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Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które w 2020 roku
wsparły działalność Fundacji Hospicyjnej.
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W 2020 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy i instytucje:
• Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
• EventLabs sp. z o.o., Warszawa
• Fundacja Agory, Warszawa
• Fundacja Babci Aliny, Bielsko-Biała
• Fundacja BNP Paribas, Warszawa
• Fundacja Energa, Gdańsk
• Fundacja Gdańska, Gdańsk
• Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji
Cyberium, Warszawa
• Fundacja Lekarze Lekarzom, Warszawa
• Fundacja LPP, Gdańsk
• Fundacja na Rzecz Perspektyw „Cel”, Warszawa
• Fundacja Orlen, Płock
• Fundacja PKO Bank Polski, Warszawa
• Fundacja Santander Bank Polska S.A., Warszawa
• Fundacja Siepomaga, Poznań
• Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Warszawa
• Fundacja Znajdź Pomoc, Warszawa
• Galeria Bałtycka, ECE Projectmanagement
Polska sp. z o.o., Warszawa
• Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdańsk
• Gdański Klub Biznesu, Gdańsk
• Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Uzależnień, Gdańsk
• Gdański Ośrodek Sportu, Gdańsk
• Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
• Gdański Urząd Pracy, Gdańsk
• Gminna Biblioteka Publiczna, Trąbki Wielkie
• Grafix Centrum Poligrafii, Gdańsk
• Granat Agata Cwenar, autorskie studio
projektowe, Sopot
• Grupa Ankara.pl, Gdańsk
• Grupa Audytorska „Re Vista” sp. z o.o., Gdynia
• Grupa LOTOS S.A., Gdańsk
• Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft S.A.,
oddział w Polsce, Gdańsk
• Hospitality Hotels Kamil Ziętara, Gdańsk
• Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, Gdańsk
• IIIuminar sp. z o.o., Gdańsk
• Intel Technology Poland sp. z o.o., Gdańsk
• INTUO sp. z o.o. sp.k., Gdańsk
• Invest Komfort S.A. sp.k., Gdynia
• Invest-Rent sp. z o.o., Gdańsk
• Inwesting Development sp. z o.o. sp.k., Gdańsk
• IQ.pl sp. z o.o., Gdańsk
• „Jaka to melodia?” TVP, Warszawa
• JohnnyBros sp. z o.o., Gdańsk
• JYSK sp. z o.o., Gdańsk
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• Abakus sp. z o.o., Gdynia
• Accord Healthcare Polska sp. z o.o., Warszawa
• Aeroklub Gdański, Pruszcz Gdański
• Arrow Services sp. z o.o., Gdańsk
• Art Jewellers Studio – Anna Gajewska, Gdynia
• Asseco Arka Gdynia, Gdynia
• Assel sp. z o.o., Pruszcz Gdański
• ATC Cargo S.A., Gdynia
• Atelier Magda Beneda, Gdańsk
• Auchan Polska sp. z o.o., Piaseczno
• Bank BPH S.A., Gdańsk
• Bank Handlowy w Warszawie S.A., Warszawa
• Base Promotion Services sp. z o.o., Gdańsk
• Bayer sp. z o.o., Warszawa
• Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk
• BJB Software House, Poznań
• BlueDew sp. z o.o., Gdańsk
• Błysk sp. z o.o., Chwaszczyno
• BMG Goworowski sp. z o.o., Gdynia
• BNP Paribas Bank Polska S.A., Warszawa
• BPS Business Pack Service, Gdańsk
• British Automotive Polska S.A., Warszawa
• CANAL+ Polska S.A., Warszawa
• CD Projekt S.A., Warszawa
• Centrum Wystawienniczo-Kongresowe
AMBEREXPO, Gdańsk
• ClickMeeting sp. z o.o., Gdańsk
• Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., Warszawa
• Contractor + sp. z o.o., Gdańsk
• CRIST S.A., Gdynia
• Cushman & Wakefield Polska sp. z o.o.,
Warszawa
• Dakkar – wynajem sprzętu budowlanego,
Gdańsk
• Damen Engineering Gdańsk sp. z o.o., Gdańsk
• Delphia Pisarska-Klinkosz Klinkosz i Zagarów
sp. j., Gdynia
• Develocraft sp. z o.o., Gdańsk
• Driven sp. z o.o., Warszawa
• Drukarnia WL sp. z o.o., Gdańsk
• „Dziennik Bałtycki”, Gdańsk
• E’Leclerc – GdańskDis sp. z o.o., Gdańsk
• Ecol-Group sp. z o.o., Gdańsk
• Ega sp. z o.o. sp.k., Nowa Wieś Rzeczna
• Ekoinbud Renowacje sp. z o.o., Gdańsk
• Ekolan S.A., Sopot
• Energa S.A., Gdańsk
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NA DOBRY POCZĄTEK

Drodzy Państwo,
przekazujemy w Wasze ręce kolejne wydanie naszego rocznika. Jak zawsze stanowi on wybór artykułów z kolejnych
numerów kwartalnika „Hospicjum to też Życie” minionego
roku, pokazujących akcje, wydarzenia, historie podopiecznych,
wolontariuszy lub przyjaciół Fundacji Hospicyjnej. Jak zawsze
zawiera też podsumowanie w formie kalendarium i infografiki
z danymi dotyczącymi naszych działań w 2020 roku oraz listę
firm i instytucji, na których szczególną życzliwość i wsparcie
mogliśmy przez te dwanaście miesięcy liczyć. I jak nigdy
wcześniej mało jest w nim zdjęć, na których widać twarze
towarzyszących chorym wolontariuszy, czy też akcje, gromadzące zawsze wiele osób. Kwartalnik od pierwszego numeru
2020 (marzec) wysyłamy Państwu w wersji pdf. Ale rocznik
postanowiliśmy wydać drukiem, bo zwykle dodajemy go do
podziękowań. W ostatnim czasie był bardzo potrzebny…
Rok 2020 żegnaliśmy raczej bez żalu. Gdy w sylwestrową noc
wskazówka zegara przeskoczyła 12, poczułam wzruszenie
i radość. Większe niż zwykle w tym momencie. Poczułam
także ulgę i nadzieję. Bardzo czekałam na ten nowy rok i zamknięcie pewnego etapu, trudnego dla wielu z nas. Etapu,
który przyniósł wyzwania, zadania, dylematy i decyzje, jakich
nie musieliśmy nigdy do tej pory podejmować. Przyniósł
zmiany, które trzeba było zaakceptować. Wspominamy je
w tym roczniku. Wiele z nich wciąż jest aktualnych, mamy
świadomość, że jeszcze przez jakiś czas będziemy musieli je
utrzymać. Między innymi ograniczenie zakresu współpracy
z wolontariuszami, o których zaangażowaniu i ważnej roli dla
nas i naszych podopiecznych mówią dwa wybrane teksty. Są
wśród nich wolontariusze opiekuńczy i przyjaciele, wspierający
Fundację „z sercem i fantazją” tak, jak pozwala na to sytuacja.
To także zmiany związane z organizacją opieki stacjonarnej
i domowej dla dorosłych i dzieci, koniecznością wprowadzenia
rygorów sanitarnych i nieco innych zasad funkcjonowania.
W tej zmienionej rzeczywistości chcemy zachować jednak to
wszystko, co stanowi istotę hospicyjnej opieki nad osobami
ciężko chorymi i u kresu życia oraz troski o ich bliskich, a co
ks. Eugeniusz Dutkiewicz tak pięknie ujął w słowach „gościna
serca”.
Nie poddajemy się, bo przecież „waleczność Fundacja Hospicyjna ma wpisaną w DNA”. Pandemia, ograniczając możliwości
organizacji tradycyjnych zbiórek, przypomniała, jak bardzo

niedofinansowana jest opieka
hospicyjna, co nasze środowisko
sygnalizuje od lat. Zwykle radziliśmy sobie, prosząc o wsparcie
darczyńców, pozyskując granty oraz kwestując – przy okazji
Pól Nadziei, Wszystkich Świętych oraz wydarzeń sportowych,
kulturalnych i wielu innych, gromadzących mieszkańców
Trójmiasta i gości. W 2020 roku zdążyliśmy zorganizować
„Bal z Sercem”, szczególny, bo dziesiąty, jubileuszowy, więc
zaczęło się dobrze. Jednak później brak tradycyjnych kwest był
odczuwalny dla naszego budżetu, tym bardziej, że pandemia
spowodowała wzrost kosztów opieki. Niektóre działania, np.
szkolenia czy konsultacje, przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej, więc częściowo inaczej, bo online, ale bez przerwy,
pomagał podopiecznym nasz zespół Akademii Walki z Rakiem,
odbywały się warsztaty dla nauczycieli czy zajęcia dla dzieci
w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga. Dla
nich też udało się zorganizować wakacje nad prawdziwym,
niewirtualnym jeziorem. Dużym szczęściem okazało się to, że
pod koniec 2019 roku zaczęliśmy prace nad wprowadzeniem
elektronicznej dokumentacji medycznej. To było wyzwanie
finansowe oraz istotna zmiana dla pracowników hospicjum,
ale razem podołaliśmy zadaniu. Teraz system się sprawdza
w codziennej pracy i usprawnia przepływ informacji.
Kryzys to pewien rodzaj sprawdzianu – naszych umiejętności
radzenia sobie z problemami i wyzwaniami, utrzymania relacji,
współpracy, bycia zespołem... Zaliczyliśmy ten sprawdzian
najlepiej, jak było można! Jestem bardzo wdzięczna mojemu Zespołowi za to, jak razem przeszliśmy przez 2020 rok.
Mieliśmy także wielkie szczęcie, że mimo trudności, które
dotknęły wszystkich, mogliśmy liczyć na pomoc naszych
Przyjaciół i Darczyńców. To tak ważne – wiedzieć, że w kryzysie
nie jesteśmy sami i mamy wsparcie. Wtedy wiemy, że sobie
poradzimy. I działamy dalej, inspirując się słowami Alberta
Einsteina: Wyciągnij lekcję z wczoraj, żyj dniem dzisiejszym i miej
nadzieję na jutro…

Anna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Drodzy nasi
Przyjaciele i Darczyńcy,
bardzo dziękujemy
za życzliwość i wsparcie!
Wasza pomoc
pozwala nam otaczać opieką
nieuleczalnie chore dzieci
i dorosłych u kresu życia,
czuwających nad nimi opiekunów rodzinnych
oraz wspierać osoby w żałobie.
Mimo ograniczeń finansowych i trudności,
które przyniosła pandemia,
możemy działać tak jak zawsze
– zgodnie z ideami opieki hospicyjnej,
których uczył nas ksiądz Dutkiewicz,
z troską i dbałością o różne potrzeby
naszych podopiecznych.
Czujemy się bezpieczniej,
wiedząc, że jesteście…
Zarząd Fundacji Hospicyjnej
z Zespołem Pracowników i Wolontariuszy

Fundacja Hospicyjna w 2020 roku
OPIEKA NAD CHORYMI
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC,
Poradnia Medycyny Paliatywnej,
Hospicyjna Opieka Perinatalna, Akademia Walki z Rakiem
345 osób – hospicjum stacjonarne

EDUKACJA I WOLONTARIAT
140
9

nauczycieli, psychologów i pedagogów uczestniczących w warsztatach
na temat wsparcia uczniów w żałobie

71

placówek oświatowych, które otrzymały nowy Poradnik dla rodziców
i opiekunów. Żałoba dzieci i młodzieży.

