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połowa stycznia – Na dworze mróz  i zawierucha, ale w Funduszu Dzieci Osieroconych 
właśnie ruszyła akcja „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. Dla podopiecznych z całej 
Polski trzeba przygotować wymarzone prezenty, których starannie opracowana lista 
dostępna jest na stronie Funduszu. Finał oczywiście 1 czerwca.

15 stycznia – W Hospicjum odbył się wzruszający koncert Chóru z Kościoła Chrystusa 
Króla pod batutą Joanny Orzeł. Byliśmy też świadkami wspaniałych wokaliz P. Joanny. 
Artystyczne przeżycia z tamtego dnia zapadły w pamięci na długo.  

29 stycznia – 12 lutego – Dziesięcioro podopiecznych Fundacji Hospicyjnej wyjechało 
na English Summer Camp, obóz językowo-rekreacyjny, zorganizowany w Pucku przez  
firmy Thomson Reuters oraz PM Experts. To spośród ich pracowników rekrutowali się 
wychowawcy, oczywiście wolontariusze. W godzinach przedpołudniowych odbywały 
się zajęcia z języka angielskiego, a po obiedzie przychodził czas na rekreację.

21 stycznia – Na drugi charytatywny Bal z Sercem w Hotelu Hilton Gdańsk przyszło 
200 osób. Były loteria, aukcja, ale przede wszystkim dobra muzyka, przy której bawiono 
się do ostatniej nutki. Dochód z zabawy wyniósł około 70 000 zł.

22 stycznia – Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, obchodzona w rocznicę Jego 
śmierci, jest corocznym świętem pracowników Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
SAC, wcześniej Hospitium Pallottinum. Do miłej tradycji należy wręczanie nagród 
„7 wspaniałym” pracownikom oraz wolontariuszom Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej. 

11 lutego – W Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC człowiek chory jest najważniej-
szy codziennie, ale tego dnia obchodzimy Jego święto. Oprócz uroczystej mszy św., 
koncertu orkiestry kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka i miłych podarunków, 
odbyło się też poświęcenie nowych pomieszczeń Poradni Medycyny Paliatywnej.

Kalendarium  
najważniejszych wydarzeń 2012 roku  

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC  
i Fundacji Hospicyjnej
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17 lutego – Tym razem zabawa dozwolona... do lat 18. W Hospicjum, z fantazją, przy-
tupem, na bardzo wesoło, odbył się coroczny Bal Karnawałowy dla podopiecznych 
Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zdrowego rodzeństwa 
oraz dzieci osieroconych i dzieci pracowników Hospicjum i Fundacji.

20 lutego – Dla wszystkich pracowników Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, wolon-
tariuszy i przyjaciół zaczął się szczególny okres. Tego dnia odbyła się inauguracja roku 
50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, połączona z uroczystością peregrynacji 
relikwii Krzyża z Jego trumny, będących pod stałą opieką sióstr Pallotynek w Rzymie.

2 marca – Spotkanie z przedstawicielami Rady Generalnej ds. Apostolstwa SAC. Pal-
lotyni z Kamerunu, Australii, Brazylii, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski 
na naszym przykładzie poznali sposób działania ruchu hospicyjnego w Polsce.  

6 marca - 26 kwietnia  – Akcja „Przynieś PIT do Hospicjum”. Rozliczenie się z docho-
dów za miniony rok dla wielu osób stanowi spore wyzwanie, a udzielenie im pomocy 
przy wypełnianiu formularza PIT stworzyło szansę dodatkowego wsparcia placówki, 
dzięki możliwości uzyskania 1%  podatku dochodowego.

16 marca – Uroczyste otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań”, połączone 
z wręczaniem podopiecznym FDO drugiej tury stypendiów na rok szkolny 2011/2012. 
Dzięki otrzymanym funduszom dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz 
nadrobić braki w nauce.

