariat opiekuńczy”, organizowana wespół z Fundacją Agory. Podczas czte-
rodniowych warsztatów (część druga szkolenia: 24–25.05.) przyszli koordynatorzy zdobywali wiedzę na temat 
tworzenia struktur wolontariackich w ramach swojego ośrodka, zespołu czy organizacji oraz otrzymali niezbędne 
materiały pomocnicze. W ciągu 3 lat przeszkoliliśmy 38 koordynatorów z 31 ośrodków. Finał tej edycji odbył 
się 15.11. w Warszawie. 

Gdańsk Maraton, a w nim TUMBOteam biegnący na różnych dystansach, 
w tym królewskim – ponad 41 km. W strefie startowej wolontariusze Fundacji 
kwestowali już dzień wcześniej. 

Uroczystości Triduum Paschalnego.

28.03.

29–31.03.

29–30.03.

7.04.

12-13.04.

14.04.

18-20.04.

4.04.
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Podpisanie umowy z Gminą Miasta Gdańsk, dotyczącej przekazania gruntu 
w użytkowanie w celu budowy i prowadzenia Centrum Opieki Wytchnie-
niowej. 

Złoty medal „za zasługi dla Pracodawców Pomorza” dla prezes Fundacji Anny Janowicz i Jej całego zespołu.

„Bal z Sercem” po raz dziewiąty, tym razem na terenie AmberExpo. W jego 
organizację czynnie włączyli się Ambasador Republiki Turcji w Polsce oraz 
Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji w Gdańsku. Zabawa miała więc 
charakter inspirowany tradycją i kulturą kraju nad Bosforem. Charytatywność 
wydarzenia podkreślało hasło wieczoru „Share together”. Udało nam się zebrać 
205 000 zł. 

Dragon Boat Business League po raz pierwszy, czyli liga Smoczych Łodzi, 
skierowana do amatorskich drużyn firmowych. Drużyna TUMBOteam też 
tam była, a potem na starcie pojawiła się jeszcze dwukrotnie: 2.06. i 29.06. 
Środki finansowe zebrane podczas imprezy w wysokości 17 431 zł zostały 
przekazane na opłacenie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych 
Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, przypadającego dwa dni wcześniej. Piękna okazja, by 
podziękować za ich trud, wręczyć kwiaty i drobne upominki, a także by zaplanować premierę hospicyjnego teatru. 
Oglądaliśmy spektakl Władza, pieniądze i miłość, na podstawie prozy Michała Bałuckiego w reżyserii Teresy Marczewskiej. 

Wyjazd integracyjny wolontariuszy opiekuńczych do Zdunowic. Razem wyjeżdżali jeszcze na początku czerwca na 
Żuławy, do siedliska „Pod Lipami” i w sierpniu do Polaszek. Wielokrotnie umawiali się też na kawę, a czasami na kawę 
i kino. To jest grupa, która się naprawdę lubi.

Spotkanie dla mam małych podopiecznych Hospicjum w Salonie DJK Zdrowie 
i Uroda. Okazją do tego było świętowanie Dnia Matki, pomocnikami zaprzyjaź-
nione firmy, czyli sklep Z Natury Rzeczy oraz lokale Pesca Fresca i Cafe Libertas, 
a rezultatem chwile wytchnienia. 29.05. mamy podopiecznych FDO Tumbo 
Pomaga świętowały wspólnie w restauracji „Malinowy Ogród”.

Pomorska Sztafeta Firm, a w niej TUMBOteam. 

24.04.

29.04.

11.05.

12.05.

14.05.

18–19.05.

25.05.

25.05.

KWIECIEŃ/MAJ



CZERWIEC

Uczestnictwo w Strefie Społecznej, zorganizowanej w ramach Święta Wolności 
i Solidarności na terenie Europejskiego Centrum Solidarności. 