119

placówek oświatowych, które otrzymały książki z serii
Biblioteka Słonika Tumbo: Dziecko i Nastolatek w żałobie
oraz bajki 45 naprawdę niezwykłych słoni i Trzecie Życzenie Tumbo

193

wirtualnych wolontariuszy

dzieci – hospicjum domowe dla dzieci

1746 porad – Poradnia Medycyny Paliatywnej
5

DZIAŁANIA WIRTUALNE

osób – Hospicyjna Opieka Perinatalna

375

170 osób – Akademia Walki z Rakiem

POMOC OPIEKUNOM RODZINNYM
430

godzin opieki
wytchnieniowej w domach

1790 godzin pomocy asystentów osobistych
osób niepełnosprawnych

280

godzin indywidualnej rehabilitacji w domu
dla opiekunów osób niepełnosprawnych

40

porad udzielonych za pośrednictwem
portalu opiekunrodzinny.pl

POMOC DZIECIOM OSIEROCONYM
777

dzieci objętych
wsparciem
socjalnym

81
300

godzin spotkań
psychoedukacyjnych

placówek edukacyjnych
uczestniczących
w Dniu Tumbo

godzin warsztatów dla koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu

100

390 osób – hospicjum domowe dla dorosłych
39

placówek edukacyjnych zaangażowanych w wolontariat akcyjny

warsztatów i konsultacji on-line
dla uczestników Akademii Walki z Rakiem

35 767 wpisów medycznych do wdrożonego systemu elektronicznej dokumentacji
medycznej dzięki 95 laptopom otrzymanym od darczyńców
32

odcinki rozmów Bliżej siebie LIVE

3

koncerty on-line

✔

Po raz pierwszy on-line: ogłoszenie Honorowych Wolontariuszy i Filantropów,
transmisja mszy świętej i rekolekcji, spotkanie świąteczne pracowników i wolontariuszy
Każdy rodzaj prezentowanej opieki, udzielanej pomocy, a także wszystkie
przeprowadzone akcje i szkolenia oraz przekazane książki były bezpłatne.

ŚRODKI FINANSOWE
7 mln 310 tys.

5 mln 365 tys. zł

przekazane
przez NFZ

pozyskane dzięki dotacjom, darowiznom, w tym
związanym z covidem, akcjom charytatywnym,
kwestom, darowiznom, kampanii 1-procentowej,
działalności gospodarczej itd.

Wsparcie finansowe i rzeczowe pozwala na uzupełnienie finansowania z NFZ,
które nie doszacowuje liczby podopiecznych ani rzeczywistych kosztów opieki.

Pomaganie jest piękne!
Zobacz, jak wiele możesz zrobić, nie wstając z fotela.
Dziś pomaganie stało się szybkie i proste. Wystarczy kilka kliknięć, by wesprzeć
podopiecznych Fundacji Hospicyjnej i pacjentów Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im.
Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. To mnóstwo ludzi, którzy liczą na opiekę hospicjum
w najtrudniejszych dla siebie chwilach. By móc pomagać wszystkim, którzy tego
potrzebują, my potrzebujemy Twojego wsparcia. Wybierz swój sposób.

Szybki przelew telefonem
Wejdź na stronę pomagamhospicjum.pl lub pomagamtumbo.pl, wybierz
dowolną kwotę, kliknij i gotowe. Do wyboru masz płatność przez swój
bank, Google Pay lub kodem BLIK. PAMIĘTAJ: każda złotówka ma dla nas
znaczenie i staje się jedną z wielu cegiełek, które musimy pozyskać w ciągu
roku, by móc działać jak dotychczas.

Darowizna na konto
Każda przekazywana kwota – jednorazowo czy regularnie – pomoże nam
zaplanować fundacyjny budżet i zapewnić podopiecznym najlepszą opiekę
z możliwych. Wystarczy, że wykonasz przelew lub wydasz w swoim banku
polecenie stałego przelewu określonych środków na konto:

72 1540 1098 2001 5562 4727 0001*.

Payroll Giving
Pracownicy mogą przekazywać na rzecz Fundacji kwotę comiesięcznej
darowizny, odliczanej od wynagrodzenia. Wystarczy, że złożą odpowiednią
deklarację w swojej księgowości. Jeśli chcesz poznać szczegóły
i otrzymać potrzebne dokumenty, skontaktuj się z Anną Włodkowską:
a.wlodkowska@hospicja.pl
*Pełne dane do przelewu: Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk

Plany, plany, plany…
Ostatni rok przypomniał nam, że należy rozważnie używać słów takich jak zawsze czy na pewno
i że niektóre plany trzeba czasami zweryfikować lub przesunąć w czasie. I może włożyć więcej
wysiłku w to, by osiągnąć cele. Ale ponieważ, jak mówił Szekspir, nie ma takiej fantazji, której wola
i rozum nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość, marzymy i planujemy z wiarą, że się uda…
Na pierwszym miejscu naszej listy jest oczywiście hospicjum – na miarę XXI wieku. Chcemy
rozrysowany przez architektów projekt przekształcić w nowoczesny budynek, w którym zapewnimy
hospicyjną opiekę dorosłym u kresu życia oraz opiekę wytchnieniową chorym dzieciom i dorosłym,
wspierając w ten sposób ich opiekunów rodzinnych. Nowy oddział hospicjum i Centrum Opieki
Wytchnieniowej mają pomóc nam realizować naszą misję – troskliwej opieki i wsparcia – w lepszych
warunkach oraz dla większej liczby chorych i ich rodzin. Od lat nieustannie podnosimy jakość opieki.
Ta inwestycja jest kolejnym krokiem.
Cały czas rozwijamy domową opiekę hospicyjną dla dorosłych i dzieci. Chcemy zapewnić im obecność
naszych zespołów opiekuńczych i sprzęt medyczny, którego potrzebują. Ważnym zadaniem na ten
rok będzie rozszerzenie naszego zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej o kolejnych specjalistów,
mimo braku kontraktu z NFZ w tym zakresie. Chcemy nadal zapewniać wsparcie dorosłym i dzieciom
w żałobie, wydamy kolejne Bajki-Plasterki i poradniki, będziemy nadal prowadzić szkolenia, Tumbolinię i wsparcie bezpośrednie. Mamy nadzieję na możliwość kontynuowania wsparcia opiekunów
rodzinnych poprzez opiekę wytchnieniową w domach podopiecznych oraz szkolenia i grupy wsparcia
za pośrednictwem strony opiekunrodzinny.pl, którą prowadzimy od 2017 roku. W ramach Akademii
Walki z Rakiem chcemy wspierać tych, którzy usłyszeli diagnozę: nowotwór.
Te plany przekształcimy w rzeczywistość tylko z Państwa pomocą. Szekspirowską fantazję, wolę i rozum
mamy. Mamy też doświadczenie i tradycję. Od lat przełamujemy stereotypy, dostrzegamy problemy
i szukamy innowacyjnych rozwiązań, które sami wdrażamy i zachęcamy do tego innych. Jako pierwsi
prowadziliśmy społeczne kampanie dotyczące opieki hospicyjnej – Hospicjum to też Życie, stworzyliśmy
model kompleksowej pomocy dzieciom osieroconym – Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga
oraz program aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz osób niesamodzielnych i ich opiekunów
rodzinnych – Lokalny Wolontariat Opiekuńczy. Wydajemy poradniki, bajki terapeutyczne, prowadzimy
tematyczne strony internetowe, szkolenia…
Otwartość na nowe zadania i podejmowanie wyzwań – z takim przesłaniem zostawił nas Założyciel
naszego Hospicjum, Eugeniusz Dutkiewicz. To on wraz z zespołem stworzył w latach 80. „gdański
model” hospicyjnej opieki domowej w czasach, gdy o tej formie opieki niewiele było wiadomo w naszym kraju. Wówczas istniało tylko hospicjum w Krakowie, nasze było drugie… Powstało z niezgody
na lęk i ból ludzi nieuleczalnie chorych umierających w domach oraz bezradność ich rodzin, które nie
wiedziały, jak zapewnić im opiekę.
Tę niezgodę na ból i bezradność wciąż w sobie mamy i chcemy, jak ks. Dutkiewicz, zmieniać rzeczywistość
ciężko chorych i ich bliskich. Gdy inni mówią, że już nic nie da się zrobić, my wtedy możemy pomóc…

HOSPICJUM OD ŚRODKA
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Fot. Archiwum FH

Hospicjum dla Dorosłych

z pacjentek, która po wizycie swoich bliskich wyraźnie odżyła. –
Czuć było bijącą od niej radość – wspominał.
– Tak, jesteśmy zmęczeni naszą codziennością – mówi pod koniec
rozmowy doktor Chajko-Rutkowska. – Chciałabym już bardzo wrócić do zajmowania się głównie chorymi. Móc przestać odpisywać
na urzędowe maile lub opracowywać plany działania na sytuacje
szczególne. Joanna Kosowska-Trzpil podsumowuje: – Cały zespół
Domu Hospicyjnego stanął na wysokości zadania. To są ludzie, którzy
w każdej sytuacji potrafią zrobić, co do nich należy. Teraz, z wdzięczności za naszą pracę, od wielu osób dostajemy liczne dowody sympatii.
One zawsze cieszą, ale w tej sytuacji są dla nas szczególnie ważne.

P

oczątki zespołu Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC sięgają roku 1983. Wprawdzie stan wojenny został już
wówczas zniesiony, ale w społeczeństwie powszechna była świadomość klęski. I właśnie wtedy, w tak trudnych czasach, księdzu Dutkiewiczowi udało się zebrać grupę osób, które przewlekle chorym w ich domach
niosły ulgę w cierpieniu i towarzyszyły w ostatnich dniach życia. Z potrzeby serca. Bez zapłaty, bez zaplecza
administracyjno-medycznego i bez większej nadziei na poprawę ogólnej sytuacji. W marcu br. doświadczeniem
zbiorowości stała się społeczna izolacja – podyktowana zaleceniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID-19 oraz lękiem o zdrowie swoje i bliskich. W zarządzaniu Hospicjum Dutkiewicza konieczne były modyfikacje, ale przekonanie, że musi ono dalej działać i pomagać, pozostało niezmienne.
Fot. Archiwum FH

❙❙ DOM HOSPICYJNY
Z powodu utworzenia na hospicyjnym oddziale tzw. strefy buforowej – w celu odizolowania nowo przyjmowanych chorych, a co za
tym idzie modyfikacji układu łóżek, konieczna była redukcja liczby
osób objętych opieką. W przypadku pojawienia się u któregoś z pacjentów objawów sugerujących zakażenie groźnym wirusem, strefę
buforową można szybko przekształcić w strefę czerwoną. Obecnie
na oddziale przebywa maksymalnie 24 pacjentów. – Test w kierunku
wirusa nie jest naszym wymogiem bezwzględnym – mówi w maju
kierowniczka medyczna hospicjum stacjonarnego, lek. med. Joanna
Chajko-Rutkowska. – Często przyjmujemy chorych w bardzo ciężkim
stanie, bezpośrednio z ich domów i jego wykonanie jest niemożliwe.