16-17 marca – Duże msze św. żałobne. Dwa razy w roku, w okolicach uroczystości 
Wszystkich Świętych oraz w okresie Wielkiego Postu, w hospicyjnej kaplicy modlimy 
się za wszystkich podopiecznych Hospicjum, którzy odeszli, i  także w ten sposób 
staramy się towarzyszyć osamotnionym rodzinom.

17 marca – Spotkanie w budynku Fundacji Hospicyjnej dla mam dzieci, które są lub 
były pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Przyszły 
na kawę, herbatę, ciasto, ale przede wszystkim na warsztaty decoupagu i filcowania. 
Klimat prowadzonych przy okazji rozmów był niesamowity, stwarzał serdeczne po-
rozumienie i dawał poczucie siły. 

25 marca – II Studencki Koncert Charytatywny w klubie „Kwadratowa” zainicjował 
wiosenną część „Pól Nadziei”, akcji obywatelskiej solidarności z pacjentami hospicjów. 
Jeden z jego organizatorów wyznał: – Celem koncertu nie było tylko zebranie funduszy 
na pomoc chorym dzieciom. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że nie mając środków 
finansowych i doświadczenia, mogą coś zrobić.
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25-27 marca – Rekolekcje wielkopostne w Hospicjum. Tym razem nauk udzielał 
Ksiądz Prałat Stanisław Łada.

28 marca – Rozpoczęła się wiosenna edycja kursu wolontariatu medycznego. Po jego 
ukończeniu tylko część uczestników trafia na oddział lub do hospicjum domowego. Za 
to dla wszystkich absolwentów bez wyjątku idea hospicyjna przestaje być martwą literą.  

31 marca – „Wielkanocne Jaja” w Galerii Bałtyckiej, czyli tradycyjne już warsztaty dla 
znanych osób z trójmiejskiego świata kultury i sportu, które na oczach zainteresowa-
nych przygotowywały ozdoby na świąteczny stół. Wydarzenie, połączone z kwestą 
na terenie całego sklepu, było częścią akcji „Pola Nadziei”.

5-9 kwietnia – Uroczystości Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych. Dla ludzi 
wierzących są to najważniejsze dni w roku, podczas których wspomina się i rozważa 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

18 kwietnia – Konferencja prasowa poświęcona „Polom Nadziei na Pomorzu 2012” 
– wspólnemu przedsięwzięciu hospicjów z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka. W tym 
roku po raz pierwszy cztery pomorskie hospicja oraz Fundacja Hospicyjna i Caritas 
Gdańsk zdecydowały się na połączenie swoich sił i środków, aby zwrócić się do spo-
łeczeństwa z jednym przekazem.

21 kwietnia – W matemblewskich lasach odbyła się ósma edycja MTB Bike Tour 
Gdańsk – największego w Pomorskiem święta dwóch kółek. Tym razem partnerem 
głównego organizatora – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, została 
Fundacja Hospicyjna i na numerach startowych zawodników widniał napis „Pola 
Nadziei”, ozdobiony charakterystycznymi żonkilami.

21 kwietnia – Fundacja Hospicyjna wraz z Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej 
zaprosili do Parku Reagana na „Bieg Nadziei”. Jego formuła miała charakter otwarty, 
nie liczył się osiągnięty czas, więc nikt nie przegrał. Mało tego, wygrali wszyscy, po-
dobnie jak zawsze zwycięża ten, kto daje od siebie coś innym. 

22 kwietnia – Wielki Finał „Pól Nadziei na Pomorzu 2012”. Tego dnia od rana w Trój-
mieście, Pucku i okolicach najważniejszy był żółty – kolor słońca, nadziei i żonkili 
rozdawanych wszystkim przez wolontariuszy w zamian za datek do puszki na rzecz 
hospicjum. Uroczyste zakończenie akcji odbyło się w Gdańsku – barwnym korowo-
dem, który ruszył spod Złotej Bramy i koncertem Ani Rusowicz pod Bramą Zieloną. 
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19 maja – P. Teresa Marczewska, wolontariuszka medyczna Hospicjum, od wielu lat 
jego dobry duch, otrzymała nagrodę „za aktywną i wielostronną działalność społeczną”, 
ufundowaną  przez Fundację Polcul. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