Gala wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego. Wśród nagrodzonych nasz Honorowy Wolontariusz Julian 
Pawlukiewicz, prezes firmy JohnnyBros, który otrzymał zaszczytny tytuł Darczyńcy Roku. Dzięki Jego hojności  
od 2015 roku otrzymaliśmy ponad 120 000 zł. 

Wieczór Marzeń w oliwskim ZOO, w którym uczestniczyli także nasi mali 
podopieczni. 

Runmagedon, bieg na płycie gdańskiego lotniska – pierwszy z czerwcowych biegów, na których TUMBoteam stawiał 
się w licznej reprezentacji. Był jeszcze Skywayrun (9.06.), Bieg do Źródeł (16.06.). A ultramaratonczyk Dariusz Rewers 
zadedykował podopiecznym słonika Tumbo start w słynnym Biegu Rzeźnika po bieszczadzkich połoninach (20.06.).

Spotkanie dzieci z wszystkich edycji sekcji wspinaczkowej Fundacji Hospicyjnej na oliwskiej wieży widokowej Pa-
chołek. Jak na fundacyjne pajączki przystało był też z tej wieży kontrolowany zjazd… 

Szkolenie „Excel szyty na miarę” dla części pracowników Fundacji Hospicyjnej, 
prowadzone przez trenera z Instytutu Rozwoju Personalnego Ganesa z Gdań-
ska. Druga część pracowników szkoliła się w dniach 18-19.06.

Spotkanie z koordynatorami szkolnego wolontariatu akcyjnego, podsumowujące rok szkolny 2018/2019, w tym 
akcję zbierania nakrętek „Wkręć się i pomagaj”. Uzbierane fundusze przeznaczyliśmy na turnusy rehabilitacyjne dla 
podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz na zajęcia w świetlicy Przystań.

Wielki Piknik na Powitanie Lata w hospicyjnym ogrodzie. Czego i kogo tam 
nie było?! Przede wszystkim jednak była wielka radość z bycia razem u progu 
najpiękniejszej pory roku. 

1–4.06.

2.06.

7.06.

9.06.

12–13.06.

14.06.

15.06.

8.06.

w Fundacji Hospicyjnej



CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ

Początek akcji Kolorowy Piórnik, czyli zbiórki przyborów szkolnych dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej, która 
trwała do końca wakacji. Skompletowaliśmy 525 wyprawek. 

Spotkania wakacyjne dla kilkunastu podopiecznych Fundacji w wieku  
od 6 do 14 lat. Czekało na nie jak zwykle mnóstwo atrakcji przygotowanych 
dzięki zaprzyjaźnionym z Fundacją firmom. Dzieci między innymi uczestni-
czyły w wegańskich warsztatach kulinarnych, realizowanych dzięki firmie 
Kolektyw Samo Dobro Judyty Warzechy, a za sprawą Leasing Polski Sp. z o.o. 
poszły do kina.

Spotkanie integracyjne przedstawicieli ośrodków organizujących Pola Nadziei na Pomorzu w Domu Hospicyjnym 
im. św. Józefa w Sopocie. Okazja do podsumowania wspólnej pracy i zaplanowania dalszych działań.

Sąsiedzki grill w hospicyjnym ogrodzie, zorganizowany w ramach Gdańskich 
Dni Sąsiadów. 

Letni obóz w Wielu dla 30 podopiecznych FDO Tumbo Pomaga oraz zdrowego rodzeństwa dzieci chorych. Atrakcje 
sportowe szły w parze z budzeniem naukowych pasji. W zdrowym ciele niech będzie zdrowy, ale i mądry duch. 

Ruszamy z pomocą w zbiórce na remont mieszkania Szymona Radosza,  
naszego podopiecznego z Domowego Hospicjum dla Dzieci. Dzięki wspar-
ciu darczyńców rodzice Szymona zebrali 21 401 zł. Z dodatkową pomocą 
rodziny i przyjaciół udało im się wyremontować i wyposażyć całe mieszkanie.