Fot. Archiwum FH

Wszyscy członkowie zespołu Domu Hospicyjnego przy ulicy Kopernika – pielęgniarki, lekarze, opiekunki medyczne, psycholożki,
dietetyczki, rehabilitantka, kapelan oraz pani sprzątająca – pracują
w maskach, przyłbicach, rękawiczkach i odzieży ochronnej. Rodzaj
ubrania ochronnego dostosowany jest do rodzaju wykonywanej
czynności oraz stopnia bliskości kontaktu. – Przede wszystkim dbamy
o zabezpieczenie dróg oddechowych, a po każdym dyżurze odzież
robocza jest prana i prasowana – wyjaśnia doktor Chajko-Rutkowska.

Opiekunka medyczna Jolanta Rankiewicz

Poza członkami zespołu nikt inny nie ma prawa wejść na oddział.
Jeszcze w połowie marca wprowadzone zostały nowe procedury
zakazujące odwiedzin w salach chorych ich bliskich i znajomych. – To
rozporządzenie było niewątpliwie najtrudniejsze do zaakceptowania
dla wszystkich, stały kontakt z rodziną był jednym z podstawowych
elementów opieki hospicyjnej – przyznaje pielęgniarka oddziałowa
Joanna Kosowska-Trzpil. – Tym bardziej jestem pod wrażeniem, z jak
wielkim zrozumieniem do nowych warunków podeszły obie strony,
zarówno pacjenci, jak i ich bliscy.
– Nie ma dobrych rozwiązań – wyjaśnia doktor Chajko-Rutkowska
– ale w naszym hospicjum przebywają też osoby z kilkumiesięcznym
rokowaniem okresu przeżycia i musimy o nie zadbać.
Na oddziale nie ma rodzin i nie ma wolontariuszy. Ich nieobecność
jest też odczuwalna, zwłaszcza kiedy przychodzi czas porannych
czynności pielęgnacyjnych, w których personel medyczny często
wspierali. Brak ich także przy łóżkach chorych spragnionych zwykłej
obecności drugiego człowieka i pomocy w codziennych czynnościach. Teraz wszystkiego dopilnowują pielęgniarki, opiekunki
medyczne i lekarze oraz pozostali członkowie zespołu.

Pielęgniarka Joanna Kosowska-Trzpil

❙❙ HOSPICJUM DOMOWE
Psycholożka Urszula Bieniewicz

– Każdy potrzebuje się wygadać – mówi rehabilitantka Paulina Hulewicz, która na oddziale hospicjum stacjonarnego zaczęła pracę

wraz z początkiem pandemii, wspierana czasami przez Magdalenę
Podobas. – Ja zresztą sama zagaduję pacjentów – przyznaje.
O swoich kontaktach z chorymi opowiada też hospicyjny kapelan
ks. Waldemar Seremak, który po codziennej mszy św. w kaplicy
przychodzi zawsze na oddział i spotyka się z pacjentami w ich
pokojach, oraz Ilona Wieczorkiewicz, dietetyczka. – Zawsze staram
się rozmawiać z chorymi – opowiada przez telefon. – Interesuje mnie,
kto co robił w życiu. Jakiś czas temu była tu na przykład marynarska
brać… Pan, co budował statki, a inny robił okrętowe meble. Pani
Marianna prosi mnie o książki i pożyczam je dla niej z wolontariackiej
biblioteki. A wiosną, kiedy chorym tak bardzo brakowało wyjścia,
przynosiłam im od teściowej z ogrodu jego namiastkę, czyli kwiaty.
Psycholożka Anna Marlęga-Woźniak mówi, że dla pacjentów rozmowy na oddziale zastępują kontakty z bliskimi. – To się liczy, że
mogę pani Jadzi przynieść chodzik, bo ona chce wciąż korzystać
z łazienki, a pani Albinie przygotować poranną kawę. Wypije jej może
dwie łyżeczki, ale pomoc chorym w takich drobnych czynnościach,
dbałość o codzienne rytuały przyniesione z domu nadaje mojej pracy
dodatkowy sens. Zresztą – dodaje po zastanowieniu – rola psychologa
polega właśnie na budowaniu relacji i byciu w niej. Ta kawa jest ważna.
Staram się też umożliwiać zdalny kontakt pacjenta z rodziną. Cieszę
się, kiedy sam może wybrać numer telefonu do żony, syna, wnucząt
i chwilę porozmawiać. Najczęściej jednak jest tak, że brakuje na to
siły, wtedy wkraczam do akcji i na prośbę podopiecznego dzwonię
lub łączę się na whatsappie. Są to wzruszające momenty.
O swoich wrażeniach z pracy jako recepcjonistki opowiada też
Elżbieta Ossowska. – Jestem tu już 7 lat, ale tego roku w marcu musiałam uczyć się mnóstwa nowych procedur, jakbym zaczynała od
nowa. Każda osoba pojawiająca się w budynku ma teraz mierzoną
temperaturę, proszona jest o dezynfekcję rąk, a ostatnio również
o wypełnienie specjalnej ankiety. Oczywiście musi być w maseczce.
W czerwcu pojawiło się nowe rozporządzenie pozwalające na spotkania pacjentów z rodziną – tylko w ogrodzie lub w wyznaczonym
miejscu na sali konferencyjnej. Cieszę się, że pomału otwieramy drzwi
– wyznaje i dodaje – źle wspominam tę wiosnę. Wcześniej spotkania
też były możliwe, ale w wyjątkowych przypadkach i również bardzo
krótkie – w hospicyjnej kaplicy lub na sali konferencyjnej. To do
tych spotkań nawiązywał ksiądz Waldemar, opowiadając o jednej

Profesjonalna i czuła opieka w domu pacjenta, zarówno nad chorym,
jak i nad jego rodziną, w idei hospicyjnej zajmuje miejsce szczególne. Otoczenie bliskie sercu jest najlepszym miejscem zarówno do
chorowania, jak i na pożegnanie z życiem. Jeśli więc pozwalają na to
warunki socjalno-bytowe, przebieg choroby i możliwości opiekunów
rodzinnych, zespół hospicyjny wspiera pacjentów w ich domach.
W chwili zamykania tego numeru w Hospicjum Domowym dla Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza opieką objętych było 107 pacjentów.
Okres pandemii narzucił spore zmiany w jej charakterze. Jeszcze
1 marca w domu państwa Głowińskich, hospicyjnych podopiecznych, odbył się ślub, w dużej mierze za sprawą pielęgniarki Teresy
Kostrzewy, zdeterminowanej, by pomóc w jego organizacji. – Mój
mąż ma w oczach łzy, kiedy myśli o waszej pomocy, której udzielacie
na zawołanie. Jesteście jak nasza rodzina – wyznaje pani Anna
Głowińska. – Dzięki wam zeszło mi pół ciężaru w opiece nad mężem.
Wśród świadków wydarzenia, a potem gości byli członkowie hospicyjnego zespołu. Jeszcze bez maseczek.
– Od połowy marca zmienił się w hospicjum system pracy i charakter
opieki. Do końca kwietnia nie przyjmowaliśmy nowych pacjentów, a lekarskie konsultacje dla osób już objętych opieką miały przede wszystkim charakter telewizyt – opowiada Izabela Nogalska, pielęgniarka
koordynująca. – To był bardzo trudny czas dla wszystkich – wspomina
dr med. Janusz Wojtacki. – Ksiądz Dutkiewicz uczył nas, że wizyta
lekarska nie powinna być zwykłym spotkaniem, ale towarzyszeniem.
W sytuacji, kiedy z chorymi spotykałem się głównie za pośrednictwem
Fot. Archiwum FH
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telefonu, bez możliwości spojrzenia im w oczy, realizacja tego przykazania była niemożliwa. Poza tym – uzupełnia – części elementów opieki
nie dało się wykonać zdalnie. W większości wypadków opieraliśmy się
na relacjach rodzin, a one często są subiektywne.

No właśnie, są. Innego dnia słyszę bowiem piękną opowieść żony,
opiekunki zmarłego niedawno pacjenta, która ze wzruszeniem
wspomina wielką pomoc, jaką otrzymywali od hospicjum. – Pani
pielęgniarka, albo nie, będę mówić pani Iza, bo to bardzo bliska mi
osoba, załatwiała wszystko, czegokolwiek potrzebowałam. A wolontariusz, pan Włodek, był na każde zawołanie. Miało być na jutro,
było na dzisiaj. Oboje towarzyszyli mi też, kiedym odchodził mój mąż.
Jestem im tak wdzięczna…

Kierownik medyczny Hospicjum Domowego dla Dorosłych dr med.
Jacek Wierzbowski też nie ma wątpliwości, że kontakt bezpośredni
z pacjentami, nawet w wypadku chorych stabilnych, jest dużo lepszy dla obu stron. Zwłaszcza że stan hospicyjnego pacjenta może
zmienić się z godziny na godzinę, a dynamikę tych zmian trudno
przewidzieć. – Od początku maja podjęliśmy decyzję wznowienia
przyjęć, przy zachowaniu reżimu sanitarnego – wyjaśnia. – Prosimy
tylko, by przy chorym była jedna osoba towarzysząca.

Włodek Strogonowski, który „był na każde zawołanie”, Krzysztof Kamiński, który w zakupach wspiera zarówno pacjentów, jak i starszych
wiekiem hospicyjnych wolontariuszy, zawozi do laboratorium próbki
krwi z oddziału oraz jeździ z hospicyjnym doktorem… Z powodu
rygorów lockdownu hospicyjny wolontariat musiał w znacznej
mierze zostać zawieszony, ale wciąż jednak istnieje.

Doktor Andrzej Gryncewicz do chorych najczęściej jeździ wraz
z pielęgniarką Elżbietą Skowrońską. To od wielu lat zgrany zawodowy duet, w 2018 roku uhonorowany nagrodą „Team 30-lecia”. – Nie
zauważyłem, by z powodu wirusa ludzie bali się naszych odwiedzin
– opowiada doktor. – Oni potrzebują pomocy i są wdzięczni, że jej
udzielamy. Pierwszej wizyty nie da się załatwić wywiadem przez telefon.
Musimy chorego obejrzeć, zbadać, przyjrzeć się perystaltyce… Wyglądamy wprawdzie jak UFO, ale wszyscy są do tego już przyzwyczajeni.

Na pytanie, o co najczęściej dopytują się przez telefon hospicyjni
podopieczni, doktor Wierzbowski nie ma wątpliwości: o rehabilitację. Przez 2,5 miesiąca została ona wstrzymana. W maju Magdalena
Podobas, kierowniczka zespołu hospicyjnych fizjoterapeutów,
opowiadała o telefonach i smsach od stęsknionych pacjentów.
I o swojej tęsknocie. – Mam świadomość, że to są ich najczęściej
ostatnie tygodnie lub miesiące życia – mówiła. Czerwcowy powrót
wszyscy powitali z wielką radością – fizjoterapeuci zabezpieczeni
w odzież ochronną, maski i przyłbice znowu mogą nieść ulgę. Najczęściej ich obecność nie sprawi ona cudu, lecz wesprze psychicznie,
a to w opiece hospicyjnej liczy się zawsze bardzo.