19 maja – Po raz kolejny w otomińskiej „Wróblówce” polsko-szwedzki Klub Biznesu, 
przy wsparciu Fundacji Hospicyjnej, zorganizowały loterię i kwestę na rzecz Hospicjum 
im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

19 maja – Z okazji Dnia Matki Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, przy współudziale 
Fundacji Hospicyjnej, gościło mamy swoich najmłodszych podopiecznych. Był pyszny 
poczęstunek, miłe i ciepłe słowa, wspaniałe prezenty, a przede wszystkim chwila 
prawdziwego odpoczynku od trudnej codzienności i radość bycia razem. 

19 maja – Wspólne obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka w IKEA Gdańsk, przy wydatnej 
pomocy Nadleśnictw z Gdańska i Kolbud. Na terenie sklepu młodzi wolontariusze 
kwestowali na rzecz podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych.

18-20 maja – Wolontariusze medyczni Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC wyje-
chali do Mausza na weekend integracyjny. W ciągu dnia uczestniczyli w warsztatach 
psychologicznych, a wieczorami wspólnie biesiadowali przy grillu i wspólnie śpiewali 
przy gitarach. 

25 maja – Dzień Dziecka w Hospicjum. Fundacja Hospicyjna, dokładnie tydzień przed 
oficjalnym świętem, zaprosiła najmłodszych podopiecznych Hospicjum, ich zdrowe 
rodzeństwo, dzieci osierocone oraz pracowników na festyn do ogrodu, który na parę 
godzin zamienił się w prawdziwą krainę zabaw.

28 maja – Fundacja Hospicyjna znowu podarowała dzieciom uśmiech. Tuż przed 
ich świętem zaprosiła do Gdańska chyba najweselszy w Polsce smyczkowy kwartet, 
by w sali Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance zagrali charytatywny koncert. To było 
przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Panie i Panowie, to była Grupa MoCarta!

31 maja – W sali konferencyjnej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbyło się ofi-
cjalne zakończenie akcji „Pola Nadziei na Pomorzu 2012”. Na uroczystość zaproszono 
koordynatorów ze szkół współpracujących z Fundacją, samych wolontariuszy oraz 
pacjentów Hospicjum. Wiosenna mobilizacja nie poszła na marne, Fundacji udało się 
zebrać aż 194 613,75 zł, a w przedsięwzięciu z jej ramienia wzięło udział 1927 uczniów 
ze szkół Gdańska i okolic. 
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2 czerwca – W Gdańsku Wrzeszczu odbył się Piknik na Zdrowie, cykliczna  impreza 
GUM-edu, od paru lat ciesząca się coraz większą popularnością wśród gdańszczan. 
W tym roku do udziału zaproszono również działającą przy Fundacji Hospicyjnej 
Akademię Walki z Rakiem – na jej stoisku można było skorzystać z porad dietetyka, 
psychologa, fizjoterapeuty, a także nabyć książki o tematyce związanej z rakiem.  

11 czerwca – W siedzibie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC spotkali się autorzy naj-
nowszej publikacji Biblioteki Fundacji Hospicyjnej: „Przewlekle chore dziecko w domu”. 
Według słów jednego z autorów, jest to książka-spotkanie, w której niejeden rozdział 
powstał we współpracy przedstawicieli różnych środowisk naukowych i rodziców.

15 czerwca – „Kolorowy Piórnik” czas zacząć! Kiedy cały kraj żyje wakacjami i nadcho-
dzącym sezonem urlopowym, w FDO zaczyna się kolejna wielka akcja zbiórki pieniędzy 
i elementów wyposażenia szkolnych wyprawek. Wakacje zawsze mijają za szybko.

16 czerwca – W Wilnie powstało pierwsze hospicjum, noszące imię błogosławionego 
Michała Sopoćki. Na jego czele stanęła Polka, siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia 
Jezusa Miłosiernego. W uroczystości otwarcia placówki wzięła udział kilkunastooso-
bowa delegacja z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej.