Odbiór czeku w wysokości 5000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie Tesco 
„Decydujesz pomagamy”. Przekazane środki przeznaczyliśmy na prowadzenie 
świetlicy „Przystań”.

Obóz kondycyjny dla 10 młodych członków sekcji wspinaczkowej Fundacji Hospicyjnej. Niepełny tydzień pełen 
wrażeń na Ranczu pod Wysoką Turnią w Rzędkowicach i na okolicznych skałkach.

17.06.

24–28.06.

26.06.

27.06.

5–14.07.

10.08.

23.08.

19–24.08.
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WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

VII pielgrzymka dziękczynna 49 pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospi-
cyjnej na Jasną Górę. W programie między innymi koncelebrowana msza święta 
z zawierzeniem Hospicjum przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Poland Business Run, w którym TUMBOteam wystawiła aż 4 sztafety. We wrześniu drużyna słonika Tumbo wzięła 
jeszcze udział w Biegu Westerplatte (14.09.).

Inauguracja współpracy z koordynatorami szkolnych kół wolontariatu w roku 
szkolnym 2019/2020, połączona z sadzeniem cebulek żonkili jako zapowiedzią 
Pól Nadziei już w najbliższym kwietniu. 5.10. żonkile posadziliśmy w Gdańsku 
na placu przed Kościołem Jezuitów, otwierając Pola Nadziei na Pomorzu 2020. 

Początek projektu „Wiatr w żagle – zdobywamy szczyty”, w ramach którego 
15 członkiń gdańskiego oddziału Akademii Walki z Rakiem wraz z koordyna-
torką w ciągu kolejnych 3 dni przeszło cały szlak polskich Karkonoszy. Wróciły 
zmęczone, ale psychicznie silniejsze. 

Spotkanie pracowników i wolontariuszy z okazji 17. rocznicy śmierci ks. E. Dutkiewicza SAC, patrona Hospicjum. 
Był kisiel, czekoladowe muffinki i wspomnienia o księdzu tych, którzy mieli okazję z nim pracować. W hospicyjnym 
hallu uroczyście odsłonięta została tablica z Drogowskazami księdza Eugeniusza.

II Bieg Charytatywny Północny Pomaga 2019, zorganizowany przez Makrore-
gion Północny Santander Bank Polska z siedzibą w Gdańsku przy współpracy 
z Fundacją Santander Bank Polska SA. Podczas finału w Hospicjum Dutkiewicza 
przekazany nam został czek w wysokości 30 000 zł. Środki przeznaczone  
zostaną na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej. W darze od bankowców 
otrzymaliśmy też środki higieniczne o łącznej wartości 25 000 zł.

Początek kampanii edukacyjnej „Ważni - Niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj”, której bohaterami byli opiekunowie 
rodzinni i dzieci w żałobie. W tym roku była krótsza niż dotychczasowe, trwała do końca listopada i miała bardziej 
intensywny przebieg.

Wyjazd integracyjny 17 koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu do Szymanki pod Wejherowem. W programie 
były między innymi warsztaty psychologiczne, rękodzieła oraz zajęcia poświęcone wykorzystaniu ozobotów w pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

6–7.09.

8.09.

10.09.

11.09.

21.09.

1.10.

4-5.10.

11.09.

w Fundacji Hospicyjnej



PAŹDZIERNIK

Początek akcji „Mikołaje Łączcie się”. W tym roku jej beneficjentów było 
aż 186. Wśród obdarowanych – pacjenci Domowego Hospicjum dla dzieci 
im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ich zdrowe rodzeństwo oraz podopieczni FDO 
Tumbo Pomaga. Prezenty rozdane zostały 14 grudnia, podczas hospicyjnej 
wigilii. Niektóre dzieci Mikołaj odwiedził osobiście, z pomocą pracowników 
firmy JohnnyBros.

Ogłoszenie nowego Zarządu Fundacji Hospicyjnej. Zaproszenie do niego przyjęły Agnieszka Paczkowska, Agnieszka 
Wirpszo i Justyna Ziętek. Prezesem Zarządu Fundacji Hospicyjnej jest Anna Janowicz.