– Rzeczywiście wyglądają trochę jak z innej planety – śmieje się Izabela Nogalska. – Przed wizytą dostają ode mnie specjalny strunowy
woreczek, a w nim rękawiczki, fartuch, maseczkę i worek na zużyty
sprzęt. Dodatkowo każda pielęgniarka wyposażona jest w dwie przyłbice, a lekarz w jedną.
Pytam, czy wiosną pielęgniarki w hospicjum też tak drastycznie
zmniejszyły liczbę wizyt.
– Są domy, które zamknęły się przed nami zupełnie – wyjaśnia. –
Chciały mieć wyłącznie zdalne wizyty, więc pielęgniarka wchodziła

Pacjenci w domowym hospicjum otoczeni są także profesjonalną
opieką psychologiczną, jednak nie sposób ją prowadzić wyłącznie
przez telefon. – W takich warunkach budowanie relacji jest niezwykle trudne. Brak kontaktu wzrokowego, brak możliwości wykonania
gestu, który przełamuje bariery.– mówi Anna Marlęga-Woźniak,
hospicyjna psycholożka i uzupełnia: – Oczywiście jeżeli z kimś relację
zbudowałam wcześniej, osobiście, to jej kontynuacja się udaje. Chodzi
o to, by opiekun lub pacjent mogli powiedzieć, co czują, przedstawić
dylematy, z którymi się zmagają. Zazwyczaj rozmawiam z opiekunami,
ponieważ większość pacjentów ma zbyt mało sił, by utrzymać telefon,
skupić uwagę przez dłuższy czas. W czasie pandemii, kontaktując się
po raz pierwszy telefonicznie z rodziną objętą hospicyjną opieką,
o kolejną rozmowę poproszona została tylko kilka razy. – Wyczekuję
momentu, kiedy znowu będę mogła jeździć do pacjentów – przyznała
w rozmowie pod koniec maja. W czerwcu pojedyncze rodziny
decydują się na wizytę domową.
O swoich przywitaniach z pacjentami po kilkutygodniowej nieobecności opowiedział doktor Janusz Wojtacki: – Usłyszałem w czerwcu:
„Panie doktorze, COVID mi niestraszny, kiedy pan jest koło mnie…”,
a w innym domu: „Moje życie wraca do normalności…”.

Fizjoterapeutka Paulina Hulewicz

Życzymy sobie tego wszyscy.
Magda Małkowska
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Fot. Lucyna Nagórska

do nich tylko raz w miesiącu, bo musiała pacjenta jednak zobaczyć.
Ale są też takie rodziny, które nie boją się w ogóle.

Fot. Archiwum FH
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Doktor Jacek Gołębiewski z Dawidem

Hospicjum dla Dzieci

N

ad 34 przewlekle chorymi dziećmi opiekę
w ich domach roztacza zespół pielęgniarek,
lekarzy, fizjoterapeutek i psycholożek, których
pracę wspiera pracowniczka socjalna. Z powodu wybuchu epidemii, a wraz z nią podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności, konieczne było zarówno
wprowadzenie zmian w składzie zespołu, jak i przeformułowanie charakteru udzielanego wsparcia.
❙❙ OPIEKA PIELĘGNIARSKA
O tym, że wśród hospicyjnych rodzin rośnie niepokój związany
z medialnymi doniesieniami na temat rozprzestrzeniania się wirusa, Beata Król, pielęgniarka koordynująca zespołem Hospicjum
Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zauważyła
już na początku marca. Z jednej strony pojawiły się prośby
o ograniczenie wizyt, a z drugiej niepokój, czy hospicyjna opieka będzie kontynuowana. Sytuacja rozwijała się dynamicznie,
prawie z dnia na dzień pozamykane zostały szkoły, przedszkola
i żłobki, a wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej. Wprawdzie
pracownicy hospicjum do konsultacji przez telefon i on-line byli
przyzwyczajeni, ale wcześniej one tylko uzupełniały właściwą,
bezpośrednią opiekę.
– Przyznam, że na początku marca byliśmy przestraszeni – przyznaje Beata Król. – Mamy dzieci z pegami, z rurkami tracheotomijnymi,
z sondami… Tak, bałam się, jak sobie poradzimy. Zaczęły powstawać nowe procedury i natychmiast trzeba było je wdrażać w życie.

Pielęgniarka Iwona Piotrowska wspomina, że wyhamowywała
mniej więcej przez tydzień, bo musiała dokończyć różne zobowiązania wobec podopiecznych, a dopiero potem wyraźnie
zmniejszyła liczbę wizyt. Na początku często jeździła „do płota”.
Stawała w progu, pokazywano jej dziecko, a ona zostawiała
przesyłkę z hospicyjnego biura. Rozmowy z opiekunami prowadziła przez telefon. Po pierwszych tygodniach sytuacja się
unormowała i teraz najczęściej już próg mieszkania przekracza, zwłaszcza jeśli wymaga tego zadanie, z którym rodzice
sami sobie nie poradzą. Zwykłe pomiary mogą wykonać bez
jej pomocy, podobnie zmienić opatrunek, ale już przy pegach czy kroplówkach obecność pielęgniarki bywa niezbędna.
– U każdego dziecka jestem teraz tylko raz w tygodniu, a nie
2-3 razy, jak dawniej – zaznacza i podkreśla, że wprawdzie
napięcie już trochę opadło, ale niepokój, przede wszystkim
o zdrowie dzieci, nie zniknął.
– Opowiem ci, jak wyglądały moje wizyty u Pawełka – proponuje
Beata Król.

Wizyta u Pawełka

– Za każdym razem miałam ze sobą trzy różne worki: na czystą
odzież ochronną, na zużytą i wreszcie na moją odzież prywatną.
Dzwoniłam na dole do domofonu, że jestem, ale w domu wiedzieli,
że zapukam do drzwi dopiero, kiedy będę gotowa. Przebierałam
się na klatce schodowej. Wkładałam maskę z filtrem, przyłbicę,
fartuch, rękawiczki, obuwie ochronne, na głowę czepek. Rękawiczki
zmieniałam dwukrotnie, dezynfekowałam ręce i dopiero dochodziłam do dziecka. Starałam się, aby wszystkie czynności trwały
jak najkrócej. Nasze rozmowy dotyczyły tylko dziecka. Również ze
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obecna sytuacja sprawiła, że Dawid poczuł się bardzo od hospicjum
odcięty i wręcz nalega, by przynajmniej raz w tygodniu do niego
przychodzić – opowiada doktor Jacek. Dopytuję:

❙❙ OPIEKA LEKARSKA

– Telefoniczny mam codziennie. Rozmawiamy o wszystkim. Czasami na zwykłe tematy, a czasami na poważne. Filozoficzne. To jest
prawdziwa relacja, on też się o mnie niepokoi. Raz nie odbierałem
telefonu, bo dzwonił spod nieznanego numeru, i go tym przeląkłem.

Drużynę lekarską w domowym hospicjum dla dzieci tworzą
cztery osoby, choć w praktyce, z powodów narzuconego reżimu sanitarnego, nad większością podopiecznych czuwa dwoje
z nich. Szczęśliwie w maju dużą pomoc otrzymali od emerytowanej koleżanki.
– To nie jest taka opieka, jaką chciałbym kontynuować – zaczyna
rozmowę lek. med. Jacek Gołębiewski i dodaje: – Umiem udzielać
porad przez telefon, musiałem to robić wcześniej wielokrotnie, ale
teraz dla opieki hospicyjnej nie jest dobry czas. Opowiada, że na
początku pandemii niektóre rodziny poprosiły wręcz o zawieszenie wizyt i wtedy często rozmawiał z nimi telefonicznie. Oprócz
konkretnych pytań dotyczących prowadzenia dziecka proszony
był też o ustosunkowywanie się do sytuacji epidemiologicznej.
– Odbierałem to jako znak dużego zaufania – podsumowuje
tamten czas doktor i podkreśla, że zawsze deklarował chęć
osobistej wizyty, jeśli konsultacja przez telefon okazywała się
niewystarczająca. Przy czym za każdym razem najpierw oceniał
stopień ryzyka, a wizyta nie trwała długo.

Fot. Krzysztof Lewandowski

Do czasu naszego spotkania, pod koniec maja, w województwie
pomorskim nie odnotowano u dzieci przypadków zakażeń
wirusem, które wymagałyby hospitalizacji. W każdym razie
w podejrzanych klinicznie przypadkach jego obecności testy nie
wykazały. Wśród podopiecznych Hospicjum nie było potrzeby
ich wykonywać. Wprawdzie w marcu Dawid, jeden z pacjentów,
przeszedł ciężkie zapalenie płuc, ale po 3 tygodniach udało
mu się chorobę pokonać. – To był czas, kiedy trzeba było go
odwiedzać dość często i monitorować rozwój wypadków. Zresztą

– Ma z nim pan kontakt raz w tygodniu?

W relacjach z rodzinami zauważyła, podobnie jak psycholożki,
większą potrzebę dłuższych rozmów i więcej na nie czasu,
a jednocześnie bardzo racjonalne podejście do sytuacji. – Oni
w kryzysie są wytrenowani od lat – tłumaczy. – Wprawdzie w marcu wyczuwalny był silny lęk o zdrowie swoje i najbliższych, ale do
nowych warunków zaadaptowali się dość szybko. W życiu każdej
hospicyjnej rodziny było już sporo dramatycznych zmian.

Poza tymi dwoma przypadkami pozostali podopieczni „sprawowali się” tej wiosny dość dobrze. Najprawdopodobniej z powodu
powszechnej społecznej izolacji dzieci omijały sezonowe infekcje.

❙❙ OPIEKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Przed pandemią fizjoterapeutki jeździły do dzieci 2-3 razy w tygodniu. W kwietniu i w maju starały się też przynajmniej 2 razy
na tydzień „zaczepiać” mamy przez internet albo poprowadzić
esemesowy dialog.
Od 1 czerwca, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur i w odzieży ochronnej, wróciły do wszystkich dzieci.
Jakby w prezencie z okazji ich święta. – To dla nas wielka radość
– podkreśla Emilia podczas kolejnej rozmowy, już w czerwcu. –
Przez 2,5 miesiąca miałyśmy poczucie, że pomagamy, ale jednak
oferowałyśmy coś zastępczego.

Fizjoterapeutka Emilia Lewandowska

kontakt z rodzinami hospicyjnych pacjentów w 80 procentach
był też telefoniczny lub on-line. W dobie pandemii komunikuje
się z nimi już tylko w ten sposób, głównie z domu. Do hospicyjnego biura przychodzi wtedy, kiedy jest taka konieczność
– często popołudniami lub w weekendy, by nie spotykać się
ze współpracowniczkami. Aby być na bieżąco ze wszystkim, co
się wydarza w hospicjum, organizują sobie wideokonferencje
na whatsappie. Brak osobistych spotkań w zespole jest jednak
dotkliwy. – To są inne emocje – przyznaje.

Podczas pandemii Dawid ciężko zachorował, a Maciek, długoletni pacjent Hospicjum, umarł. W ostatnich dniach życia Maćka
rodzina dostała od zespołu hospicyjnego duże wsparcie. Jego
reprezentanci obecni byli także na pogrzebie – bez konduktu, z żałobnikami rozstawionymi prawie po całym niewielkim
cmentarzu.