18 czerwca – 200 lat! 200 lat! Niech żyje nam! W Hospicjum odbyły się wzruszające 
obchody jubileuszu setnych urodzin P. Jadwigi Stasiłowicz, pacjentki oddziału sta-
cjonarnego, połączone z wystawą poświęconą repatriantom z Wilna na Pomorzu.

14 lipca – Msza żałobna za dzieci, które odeszły pod opieką Domowego Hospicjum 
dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

22 lipca – Obóz detektywistyczny w Kątach Rybackich, którego uczestnikami byli 
podopieczni Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Hospicjum św. Waw-
rzyńca w Gdyni oraz hospicjów w Tczewie i Starogardzie Gdańskim. Mogliśmy na niego 
wysłać aż 30 dzieci z woj. pomorskiego. Gościem specjalnym obozu była Henryka 
Krzywonos, która od lat wspiera wszelkie fundacyjne działania.

27-28 lipca – Jak zwykle w ostatni weekend lipca odbył się „Jazz w Lesie” – już 18. 
Festiwal Jazzowy w Sulęczynie. Fundacja Hospicyjna gościła na nim po raz pierwszy, 
muzyki słuchała, dobre rzeczy jadła i piła, ale przede wszystkim kwestowała na rzecz 
podopiecznych hospicjów i rozdawała informacyjne ulotki.
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6-19 sierpnia – English Summer Camp w Nadolu dla 8 podopiecznych Fundacji Ho-
spicyjnej. Dzieci mogły podszkolić język angielski, ale organizatorzy przygotowali też 
bogatą ofertę zajęć kulturalnych i sportowych. Mimo wszystko to przecież wakacje!

11 sierpnia – Flash mob „Gdański Anioł” Fundacji Hospicyjnej i Sopockiego Chóru 
Festiwalowego Mundus Cantat podczas gdańskiego Jarmarku Dominikańskiego. Lato 
i sezon turystyczny w pełnym rozkwicie, a na zaimprowizowanej scenie z Fontanną 
Neptuna w tle oraz nad Motławą 15-minutowy show w dwóch odsłonach, promujący 
postawy wolontariackie. Chętnych do oglądania było wielu.

28 sierpnia – Piknik dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych w 49. Bazie 
Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Ponieważ wakacje miały się już ku końcowi, na za-
kończenie każdy uczestnik otrzymał szkolną wyprawkę.

1 września – W ostatnią sobotę letniego wypoczynku Fundacja Hospicyjna przygo-
towała w sklepie IKEA Gdańsk imprezę, mającą na celu zebranie środków dla pod-
opiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, i w ten sposób zakończyła tegoroczną 
odsłonę akcji „Kolorowy Piórnik”. 

8 września – W Sopocie odbył się festyn edukacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, na który po raz pierwszy zaproszona została Fundacja Hospicyjna. 
Mimo tłumu gości, młodzi wolontariusze w żółtych koszulkach, kwestujący cały dzień 
na rzecz hospicjum, byli doskonale widoczni. Przyciągało też Fundacyjne stoisko.

11 września – Uroczysta msza św. z okazji 10. rocznicy śmierci ks. Eugeniusza Dut-
kiewicza SAC, ojca ruchu hospicyjnego w Polsce, założyciela Hospitium Pallottinum. 
Mszę św. koncelebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 

15-16 września – Konferencja Fundacji Hospicyjnej, Fundacji Lubię Pomagać oraz 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zatytułowana: „Hospicyjna «gościna serca» 
i «rynek usług» medycznych. Idee a realia współczesnej opieki paliatywno-hospicyj-
nej w Polsce”. Drugi dzień miał charakter wspomnieniowy i poświęcony był osobie 
księdza Eugeniusza Dutkiewicza.

16 września – Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do hospicyjnej Kaplicy Baranka 
Bożego. Relikwiarz Papieski dla Hospicjum wykonała pracownia znanego gdań-
skiego artysty Pana Mariusza Drapikowskiego. 
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18 września – Umiera Dawid Zapisek, długoletni pacjent Domowego Hospicjum 
dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Jego śmierć dotknęła nas wszystkich – odeszło 
niezwykłe dziecko, wielki kibic, mądry człowiek. Pogrzeb chłopca na Cmentarzu 
Łostowickim przyciągnął tłumy.