Debata „Wyzwania demograficzne – wyzwaniem dla pracodawców, czyli jak 
zatrzymać pracowników – opiekunów rodzinnych w firmie?”, zorganizowana 
przez Pracodawców Pomorza, Miasto Gdańsk, Pomorską Izbę Rzemieślniczą 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Fundację Hospicyjną. Jednym z jej punktów 
było ogłoszenie prowadzonych przez Fundację badań w firmach, dotyczących 
sytuacji zatrudnionych w nich opiekunów rodzinnych.

Koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjów” w Filharmonii Bałtyckiej. Muzycz-
nymi gwiazdami wieczoru byli Krystyna Stańko Quintet oraz zespół Kombi ze 
Sławomirem Łosowskim na czele. Charytatywny wieczór pełen dodatkowych 
atrakcji pozwolił zebrać 45 000 zł, które zostaną przeznaczone na codzienną 
opiekę nad pacjentami Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewi-
cza SAC, a także na pomoc w zbiórce funduszy na rzecz budowy Centrum 
Opieki Wytchnieniowej.

Początek kursu dla kandydatów na wolontariuszy opiekuńczych. 

Obchody Dnia Opiekuna połączone z Dniem Profilaktyki, podczas którego opiekunowie rodzinni przez kilka godzin 
mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich. 

V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC zatytułowana 
„Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu”, w której uczestniczyło ponad 
200 osób związanych z polskim ruchem paliatywno-hospicyjnym. Gospo-
darzem miejsca był Gdański Uniwersytet Medyczny. Podczas konferencji  
5 osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu hospicyjnego wręczone zostały 
Nagrody im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC „za pielęgnowanie hospicyjnej 
gościny serca”.

Uzyskanie akredytacji na prowadzenie specjalizacji z medycyny paliatywnej, ważnej do października 2024 roku. Jej 
kierownikiem został doktor Andrzej Gryncewicz.

7.10.

9.10.

10.10.

12.10.

16.10.

19.10.

24-25.10.

29.10.
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w Fundacji Hospicyjnej

Tradycyjna kwesta na rzecz podopiecznych hospicjum na gdańskich cmenta-
rzach pod piękną nazwą „Światło dla Hospicjum”. Wzięło w niej udział blisko 
500 młodych wolontariuszy z 65 koordynatorami, a zebraliśmy 152 529 zł! 
Środki te pokryją część kosztów związanych z koniecznym remontem dachu 
Hospicjum.

Dni hospicyjnej formacji pięciu pallotyńskich diakonów, studentów VI roku seminarium w Ołtarzewie. 

Seminarium naukowe dla pracowników placówek pomocowych i oświato-
wych, zatytułowane: „Ważni niewidziani – nowe podejście do wsparcia ucznia 
w żałobie”. Z naszego zaproszenia skorzystało ponad 60 osób. 

Udział drużyny TUMBOteam w Półmaratonie Gdańskim. Dzięki uprzejmości organizatora kwestowaliśmy przez dwa 
dni. Zorganizowaliśmy dwie strefy kibicowania, a także kącik dla dzieci. 

Pierwsze zajęcia grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych. – Głównym zadaniem spotkań jest danie przestrzeni, 
by uczestnicy mogli podzielić się swoimi trudnymi emocjami i doświadczeniami – wyjaśnia prowadząca zajęcia Anna 
Marlęga-Woźniak, hospicyjna psycholożka. Grupa spotykać się będzie co 2 tygodnie do końca lipca 2020 roku. 

Czwarta edycja Dnia Tumbo – Dnia Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w 
Żałobie. W Gdańsku do akcji przystąpiło aż 106 placówek edukacyjnych. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu gdańskich nauczycieli, dzieci i ich rodziców 
na konto Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga trafiło 81 229 zł. 
W tym roku nasz pomarańczowy słoń zagościł także w 33 miejscach poza 
Gdańskiem. Wszystkie placówki przeprowadziły zajęcia edukacyjne dotyczące 
potrzeb osób w żałobie na podstawie scenariuszy przygotowanych przez 
Fundację Hospicyjną.