Fizjoterapeutki w Hospicjum Domowym dla Dzieci były ze sobą
w stałym kontakcie na Messengerze od początku. Do rodzin
przestały jeździć jako pierwsze i z dnia na dzień swoją pracę
przeniosły do mediów społecznościowych. – Mamy są wyedukowane – opowiada fizjoterapeutka Emilia Lewandowska – i próbują
powtarzać z dziećmi nasze ćwiczenia, a my za pośrednictwem
kamerek je wspieramy i korygujemy ewentualne błędy. Czasami
też wysyłamy im filmy na Youtube. Wiesz – Emilia uśmiecha się do
mnie z ekranu komórki – jeden z pacjentów reaguje na mój głos
przez Messengera dokładnie tak samo, jak kiedy wchodziłam do
jego mieszkania. Zasypia. To nie jest wcale dziwne, prowadzona
przez nas rehabilitacja bywa dla dzieci mało przyjemna.

„Czymś zastępczym”, ale jakże ważnym, jest napisany przez
wszystkie fizjoterapeutki poradnik. Magda, Ania, Nikola, Justyna,
Emilia najpierw wspólnie stworzyły projekt, a potem w domowym zaciszu wypełniły je treścią. Wśród tematów wymieńmy:
metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, terapię oddechową, terapię przeciwodleżynową, kwestie związane
z pionizacją, zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci,
wreszcie zaopatrzenie ortopedyczne. Odcięte od możliwości
bezpośredniej pomocy podopiecznym, zajęły się opracowaniem
teorii, na którą zawsze brakowało czasu.
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Pracowniczka socjalna Karolina Pawłowska

❙❙ OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
O praktyce psychologicznej w czasie pandemii opowiada Mirosława Jędrzejewska-Nielubszyc. – Wcześniej zdarzało się, że rozmawiałam z hospicyjnymi rodzinami przez telefon, ale to nie była
terapia, a zwykłe zachowanie kontaktu. Pracowałam podczas wizyt
w domach pacjentów.
Początkowo, kiedy sytuacja narzuciła zmianę sposobu komunikacji,
poczuła się niekomfortowo. Szybko jednak obie strony zaadaptowały się do nowych warunków. – Odniosłam wrażenie, że samo pytanie,
jak się teraz macie, było przyjmowane z wdzięcznością. A hospicyjne
rodziny do kwarantanny są nawykłe od dawna. Są zdeterminowane
wytrwać przy swoim dziecku.
Psycholożka zwraca też uwagę na dużo większą elastyczność
zarówno rodzin, jak i jej samej w ustalaniu pory rozmów. I na
wyraźnie wyczuwalny większy spokój. Do tej pory w domach
hospicyjnych podopiecznych często było jak w ulu – wciąż pełno
osób zaangażowanych w pomoc przy dziecku. Ich wsparcie trudno
przecenić, ale trudniej też wówczas o relaks. – Rodziny poczuły się
bardziej u siebie – tłumaczy. W rozmowach pojawiło się trochę lęku
spowodowanego wirusem, przede wszystkim jednak zauważalne
było zadowolenie, że mogą z kimś o nim i o innych swoich niepokojach porozmawiać. Dostrzega także większą w tych rozmowach
otwartość i nie wyklucza, że w przyszłości część spotkań terapeutycznych przeniesie on-line na stałe.

W obecnej pracy Karolina skupia się na wsparciu informacyjnym.
Śledzi liczne zmiany, które pojawiły się na portalach instytucji
opieki społecznej i ze szczególną uwagą monitoruje sytuację
finansową rodzin, potrafiącą się zmieniać z dnia na dzień. Poza
działaniami związanymi z pandemią musi jednak realizować
swoje zwykłe zadania. – Obserwuję zmęczenie i tęsknotę za
normalnością. W marcu koncentrowaliśmy się na zaradzeniu
kryzysowi, ale później trzeba było już myśleć o paczkach na Dzień
Dziecka lub rekrutacji zdrowego rodzeństwa na wakacyjny obóz.
Wróciły kwestie związane z kupnem wózka czy ortez Moja hospicyjna codzienność.

❙❙ PO GODZINACH
A co hospicyjna pielęgniarka może robić po godzinach pracy?
Jeśli to jest druga połowa maja, może właśnie wypisywać życzenia dla mam swoich podopiecznych, bo w tym roku dzieci
nie mogły zrobić ich ze swoimi nauczycielami. – O Dniu Matki
zapomnieć nie można – mówi Iwona i za chwilę na whatsappie
dostaję fotkę z kartkową minigalerią. – Przygotowała je moja
utalentowana znajoma, a mnie pozostało je wypisać. Pandemia
pandemią, ale poza nią toczy się normalne życie.
Magda Małkowska
Fot. Iwona Piotrowska

względu na mnie samą, bo przez ten filtr bardzo źle mi się oddycha.
Chylę czoła przed tymi, którzy w takim rynsztunku pracują kilka
godzin. Wychodziłam z mieszkania i znowu przebierałam się na
klatce schodowej.

Fot. Emilia Lewandowska.
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❙❙ OPIEKA SOCJALNA
– W mojej pracy nie zmieniło się dużo – mówi Karolina Pawłowska,
od kilku lat pracowniczka socjalna Hospicjum Domowego dla
Dzieci – zmieniłam krzesło, na którym siedzę. Jej wcześniejszy

Kartki dla hospicyjnych mam
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Fot. Archiwum FH
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Który z was był tutaj pierwszy?

Jakie?

A.R. Ja, dwa dni przed Jurkiem.

A.R. Mam się zastanowić, co mnie dziwi.*

Wcześniej mieliście z hospicjum jakiś kontakt?

J.M. Będzie się przez całą noc zastanawiał, co go dziwi.

J.M. Słyszeć słyszałem, ale nigdy tu nie byłem. No ale wie pani,
skojarzenia zawsze były jedne.

A.R. Co mnie dziwi? A wcześniej rzuciła słowo „kawa”.

Że tu się umiera?
J.M. Jak tu się przyjdzie, to już koniec. Tak zawsze słyszałem.
Kiedy mi powiedziano, że mam tu przyjść, to trochę mi się tak
dziwnie zrobiło, ale się z tym pogodziłem.
A.R. A ja byłem tu kilkakrotnie. W tym hospicjum 5 lat temu
umarł mój tata i kiedy leżał, to go odwiedzałem. Chociaż wtedy
nie byłem dobrym synem. Ale rachunek sumienia już sobie
zrobiłem. Więc ja tu wszystko wcześniej poznałem.
Jak wam mijają dni?
A.R. Pani widzi, że jestem chodzący. Chodzę po oddziale, zrobię
sobie kawę, Jureczkowi zrobię.
Jerzy Maksymowicz (od lewej) i Andrzej Rybus

Pod szóstką

P

od szóstkę – do dwuosobowego pokoju w Domu Hospicyjnym im. ks. Dutkiewicza weszłam popołudniu.
W telewizji kablowej akurat puszczano powtórkę „Milionerów”. – Proszę bardzo, można jutro też do nas przyjść
– chory z pilotem w ręku przyciszył dźwięk. Propozycja rozmowy do gazety go nie zaskoczyła. – A konkretnie
to o czym będziemy gadać? O hospicjum? No to czekamy. Drugi życzliwie mi się przyglądał. – Tylko może też tak po
obiedzie – rzucił, kiedy już wychodziłam. Następnego dnia pod szóstką byłam o 14.00.

Dobry był obiad?

Nie przyszłam słuchać pochwał.

– Jakiś kotlet, ale smaczny. Jadalny.
– I niezła zupka jarzynowa. Tu dobrze karmią.

J.M. Ja się nie krępuję, naprawdę. Ja nie z tych. Pani się niech
też nie krępuje.

Panowie są z Gdańska?

A pan, panie Andrzeju?

– Andrzejek jest z Gdańska. I Jurek też.

A.R. Jestem wesołym człowiekiem, tylko choroba mnie trochę
zaskoczyła. No może nie trochę, bo piję od 30 lat. Zanim tutaj
trafiłem, leżałem na zakaźnym. Miałem gruźlicę, ale mnie wyleczono. Z tego, co wiem, każdy ma gruźlicę i każdy ma raka.
Ale jak mi powiedziano, że pojadę do hospicjum, okropnie się
zdenerwowałem. Chciałem się napić. Dali mi na uspokojenie
tabletkę.

Który jest Andrzejkiem?
– Ja. Nazywam się Andrzej Rybus, w październiku skończę 54 lata.
– Jerzy Maksymowicz, bardzo mi miło. Rocznik 55.
Mnie też jest miło. Jak się do siebie zwracacie?
Jerzy Maksymowicz (J.M.) Normalnie, po imieniu.
Andrzej Rybus (A.R.) Pewnie, że po imieniu. Jak inaczej?

J.M. Ja prawie nie chodzę. Tyle co do ubikacji i już czuję się
zmęczony. Ale czasami sobie usiądę na łóżku, by nie mieć
kłopotów z plecami.
A.R. I by mnie nie martwić. Wie pani, że sobie postanowiłem
o wszystkim natychmiast zgłaszać. Kiedy tylko zacznie coś się
ze mną dziać. Też w sprawie Jerzego. Teraz to zanim przyjdą
pielęgniarki albo wolontariuszki, to już ma wszystko zrobione
J.M. Nie ma o czym mówić, tak jest.
A.R. Na przykład dzisiaj wstałem nerwowy, ale my tu mamy
psychologa i jakoś idziemy do przodu.
J.M. Chodzi o to, by się w miarę wspierać. Bo kłótnie nic nie
dadzą. Pod tym względem też nie narzekam.
A.R. Ja mam na przykład duży apetyt. Bardzo duży. To jest
bardzo dobre. Oni już tutaj wiedzą, nie muszę mówić, że chcę
więcej chleba, ziemniaków, makaronu. Jurek mnie częstuje
słodkościami, które żona przynosi.
Często przychodzi?
J.M. Najpierw przychodziła codziennie, to jej powiedziałem, że
niepotrzebnie. Masz swoje zajęcia – powiedziałem. Są telefony.
Ale dzisiaj przyjdzie.

A.R. Podnosi mnie na nogi. Lubię ją, kiedy wstaję rano i tak dalej.
Z wolontariuszami też rozmawiacie?
J.M. Na razie się rozeznajemy.
A.R. Jest też ksiądz i można się wyspowiadać.
A sobie swoje historie opowiadacie?
J.M. Czasami o coś siebie zapytamy. Raz on mnie, a raz ja jego.
A.R. Tak, czasami zapytam o coś. To odruch. Ale nie chodzi o to,
by wszystko o sobie wiedzieć.
J.M. Było tak, a jest tak. Nie zawsze trzeba wracać.
Do dobrych wspomnień czasem warto.
J.M. Na swoje życie nie narzekam. Dzieci wychowałem, mam ich
dwójkę. Córka mieszka w Lądku Zdroju, a syn w Anglii i ma tam
rodzinę. Wnuk skończył 3 lata. To chyba teraz moja największa
radość. Ma na imię Robert.
A.R. W moim życiu najważniejszy był tata. Był dla mnie przykładem. Synku, synku, synku – zawsze mówił. Wyciągał z wszystkich
kłopotów. Czasami miał dosyć mojego zachowania, ale zawsze
przy mnie był.
Pan czegoś w życiu żałuje?
A.R. Przede wszystkim tego, że nauczyłem się pić. Wódka zmarnowała mi życie. Nikt mi jej nie wlewał. To była moja decyzja.
Ciągnęło mnie od dziecka. Pamiętam, jak oblizywałem kieliszki
po alkoholu.
J.M. Ja tak ogólnie to nie mam żalu do życia ani do nikogo. Na
tę chwilę jestem zadowolony.
Myślicie o przyszłości?