4 października – Konferencja „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia”, 
przygotowana przez gdański oddział Akademii Walki z Rakiem oraz Komisję Spraw 
Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Wydarzeniem towarzyszącym 
była publikacja płyty „Uzdrawiaj się”, zawierającej sesje terapeutyczne dla osób do-
tkniętych chorobą nowotworową.

7 października – Na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbyła się inauguracja wiosennego 
święta – „Pól Nadziei na Pomorzu 2013”. Pięć pomorskich hospicjów, Fundacja Hospi-
cyjna oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej kolejny raz wspólnie, ale po raz pierwszy 
od początku przystąpiły do realizacji corocznej wielkiej akcji społecznej, mającej na 
celu propagowanie solidarności z ludźmi chorymi u kresu życia.

9 października – W siedzibie PAP-u w Warszawie odbyła się konferencja prasowa 
inicjująca IX kampanię społeczną „Hospicjum to też Życie”. Jej tegoroczna odsłona, 
prowadzona pod hasłem: „Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. Mów – Słuchaj – Zaufaj”, 
miała na celu zwrócenie uwagi na znaczenie właściwej komunikacji w procesie leczenia 
zarówno dla chorego, jak i personelu medycznego.

13 października – W światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej w gdańskiej 
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbył się koncert charytatywny z cyklu „Głosy 
dla Hospicjów”. W tym roku nad Motławą zaśpiewała charyzmatyczna Justyna Stecz-
kowska, wpisując się w IX edycję kampanii „Hospicjum to też Życie”, poświęconą 
komunikacji w służbie zdrowia. 

15 października – Rusza wielka akcja FDO „Mikołaje Łączcie się”. Najmłodsi podopieczni 
Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC czekają na gwiazdkowe 
podarunki – zarówno dzieci chore, ich rodzeństwo, jak i dzieci osierocone, których 
najbliżsi byli pacjentami hospicjum. Mikołajową czapkę włożyć może każdy, koordy-
nacja przedsięwzięcia jest już jednak wyzwaniem nie lada.

17 października – Jesienna edycja kursu wolontariuszy medycznych.

18 października – Podczas mszy św. byliśmy świadkami szczególnie wzruszającego 
wydarzenia – jeden z pacjentów hospicjum stacjonarnego, P. Sylwester, przyjął sakra-
menty chrztu św., komunii  św. i bierzmowania dokładnie w dniu wspomnienia św. 
Łukasza – patrona lekarzy, pielęgniarek i osób opiekujących się chorymi i cierpiącymi.



35

KALENDARIUM 2012

Zdrowa rozmowa
pomaga leczyć

Mów - Słuchaj - Zaufaj

IX kampania społeczna  
„Hospicjum to też Życie”

www.fundacjahospicyjna.pl

Włącz się do dyskusji na: www.zdrowarozmowa.pl

Pomóż podopiecznym Fundacji 
Wyślij SMS o treści POMAGAM pod nr 7279 

(koszt 2 zł + VAT)

Fundacja Hospicyjna
KRS 0000 201 002

29 października – P. Beata Król, przełożona pielęgniarek Domowego Hospicjum dla 
Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, otrzymała nagrodę prezydenta Miasta Gdańska 
„za kreowanie nowej jakości w świadczeniach zdrowotnych”, przyznawaną co roku 
pracownikom służby zdrowia.

1-3 listopada – Znowu zapłonęło „Światło dla Hospicjów”. Tegoroczne kwesty na 
cmentarzach Gdańska i okolic, w których uczestniczyła młodzież z trójmiejskich szkół, 
trwały 3 dni i przyniosły dochód w wysokości 49 022,26 zł.