Wieczór promocyjny serii Biblioteki Tumbo Pomaga „Bajka Plasterek”, do któ-
rego okazją była premiera piątej książki w serii pt. 45 naprawdę niezwykłych 
słoni autorstwa Marty Zaremby, a zilustrowanej przez Agnieszkę Żelewską. 

Obchody Dnia Wolontariusza w domu sąsiedzkim „Zakopianka”. Wolontariuszką opiekuńczą roku została Anna 
Starzak-Jabłonka, a wyróżnienia otrzymali Jolanta Grzybowska i Marek Kryszczak. Wśród pełnoletnich wolon-
tariuszy akcyjnych wyróżnionymi zostali: Diana Wilczyńska, Daria Nagórska, Robert Pomirski i Maciej Zygmunt.  
2.12. Dzień Wolontariusza na Miejskim Lodowisku obchodzili uczniowie – nasi akcyjni wolontariusze.

1-3.11.

4–9.11.

14.11.

19.11.

21.11.

23.11.

28.11.

16–17.11.

LISTOPAD
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Początek gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i od razu możliwość zrobienia pamiątkowej fotki w śnieżnej 
kuli przygotowanej przez Grupę GPEC. Dochód przerósł nasze oczekiwania, wyniósł 67 000 zł. Czynne było także 
bombkowe stoisko Fundacji, na rzecz naszych podopiecznych kręciła się karuzela, a 14.12. ogłoszone zostały wyniki 
konkursu plastycznego „Anieli grają dla Hospicjum”, organizowanego wespół z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. 

Świąteczne spotkanie przyjaciół Fundacji Hospicyjnej w gdańskiej Galerii 
Bałtyckiej, czyli „Gwiazdy malują Gwiazdy”. Czas rozmów i wspólnej pracy przy 
stole – powstały piękne bombki. Także czas kwesty – tego dnia uzbieraliśmy 
14 233 zł. 

Cztery odsłony licytacji bombek ozdobionych przez artystów, dziennikarzy, sportowców i działaczy samorządowych, 
którą od kilku lat na rzecz podopiecznych organizuje Fundacji Radio Gdańsk. Dzięki wydarzeniu udało nam się 
uzyskać 16 513 zł. O ostatecznym wyniku zadecydowała jedna ze słuchaczek, deklarując dodatkowe 6000 zł, „żeby 
było na jeszcze jeden turnus rehabilitacyjny dla chorego dziecka”.

Dobry czas dobrych życzeń, czyli wigilia dla pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej. 14.12. na corocz-
nym spotkaniu opłatkowym spotkały się rodziny będące pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci, a 18.12. 
– podopieczni Akademii Walki z Rakiem. 

Otwarcie w Kościele św. Jana charytatywnej wystawy „Choinki dla Hospi-
cjum Dutkiewicza” (do 6.01.2020). Pozyskane dzięki ekspozycji pieniądze 
przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych 
Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

Adwentowe rekolekcje w Hospicjum, prowadzone przez ks. Dariusza Przybyszewskiego SAC.

Wizyta w Hospicjum 304. Gdańskiej Artystycznej Drużyny Harcerek „Orion” 
im. Tadeusza Polaka. Przyszli z pięknymi życzeniami i światełkiem z samego 
Betlejem.

 Wigilia Bożego narodzenia w Hospicjum. Po tradycyjnej mszy świętej o 15.00 
kolacja dla pacjentów i ich bliskich, przed północą wspólne kolędowanie 
przyjaciół i sympatyków Fundacji Hospicyjnej, a o 24.00 pasterka.

23.11.

7.12.

10–13.12.

12.12.

13.12.

15–17.12.

16.12.

24.12.