Weszła wolontariuszka, by przetrzeć stoliki.

Chciałabym panom zrobić wspólne zdjęcie…

A.R. Na imię ma Jerzy.

A.R. Tak.

To pamiętam.

J.M. Tak jak ja. Bo ja, proszę pani, mam raka. Wiem, że się go już
nie wyleczy. To już taki etap… Pani się nie krępuje, pani dalej pyta.

Ktoś jeszcze do panów przychodzi?

A.R. Ja mam chorobę nerek, wątroby, zakrzepicę. Płuca też do
niczego, wszystko się wyładowało przez moje picie, spanie po
kątach…

Rozmawia najpierw z jednym, a potem z drugim?

J.M. Jestem bardzo zadowolony, obsługa miła, nie mam żadnych
zastrzeżeń, jeśli chodzi o te sprawy.

I co znaczy?

J.M. Tak i nie całkiem negatywnie. Jestem nastawiony optymistycznie. Nie załamałem się.

Do hospicjum trafił pan ze szpitala?

Panie Jerzy, jak się pan czuje w hospicjum?

A.R. No kawa. Co dla mnie znaczy?

A.R. Miałem taką ostatnią deskę ratunku, brata. Mieszkał w Niemczech. Umarł 2 lata temu. Mam trójkę dzieci, tylko że nie chcą
mnie znać. Córka nawet mnie odwiedziła w szpitalu. Nie chciała
długo rozmawiać.

Jak wam tu jest? Może pan najpierw…

A.R. Nie można pożartować?

Kawa?

A.R. Jakby ktoś się pytał, to powiemy, że pani była. My sobie
sami wycieramy.
A.R. Na przykład psycholog.
J.M. Właśnie tak. Między nami nie ma żadnego tabu. Dzisiaj
Andrzejowi zadała zadanie?

A.R. Jeśli będę zdrowy, zaprzestanę picia. Na dzień dzisiejszy
czuję się dobrze. To się nagle nie może wszystko zepsuć.
A.R. To ja się przesiądę do Jurka na łóżko. Czekaj, nakryję ci nogi...
rozmawiała Magda Małkowska
*Podczas autoryzacji tekstu zapytałam, jak poradził sobie z odpowiedzią. „Zdziwiłem się, że moje okulary były w szufladzie Jurka.
Zdziwiłem się, że ja się znalazłem w hospicjum. A potem jeszcze
napisałem na kartce, że się zdziwiłem, jak to wszystko tutaj działa.
To wszystko trochę dla mnie niepojęte”.
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Waleczność Fundacja Hospicyjna
ma wpisaną w DNA

P

Fot. Arek Wegner

andemia to był szok, poczucie zagrożenia
i konieczność podejmowania trudnych decyzji. Wraz z COVID-19 przyszły także problemy finansowe i powiększająca się dziura
w budżecie. O tym, jak Fundacja Hospicyjna i Hospicjum Dutkiewicza przeszły przez ostatnie 3 miesiące,
jak radzą sobie w czasach kryzysu i co dodaje ludziom
z zespołu sił do dalszej walki dr Anna Janowicz, prezeska
Fundacji, opowiedziała Dagny Kurdwanowskiej.
Pandemia w Polsce zaczęła się w marcu. Jak pamiętasz
tamten czas? Czy przewidywałaś, w jaki sposób zagrożenie COVID-19 wpłynie na Hospicjum i Fundację?
Na początku skupiałam się przede wszystkim na bieżącym
reagowaniu na to, co się dzieje. Kolejne, zaplanowane wcześniej wydarzenia i działania, wykreślaliśmy z kalendarza.
Najpierw koncert, potem duże msze żałobne, w końcu Pola
Nadziei. Potem okazało się, że nie będzie wolontariuszy
w Hospicjum, wolontariuszy do kwestowania w sklepach.
Każdy dzień przynosił coś nowego i uczył elastyczności. Ten
czas kojarzy mi się także z wydawaniem różnego rodzaju
zakazów, nakazów, wprowadzaniem obostrzeń i ograniczeń,
co było bardzo niełatwym doświadczeniem, bo im bardziej
rozwijała się epidemia, tym trudniejsze decyzje musieliśmy
podejmować.
Które były najtrudniejsze?
Zdecydowanie te związane z ograniczeniami wizyt osób
bliskich pacjentów w hospicjum stacjonarnym oraz z ich
udziałem w mszy świętej w kaplicy hospicyjnej, bardzo ważnej dla wielu naszych podopiecznych i ich rodzin. Decyzja
o zamknięciu Hospicjum zapadła po długich dyskusjach z zespołem medycznym. To była ciężka decyzja, ale niezbędna.
Niestety, nie ostatnia.
Dość szybko okazało się, że jest problem z zakupem
środków ochronnych – rękawiczek, maseczek, fartuchów,
przyłbic.
Nie można było już tak po prostu wysłać zamówienia i ich
kupić. W dodatku ceny tych materiałów poszybowały w górę.
Przykładowo maseczki przed pandemią kosztowały około

Anna Janowicz

30 gr, a kiedy przyszła, nagle ceny zaczynały się od 3 zł. Zwiększyła się znacząco ilość potrzebnych materiałów ochronnych
oraz doszły rzeczy, których wcześniej nie musieliśmy kupować, np. fartuchy jednorazowe czy przyłbice. Z dnia na dzień
okazało się, że potrzebujemy pilnie kilka tysięcy fartuchów
i przyłbic. To była kolejna bolesna lekcja funkcjonowania
w pandemii, bo wiązała się z finansami. Cały czas zresztą
odczuwamy skutki finansowe tych zmian. Powiem tylko, że
w tej chwili miesięcznie wydajemy na same środki ochronne
tyle, ile przed pandemią wydawaliśmy przez cały rok. Przy
konieczności rezygnacji z tradycyjnych zbiórek, które dawały
duży zastrzyk pieniędzy, możemy mówić o poważnej dziurze
w budżecie.
Łatwo w takiej chwili się załamać.
Pandemia to był szok i dużo się zmieniło, ale byliśmy skoncentrowani, by realizować opiekę nad pacjentami i wszystkimi innymi naszymi podopiecznymi tak, jak robiliśmy to
do tej pory. Oba hospicja, domowe i stacjonarne, cały czas
działały. Zespół medyczny i opiekuńczy stanął na wysokości
zadania. Trwał przy łóżkach pacjentów. Dzięki wprowadzeniu

e-dokumentacji byliśmy też przygotowani do wprowadzenia rozwiązań telemedycznych, które pozwalały nam być
blisko pacjenta i rodziny także w najgorszych momentach
pandemii. A mieliśmy wówczas pod opieką ok. 90 pacjentów
dorosłych i 34 dzieci.
Wiele danych mówi, że telemedycyna to przyszłość także
w opiece paliatywno-hospicyjnej. Także inne aktywności
Fundacja przeniosła do sieci.
Kiedy okazało się, że zbiórki w sklepach, podczas wydarzeń sportowych, koncertów mogą nie być możliwe przez
długi czas, weszliśmy w świat wirtualny. Tak powstała tarcza wsparcia dla Hospicjum, czyli zbiórka na Facebooku,
która wraz z wpłatami na konto przyniosła nam 68 tys. zł.
Udało się dzięki niej zabezpieczyć zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych na dwa miesiące. Powstały też
portale do mikropłatności, dzięki którym zbieramy środki
na wsparcie dzieci osieroconych oraz na potrzeby Domowego i Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Uruchomiliśmy także grupę
wirtualnych wolontariuszy, którzy pomagają nam udostępniać informacje o działaniach Fundacji w sieci. Robimy, co
możemy, ale wciąż potrzebujemy wsparcia, bo potrzeby
naszych podopiecznych nie maleją. Wciąż potrzebują opieki
psychologicznej, medycznej, wyjazdów rehabilitacyjnych
czy, jak w przypadku dzieci osieroconych, także wsparcia
edukacyjnego. Do wielu pacjentów w domach, którzy
potrzebują bardziej intensywnej opieki, jeździmy nadal
częściej niż wymaga tego kontrakt z NFZ, cały czas działa
tumbolinia, czyli telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
w żałobie. To wszystko jednak kosztuje, a zasoby topnieją
w szybkim tempie.
Obostrzenia i zakazy powoli są znoszone. Myślisz, że
od teraz będzie łatwiej?
Jesteśmy ostrożni z takim podejściem. Nasze Hospicjum wprowadza rozluźnienia dużo wolniej. Umożliwiamy kontakt bliskich
z pacjentami, ale z zachowaniem wszystkich zasad ostrożności.
Bezpieczeństwo pacjentów i zespołu opiekuńczego, jest dla
nas najważniejsze.
Jak określiłabyś sytuację Fundacji i Hospicjum dziś?
Dziś analizujemy konsekwencje ostatnich 3 miesięcy i z niepokojem planujemy przyszłość pod względem finansowym
i organizacyjnym. Najprawdopodobniej nie odbędzie się
jesienny koncert. Pod znakiem zapytania stoją listopadowe kwesty na cmentarzach – niezwykle ważne dla nas
wydarzenie. Jesteśmy rozpędzoną maszyną na mocnym
hamulcu, która nie chce hamować, bo mamy świadomość
olbrzymich potrzeb i pacjentów, i opiekunów rodzinnych.
Oni wszyscy potrzebują wsparcia. Teraz próbujemy więc

znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tym, co chcielibyśmy
zrobić, co jest możliwe, a tym, co jest potrzebne.
Co w tym trudnym czasie było ważne dla ciebie i dla
całego zespołu?
Niesamowite wsparcie ze strony ludzi. Kiedy dowiedzieli
się o naszych kłopotach, ruszyła fala wsparcia. To było
absolutnie fantastyczne. Zgłaszały się do nas pojedyncze
osoby, firmy, oferując maseczki, rękawiczki, przyłbice,
pomoc finansową. Jedna z firm przywoziła pyszne obiady
dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunek. Czuliśmy, że nie jesteśmy sami. Te proste gesty solidarności dodawały nam
sił. Mam nadzieję, że teraz tej solidarności nie zabraknie,
bo potrzebujemy jej równie mocno.
Co w takim razie czeka Fundację w najbliższej przyszłości?
Na pewno dużo ciężkiej pracy. Lato to czas wirtualnych biegów charytatywnych – bezpiecznych, bo każdy biegnie lub
jedzie rowerem sam, we własnym tempie i czasie. Pierwszy
bieg z cyklu Run Beach Morning już 5 lipca. Jesienią ruszy
z kolei duża aukcja na Allegro, w której wspierają nas sportowcy, artyści, pisarze i gamerzy. W obu tych działaniach
można nam pomóc, a w zamian dostaje się coś fajnego
– spotkanie z ulubionym artystą albo wyjątkowy medal,
który może przypominać o osiągnięciu sportowym i o tym,
że kogoś się wsparło w trudnym momencie – dorosłych
pacjentów hospicjum, chore dzieci, dzieci osierocone czy
opiekunów rodzinnych.
Powiedziałabyś, że to nowe otwarcie dla Fundacji i Hospicjum?
Myślę o tym w ten sposób, że Fundacja Hospicyjna ma wpisane w swoje DNA waleczność, stawianie czoła wyzwaniom
i trudnym sytuacjom. Powstała w 2004 roku, żeby zebrać
finanse, których zabrakło, by dokończyć budowę domu
hospicyjnego. Od tamtego czasu ciągle podejmujemy tematy trudne, których ludzie się obawiają. Pokazujemy, że
„Hospicjum to też życie”, że jeszcze można zrobić coś, gdy
inni mówią, że już nic nie mogą… Pomagamy w ostatnich
chwilach życia, w żałobie i w stracie, w opiece nad nieuleczalnie chorymi bliskimi. Teraz znów mamy do czynienia
z kryzysem, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli nie
podjąć tego wyzwania. Tym bardziej że widzimy, jak wielu
ludzi w nas wierzy. Wolontariusze tylko czekają, kiedy znów
będą mogli pomóc. Firmy – i te, które są z nami od lat, i te,
które działają z nami od niedawna – pytają, czy czegoś nie
potrzebujemy. I ci najważniejsi – nasi pacjenci, podopieczni, ich rodziny, opiekunowie. To dla nich istniejemy i nie
zamierzamy się poddawać.
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Aby się wygadać

N

ie zawsze jest się młodym i zdrowym. Nie zawsze takimi są też nasi bliscy. Niekiedy ich podeszły wiek, nieszczęśliwy wypadek czy przewlekła choroba narzucają członkom rodziny
rolę opiekuna. Zrozumienie swojego położenia najłatwiej wówczas znaleźć w gronie osób będących w podobnej sytuacji.

korzenienia w „tu i teraz” – wyjaśnia. – Stwarzamy możliwość
poznania narzędzi radzenia sobie ze stresem, które mogą być
z powodzeniem stosowane nie tylko na spotkaniu grupowym,
ale także w domu. W naturalny sposób po kilku spotkaniach
zaczęły pojawiać się inne tematy, nie tylko te dotyczące opieki,
ale też potrzeby rozwoju osobistego, zmiany pracy…
Z dziesięciu uczestniczek grupy wsparcia dla opiekunów
rodzinnych spotkałam się z trzema.

❙❙ EWA DOCHODZI…

Od listopada 2019 roku, z regularnością co 2 tygodnie, w Fundacji Hospicyjnej odbywają się spotkania dla opiekunów rodzin- …do potrzebujących wsparcia rodziców. Jej tata chory jest już
nych, mające charakter grupy wsparcia. Pomysł jej utworzenia 10 lat, a 2 lata temu zaawansowana postać alzheimera ostabył naturalnym efektem dwóch projektów realizowanych tecznie położyła go do łóżka. Do grupy wsparcia trafiła dzięki
w poprzednim roku przez Fundację. Pierwszy – edukacyjny mamie, dla której tę grupę znalazła. O tym, że sama potrzebuje
– polegał na przygotowaniu cyklu dziesięciu weekendowych pomocy, nie myślała. Teraz wydaje się to jej nieprawdopodobne. – Spotkania w ramach grupy są dla mnie przełomowe
warsztatów dla opiekunów rodzinnych z udziałem psychologa,
– przyznaje z rosnącym wzruszeniem. – Zaczęłam w sobie
fizjoterapeuty, pielęgniarki i pracownika socjalnego. W ramach
proces naprawdę dużych zmian. Dopiero tutaj zrozumiałam,
drugiego pomoc wytchnieniową w swoich domach otrzymali
jak bardzo wieloletnia opieka nad tatą i mamą mnie
opiekunowie rodzinni z 32 rodzin.
dotyka i że ja też mam prawo do własnych potrzeb.
Potrzeba stworzenia
– Kontaktowałam się ze wszystkimi
Odnalazłam miejsce, w którym swobodnie mówię
bezpiecznej przestrzeni
rodzinami, które były objęte tymi proo uczuciach i przemyśleniach.
dla opiekunów
jektami – opowiada Anna MarlęgaEwa dzięki rozmowom w grupie zdała sobie sprawę,
rodzinnych, gdzie będą
-Woźniak, psycholożka w gdańskiej
że jej podopieczną jest przede wszystkim mama,
mogli ujawnić swoje
Fundacji Hospicyjnej, która wraz z tektórej ona paradoksalnie poświęca zbyt dużo czasu.
rapeutką Patrycją Najdą prowadzi gru- emocje, a tym samym
Od momentu, kiedy tata przestał chodzić, opieka nad
pę. – Potrzeba stworzenia bezpiecznej poczuć się silniejszym,
nim jest mniej absorbująca i mama nie potrzebuje
przestrzeni dla opiekunów rodzinnych, w którymś momencie
już tyle wsparcia. Ewa zaczęła więc po pracy wracać
gdzie będą mogli ujawnić swoje emocje, była już oczywista.
do siebie i nie czuć się tak bardzo za mamę odpowiea tym samym poczuć się silniejszym,
dzialna. Wyszło to jednej i drugiej na dobre, mamę
w którymś momencie była już oczywręcz zaktywizowało, a Ewie dało czas na oddech.
wista. Do tej pory byli oni skupieni na zaspokajaniu wszelkich
Grupie zawdzięcza jeszcze podjęcie decyzji o zaczęciu terapii
potrzeb chorych, tutaj wychodzą ze schematu totalnej opieki
u psychoterapeuty. – Wcześniej nawet o tym nie myślałam. Jei zaczynają dostrzegać swoje inne role, niejednokrotnie z korzyścią stem w jej trakcie i już widzę pozytywne efekty. Miałam deficyty
dla ich podopiecznych.
w nazywaniu swoich uczuć, deklarowaniu potrzeb i stawianiu
Psycholożka podkreśla, że najważniejszym wyróżnikiem tej
grupy wsparcia, na przykład na tle osób z doświadczeniem
onkologicznym, jest chęć wypowiedzenia się, „wygadania”.
Wszystkie uczestniczki (same kobiety) są w fazie odreagowywania emocji.
– Na początku, najczęściej, poprzez ćwiczenia oddechowe, medytacje czy wizualizacje, staramy się wprowadzać element za-

barier.
Ewa podkreśla, że to właśnie podczas zajęć w grupie uświadomiła sobie, jak wiele może zrobić dla siebie samej. Jedną
z otrzymanych tu wskazówek były ćwiczenia oddechowe
i propozycje wizualizacji. – Z teorii zawsze byłam niezła i powtarzałam mamie, że dobry opiekun, to opiekun wypoczęty
– podkreśla. – Teraz zaczęłam działać.

❙❙ IRENA ZAMIESZKAŁA…
…ze swoją mamą. Nie miała wyboru, choć
wtedy była już dobrze po czterdziestce i od
dawna przyzwyczaiła się do życia na swoim. Mama od lat chorowała na przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc, ale 3 lata temu
w szpitalu znalazła się z powodu nagłego
bólu brzucha. Na jelicie wykryto ropień
i konieczna była operacja, a potem reoperacja, bo nie wszystko poszło po myśli. Po 3
tygodniach wypisano ją ze szpitala w stanie
leżącym, całkowicie zdaną na czyjąś opiekę.
Irena przeprowadzić się do mamy musiała
więc z dnia na dzień. Początkowo miało to
być na jakiś czas, aż mama się zrehabilituje
i może minie też zima, podczas której nasilały się objawy płucne. Niestety stan mamy
się pogorszył i mimo pomocy opiekunki Irena mieszka z mamą
czwarty rok. – Do grupy wsparcia trafiłam dzięki koledze, ale
sama od początku szukałam jakiejś pomocy. Czułam, że sytuacja
mnie przerasta – przyznaje. – Domyślałam się, że opiekę nad
mamą można zorganizować inaczej i że ja robię coś nie tak. Na
przykład, że dużo wcześniej powinnam się zdecydować na opiekunkę, która przychodzi codziennie. Podkreśla, że od otoczenia
dostała bardzo mało wsparcia. – Przychodzę na spotkania grupy,
bo jestem w niej rozumiana. Większość moich znajomych, kiedy
mówię im o braku czasu czy zmęczeniu, nie zdaje sobie sprawy,
że ten brak jest totalny, a zmęczenie chroniczne. Jeślibym złotej
rybki nie mogła poprosić o mamy uzdrowienie, to chciałabym,
aby zdjęła ze mnie nad nią opiekę.

❙❙ OLA JEŹDZIŁA…
… z Gdańska do Helu w każdy weekend. Ma 41 lat, dokładnie
pół wieku mniej od ukochanego dziadka, jeszcze niedawno
mieszkającego w Helu samotnie. Zanim wymagał on stałej
pomocy, we wrześniu 2018 roku tata Oli uszkodził sobie kręgosłup i stał się niepełnosprawny. Dokładnie miesiąc po jej
wyprowadzce z rodzinnego domu na swoje. Jeszcze do końca
nierozpakowana ostro wzięła się do pomocy, przede wszystkim
mamie, która z dnia na dzień została 24-godzinną opiekunką,
W maju następnego roku mikroudar dziadka codzienność Oli
zmienił już całkowicie. U dziadka pojawiły się zaniki pamięci
i potrzebował regularnych odwiedzin. W każdy piątek po
pracy przyjeżdżała więc do niego na Półwysep, robiła zakupy
i gotowała posiłki na nadchodzący tydzień oraz motywowała
do rehabilitacji. Raz przydarzył się jej wolny weekend, bo
u dziadka w wakacje pojawiła się rodzina, ale gospodarz był
zbyt „kłopotliwy” i goście skrócili pobyt. Oprócz tych wizyt
Ola codziennie do dziadka o stałych porach dzwoniła, by
przypomnieć o posiłkach, drzemce czy ulubionym serialu.
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Ola ze swoim dziadkiem

Pod koniec ubiegłego roku podjęto decyzję o przeprowadzce
dziadka do mieszkania jej rodziców. Nie musi więc już jeździć
do Helu, za to w rodzinnym domu jest stałym gościem. „Po
co ci taki problem?” – słyszy od ludzi ze swojego otoczenia,
dla którego nagle przestała być atrakcyjna. Trochę szalona
Ola, jeżdżąca się po świecie i zawsze pełna wrażeń, stała się
nudna i monotematyczna. – Zaczęłam odczuwać izolację.
Towarzystwo mi się wykruszyło, nie miałam ani czasu, ani sił na
imprezy – przyznaje z goryczą. A poza tym nigdy nie lubiła się
komukolwiek żalić, tutaj jednak temat ją przerósł.
Do grupy wsparcia trafiła dzięki ogłoszeniu w internecie,
ale nie była pewna, czy to jest propozycja dla niej. Dziadek
przecież nie leżał przykuty do łóżka. Pierwsze spotkanie z psycholożką prowadzącą grupę przekonało, że tak. – Grupa daje
mi odwagę mówienia o sobie i przygotowuje na moment, kiedy
dziadka zabraknie – podsumowuje swoje 3 miesiące w niej
uczestnictwa – Dotarło do mnie, że końca nie ma się co bać i że
ze swoimi problemami nie jestem sama. Zrozumiałam też, że
w opiece powinniśmy podążać za chorym, a nie narzucać swoje
wizje jego życia. Wcześniej sama stwarzałam sobie problemy. Na
przykład denerwowałam się o niepościelone łóżko czy o to, że
dziadek się nie ogolił. Teraz już odpuszczam.
Teraz Ola też wie, że w pełni pomagać drugiemu może człowiek
zdrowy i wypoczęty. Zaczęła więcej o siebie dbać. – Czy pani
wie, że w otoczeniu zarzucano mi słabość, bo szukam wsparcia
w takiej grupie? A ja myślę, że dałam przykład swojej siły, bo
umiałam znaleźć dla siebie pomoc.
Psycholożka prowadząca grupę zauważa, że obie z terapeutką
są w niej dużo bardziej moderatorkami niż psychoedukatorkami. Uczestniczki same sobie pomagają najbardziej.
Magda Małkowska

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM
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Mój rak time
Z

astanawiacie się czasami nad tym, jak to jest usły- Doczekałam do operacji i parę dni, może tydzień potem pojechaszeć, że się ma raka? Ja nie muszę sobie tego wy- łam na ulicę Chodowieckiego w Gdańsku, umówiona na spotkanie z Anią Marlęgą-Woźniak, koordynatorką zajęć w Akademii.
obrażać, bo to już przeżyłam.