5-10 listopada – Gośćmi Hospicjum i Fundacji byli diakoni Zgromadzenia Palloty-
nów, przyszli potencjalni hospicyjni kapelani, którzy w teorii i praktyce zapoznali się 
z problemami opieki duszpasterskiej nad terminalnie chorymi – dorosłymi i dziećmi, 
ich rodzinami i zespołem hospicyjnym.

9-10 listopada – Duże msze św. żałobne, edycja jesienna.

25 listopada – Tematem spotkania w TVP1 była IX kampania Fundacji „Hospicjum to 
też Życie”. Podczas trzech studyjnych wejść gospodarz programu, redaktor Grzegorz 
Miśtal, rozmawiał z ks. dr. Piotrem Krakowiakiem, Krajowym Duszpasterzem Hospicjów, 
oraz z Dorotą Kolak, znakomitą aktorką, a zarazem ambasadorem kampanii.

1 grudnia – „Gwiazdy Malują Gwiazdy” – tradycyjne już wydarzenie w Galerii Bał-
tyckiej, inaugurujące grudniowe kwesty w centrach handlowych, ogłaszane pod 
hasłem „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo”. Znane osoby z trójmiejskiego świata kultury 
i sportu przygotowywały świąteczne ozdoby, a na terenie Galerii trwała zbiórka na 
rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 

4 grudnia – W ramach IX kampanii  „Hospicjum to też Życie” w auli Collegium Bio-
medicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się debata na temat roli 
komunikacji w środowisku medycznym w relacjach z pacjentem i jego rodziną. Hasłem 
przewodnim spotkania było: „Rozmowa może pomóc, rozmowa może zabić”. Debatę 
prowadzili: Alicja Stolarczyk z Fundacji Hospicyjnej oraz Adam Hlebowicz z Radia Plus.

5 grudnia – Obchody Światowego Dnia Wolontariusza w sopockim Instytucie 
Spraw Wszelakich, tym razem przy wyjątkowym udziale Stowarzyszenia Studentów 
Polskich. Tradycyjnie przyznane zostały nagrody w trzech kategoriach: wolontariu-
sza medycznego, akcyjnego i koordynatora szkolnego koła wolontariatu oraz tytuł 
wolontariusza roku.
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8 grudnia – HELP PORTRAIT po raz pierwszy. Fundacja Hospicyjna wraz z Pomorskim 
Towarzystwem Fotograficznym wzięli udział w międzynarodowej akcji, podczas której 
fotografowie-wolontariusze wykonali profesjonalne sesje zdjęciowe 12 rodzinom 
będącym pod opieką Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.  

13 grudnia – Pracownicy Hospicjum, Fundacji Hospicyjnej oraz wolontariusze spotkali 
się na corocznej wigilii. Była uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, serdeczne życzenia 
przy opłatku, wspólne śpiewanie kolęd i wspólne biesiadowanie.

14 grudnia – Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC gościło 
swoich małych podopiecznych, ich rodziców oraz zdrowe rodzeństwo na wspólnej 
wieczerzy z pracownikami Hospicjum, Fundacji Hospicyjnej oraz wolontariuszami. 
Podczas opłatkowych życzeń w niejednym oku zakręciła się łza. 

15 grudnia – W ramach akcji „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo” w sklepie IKEA Gdańsk znowu 
pojawiła się Fundacja Hospicyjna, a wraz z nią pokazy edukatorów z Centrum EduFun, 
warsztaty dekoratorskie kubeczków, wazoników i... pierników oraz wolontariusze 
zbierający datki do puszek na rzecz pacjentów Hospicjum. Wszak zaraz Gwiazdka.

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Uroczysta wspólna wieczerza dla pacjen-
tów Domu Hospicyjnego i ich rodzin. Po kolacji odbyła się pasterka dla wszystkich 
przyjaciół i sympatyków Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

25 grudnia – Świąteczne wydanie Familiady, której beneficjentem była Fundacja 
Hospicyjna. Walczyli ze sobą, doskonale się bawiąc, znakomici sportowcy i redaktorzy 
programów sportowych. Wygrali Ci ostatni, przekazując na konto Fundacji sumę  
16 665 zł. 
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