W 2019 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy i instytucje (cd.):

•  Investment Trading Consulting sp. z o.o., 
Skarszewy

• IQ.pl sp. z o.o., Gdańsk

• JohnnyBros sp. z o.o., Gdańsk

• JYSK sp. z o.o., Gdańsk

• Kam-Alp Trading sp. z o.o., Zalesie Górne

• Kancelaria Krzyżagórska Łoboda i wsp., Gdańsk

• Kemer Bags & Accesories, Straszyn

•  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 
Gdańsk

• Kościół Zielonoświątkowy Zbór Echo, Gdańsk

•  KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara 
i Partnerzy 

• Księgarnia Wydawnictwa Smak Słowa, Sopot

• L’biotica sp. z o.o., Gdańsk

•  Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, 
Piaseczno

• Lagardere Duty Free, Warszawa

• Latis sp. z o.o. sp.k., Gdynia

• Leasing Polski sp. z o.o., Gdańsk

• Leroy Merlin, Gdańsk 

• Ligthouse Consultants sp. z o.o. s.k., Warszawa 

• Lions Club Gdańsk Neptun, Gdańsk

• Lions Club Gdańsk-1, Gdańsk

•  Lonza-Nata Teresa Zarębska, Waldemar 
Michałowski sp. j., Gdańsk

• LPP SA, Gdańsk

• Marion sp. z o.o., Gdynia

• Mar-Med. sp. z o.o., Warszawa

• Marvipol Development SA, Warszawa 

•  Masterlease – Prime Car Management SA, 
Gdańsk 

• Matthias sp. z o.o., Gdańsk

• Medivet SA, Śrem

• Medycyna Praktyczna, Liszki k. Krakowa

• Mennica Gdańska Łukasz Rosanowski, Gdańsk

• Mercedes-Benz Witman, Gdańsk

• Meso Ramen, Gdańsk

• Michalczyk i Prokop sp. z o.o., Łódź 

• Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk

• Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk

• Mowi Poland SA, Gdańsk

• MSC Poland sp. z o.o., Gdynia

• Muzeum Gdańska, Gdańsk

• Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa

•  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji, Warszawa 

• Nazar sp. z o.o., Leźno

• Oceanic SA, Trąbki Wielkie, Sopot

• Okręgowa Izba Lekarska, Gdańsk

• Olivia Business Centre sp. z o.o., Gdańsk

• Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk

•  Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 
Gdańsk

•  Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi sp. z o.o., 
Warszawa

• Pan Dragon sp. z o.o., Gdańsk

• Pesca Fresca/Sezon, Gdańsk 

• Piekarnia Kidzińscy, Gdańsk 

• Pierogarnia u Dzika J.K.P. Dzik s.c., Gdańsk

• Pizzeria Leone Lech Wałęsa, Gdańsk

•  Plantacja choinek jodła świerk Aleksander 
Swobodziński, Białachowo 

• PMI Poland Chapter, o. Gdańsk

• Pododerm Karolina Woźniak, Gdańsk

• Polonya-Türkiye İşadamları Derneği, Warszawa

•  Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka 
Chopina, Gdańsk

• Polska Press sp. z o.o., o. Gdańsk

• Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Łódź

• Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa

• Pomorska Sztafeta Firm, Gdańsk

• Poradnik Zdrowie, Warszawa 

• Portal Miasta Gdańska gdansk.pl 

• Portal onkologiczny zwrotnikraka.pl

•  Potiad, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, 
Warszawa

•  Półmaraton Gdańsk im. Pawła Adamowicza, 
Gdańsk 

• PPH Opak Mirosław Wilczyński, Gdańsk

• Pracodawcy Pomorza, Gdańsk

•  Pracownia Florystyczna „Dzika Róża” Beata Nilsen, 
Gdańsk

•  Premier Oil Aberdeen Services Ltd, Kingswells, 
Aberdeen

• Prestiż Magazyn Trójmiejski, Gdańsk

•  PROFI Biuro Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego 
Adam Protasiuk, Gdańsk 

• Przewozy Autobusowe Gryf sp. z o.o., Żukowo

• PUH Zdunek sp. z o.o., Gdańsk 

• Radio Gdańsk SA, Gdańsk

• Radio Plus, Gdańsk

• Radio Złote Przeboje, Gdynia

• Rebel sp. z o.o., Gdańsk

•  REF – Con Service A. Ostrowski & Wspólnicy sp.j., 
Gdynia

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

• Restauracja Aïoli inspired by Gdańsk, Gdańsk

• Restauracja Fellini, Gdańsk

• Restauracja Filharmonia, Gdańsk

• Restauracja Kubicki, Gdańsk

• Restauracja Malinowy Ogród, Gdańsk

• Restauracja Winne Grono, Gdańsk

• RKW Architektur, Berlin 

• Rossman Supermarkety Drogeryjne

•  Salon DJK Zdrowie i Uroda Dorota Janczewska, 
Gdańsk

• Santander Bank Polska SA, 2 Region Gdańsk

• Santander Bank Polska SA, Makroregion Północ

• Satel sp. z o.o., Gdańsk

• Saur Neptun Gdańsk SA, Gdańsk

• Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury 

• Schenker, Gdańsk

• SensDx SA, Gdańsk

•  Serdar Davran, Honorowy Konsul Generalny 
Republiki Turcji w Gdańsku

• SII sp. z o.o., Gdańsk

• SL Sound Sławomir Łosowski, Gdańsk

• Smyk sp. z o.o., Gdańsk Matarnia, Gdańsk

• Solwit SA, Gdańsk

• Spin PR Izabela Grajek-Czabajska, Gdańsk

• Stankoffamusic Krystyna Stańko, Lniska

• Staples Polska sp. z o. o., Gdańsk

• Stowarzyszenie Classic Moto Story, Sopot

•  Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa Adiutare, 
Gdańsk

•  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
„Dom Aniołów Stróżów”, Katowice

• STU Ergo Hestia SA, Sopot

• SUEZ Północ sp. z o.o., Gdańsk

• Szkoła Jazdy Konnej Galopagos, Żukowo

•  Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli 
Mroczkiewicz, Gdańsk

• Świat Medycyny i Farmacji, Katowice

• Teatr Feta, Gdańsk 

• Techno Service SA, Gdańsk

• Teleradiomechanika Witosław Bociąg, Gdańsk

• Thyssenkrupp Group Service sp. z o.o., Gdańsk

• Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, 
Toruń

• Torus sp. z o.o. sp.k., Gdańsk

• Totalizator Sportowy sp. z o.o., o. Gdańsk

• Totalizator Sportowy sp. z o.o., Warszawa

• Trefl SA, Gdynia

• Trójmiasto.pl sp. z o.o., Gdańsk

• Turecki Sklep, Droszków k. Zielonej Góry

• TVP3 Gdańsk

• Urząd Miejski, Gdańsk

• Urząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk

• Uykan Company Orhan Uykan, Gdańsk

• Wild Dogs FG, Gdańsk 

• Witman sp. z o. o., Gdańsk

•  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku

• Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Gdańsk

•  Wydawnictwo słowo/obraz terytoria sp. z o.o., 
Gdańsk

• Zakład Poligraficzny Normex, Gdańsk

• Zakład Poprawczy w Gdańsku, Gdańsk

• Zatoka Piękna, Gdańsk

• Zdrofit Manhattan, Gdańsk

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



Prowadzimy Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 

im ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Fundusz 

Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”, 

Akademię Walki z  Rakiem. Rozwijamy 

wolontariat opiekuńczy i akcyjny. Wspieramy 

opiekunów rodzinnych, budujemy Centrum 

Opieki Wytchnieniowej. 

Poznaj nas, wspieraj  
#ZnajdźSwójPowód 

KRS 0000 201 002

Jest wiele powodów,  
dla których możesz nas wspierać