❙❙ GROM Z NIEBA
Przeważnie nikt się tego nie spodziewa. Wiadomość o raku spada
jak grom z jasnego nieba i przybija żelaznym ciosem. Ogarnia nas
wtedy ogromny lęk przed tym, co będzie. Mnie zabrakło tchu.
Wcześniejsze niepokojące objawy bagatelizowałam, choć od
kilku miesięcy były już nasilone. Jednak gdy po raz kolejny odebrałam nietypowe wyniki badania krwi, zaczęłam podejrzewać,
że jest to coś poważnego. Pojawiły się pierwsze mgliste myśli:
„A jeśli to jest koniec życia, jakie znam? Co, jeśli trzeba będzie
zmierzyć się z trudnościami, o jakich nigdy nie myślałam? Więc
tak ma się zakończyć czas wypełniony staraniami, pragnieniami,
planami na przyszłość, będący do tej pory niezmierzonym zasobem, z którego korzystałam do woli, jak z wody w oceanie?”.
Kilka tygodni później okazało się, że mam raka, i to złośliwego
w dużym stopniu, a miejscowo bardzo zaawansowanego. No
tego było już za wiele! Na takie wieści nikt mnie nie przygotował! Tego nie było w warunkach! To chyba nie chodzi o mnie?
Czas, który nastąpił po postawieniu diagnozy, wspominam jako
koszmar niepewności. Niewiadoma tego, co ze mną będzie, brak
ufności w służbę zdrowia, brak informacji o tym, gdzie mam się
zgłosić, co robić, dokąd się udać. Spokój nie wrócił też, kiedy
zarejestrowana gdzie trzeba dostałam się w tryby systemu.
Odczuwałam ogromny strach związany z zaproponowanym
leczeniem, które, jak dopiero później się okazało, miało być dużo
dłuższe i trudniejsze, niż wtedy mogłam wiedzieć.

❙❙ POMOCY!
Alicja przeszła raka piersi. Miała szczęście – był dość wcześnie
wykryty i przy radykalnym leczeniu został zupełnie wyeliminowany. Oszczędzono jej chemioterapii i radioterapii, skończyło
się na rekonstrukcji piersi i rehabilitacji. Miała doświadczenie
korzystania z pomocy psychologicznej w Gdyni. Wspierała mnie
swoją postawą i przykładem, ale też poleciła, bym poszukała
profesjonalnej pomocy na terenie Gdańska. Akademię Walki
z Rakiem (AWzR) przy Fundacji Hospicyjnej wyszukałam sobie
sama. Najpierw zadzwoniłam do jej terapeutki Danusi Stopieńskiej. Nie odebrała, ale popołudniu oddzwoniła i od razu
polubiłam jej głos. Ciepły, czule mnie ogarniający. Zachęcała,
abym bez wahania przyszła do Akademii, gdzie na pewno
otrzymam pomoc.

Pamiętam, że usiadłam niepewnie na krześle i słuchałam Ani jak
wybawienia. Jej ciepły głos, wszystkie zdania, które wypowiadała
na temat mojej sytuacji, tego jak mam prawo się czuć, tego co
mogę dla siebie zrobić, jak sobie pomóc, stanowiły obietnicę,
że są ludzie, którzy mają doświadczenie w niesieniu pomocy
i efektywnie jej udzielają. Taką właśnie pomoc otrzymałam od
Mirki Jędrzejewskiej-Nielubszyc.
Podczas spotkania z dietetyczką Marią Fall-Ławryniuk robiłam
notatki o tym, co i jak jeść, nawet jak zmuszać się do jedzenia,
gdy po podaniu chemii będzie mi niedobrze i odczuję wstręt
do niektórych smaków i zapachów. Wtedy już wiedziałam,
że będzie ciężko, ale wszystkie wskazówki, jakie otrzymałam
z zakresu żywienia, okazały się bardzo przydatne.

❙❙ ŻYJĘ, WIĘC WALCZĘ
Reakcja organizmu na pierwszą chemioterapię była straszna.
Słabość, nudności, brak snu, przerażenie, że tak teraz będzie
już zawsze. Minęło jednak kilka dni i złe samopoczucie zaczęło
powoli mijać. Gdy tylko nieco się otrząsnęłam, podjęłam pracę
nad sobą i czerpałam w pełni z profesjonalnej opieki oferowanej
przez AWzR. Nie spodziewałam się, że dostanę tu aż tak wiele.
Nie wiedziałam wcześniej, że jest takie miejsce, gdzie mogę
otrzymać pomoc, indywidualne konsultacje, wsparcie dietetyka,
psychologa, fizjoterapeuty.
Jednocześnie dzięki Akademii pracowałam nad sobą w edukacyjnej grupie wsparcia, gdzie dowiedziałam się wielu teoretycznych, ale i praktycznych rzeczy, które pomogły mi w rozwoju
osobistym, wzmocniły wewnętrznie i dały poczucie, że w swoich
zmaganiach nie jestem sama.
Moja dusza znalazła też spokój dzięki modlitwie z moją rodziną,
która stała za mną murem i która łączyła się ze mną codziennie
na telefoniczny różaniec. Może to dziwić, ale nam się udało
wypracować czas i metodę telekonferencji, podczas których
z moim licznym rodzeństwem (4 siostry i 5 braci) oraz kochanymi
rodzicami modliliśmy się każdego wieczora.

❙❙ RUCH TO ZDROWIE
Jednocześnie nie rezygnowałam ze swojej dotychczasowej
aktywności fizycznej. Ćwiczyłam w domu albo na zajęciach
w Akademii. Tam spotkałam ludzi, którzy dawno już przeszli
chorobę nowotworową i widziałam, że im się udało.
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Danuta Zalewska

Biegam

Od dawna. W biegach ulicznych na 10 km uczestniczyłam od
lat i nie zaprzestałam nawet w okresie swojej chemioterapii,
czasami dwa dni po podaniu leku. Pewnego razu w trakcie
biegu zimne krople deszczu i chłód na dworze spowodowały
kompletne zesztywnienie powiek i odrętwienie rąk i stóp. Jednak
oprócz tego jednego przypadku każdy inny bieg dodawał mi siły
i udowadniał, że szala zwycięstwa przechyla się na moją stronę.

Tańczę

Z pasją. Wkrótce po zakończeniu leczenia wróciłam do tańca.
Przed laty zaczynałam od tańca towarzyskiego, ale potem zawładnęło mną tango argentyńskie. Przed chorobą zajmowałam
się tańcem kilka razy w tygodniu, a czasami niemal codziennie.
Choroba z oczywistych względów musiała mnie na jakiś czas zatrzymać, jednak parkiet wciąż przyciągał. Udało mi się zatańczyć
występ przed sporą widownią w Filharmonii Bałtyckiej podczas
koncertu „Hiszpańska dusza, polskie serce”. Dla osoby, która
właśnie przeszła gehennę, walcząc o swoje zdrowie i życie, taki
występ był ogromnym zastrzykiem optymizmu, wiary w swoje
siły, wręcz szczęścia w czystej postaci. U boku kochanego męża,
w towarzystwie przyjaciół, zostałam uwieńczona na wspaniałych
zdjęciach, które udowodniły mi, że jestem silna, dobrze wyglądam, dobrze się poruszam, naprawdę znowu tańczę.

Żegluję

Nie po raz pierwszy. Przed ostatnim cyklem chemioterapii dowiedziałam się o rejsie po Zatoce Gdańskiej, zorganizowanym
w ramach Akademii pod nazwą „Wiatr w żagle”. Zdecydowałam
się, mimo że dopiero co skończyła się moja ostatnia chemioterapia, a rejs zaczynał się za kilka dni. Miałam duże obawy o to,
czy nie będzie zimno, czy nie będzie za mocno wiało, czy nie
zdrętwieją mi ręce i nogi, czy nie będę wymiotować. Wymiotów

naprawdę miałam już dość. Rejs okazał się cudowną przygodą,
wspaniale wieńczącą moje leczenie. Dziewczyny były wesołe
i wspierające. Pamiętam, jak z niepewnością podeszłam do
przycumowanego na Motławie żaglowca Zaruski i jak Agnieszka
podała mi silną rękę, pomagając wejść na pokład i jak mnie ciepło uścisnęła. Warsztaty z Marzeną, świetna pogoda, cudowna
załoga – to wszystko sprawiło, że dni spędzone na Zaruskim były
najpiękniejszą przygodą, jaka mogła mi się wówczas przytrafić.
Był to symboliczny wiatr, który powiał w moje poszarpane,
nadwyrężone burzami żagle. Powiał i postanowiłam, że już go
nie stracę, będę trzymać się, aż poprowadzi mnie dalej ku życiu.

Chodzę po górach
Dzielnie i z radością w sercu. Gdy już odzyskałam siły, miało
mnie spotkać jeszcze coś bardzo wspaniałego. Była to wyprawa
z AWzR w góry. Tym razem pod hasłem „Zdobywamy szczyty”.
Zdobyłyśmy Śnieżkę i udowodniłyśmy sobie po raz kolejny, że po
chorobie da się żyć i czerpać w pełni z życia. Dziewczyny, które
poznałam dzięki AWzR, są wspaniałe, kreatywne, silne, inspirujące, cudne! One są dla mnie źródłem radości i wiary w życie.

❙❙ JESTEM WDZIĘCZNA ZA WSZYSTKO
Być wdzięcznym za chorobę? Tak, w procesie chorowania, leczenia i dochodzenia do zdrowia nauczyłam się wdzięczności.
Każdy dzień miał sens, każde doświadczenie było prawdziwe,
piękne, choć bolesne. Spotkało mnie tyle dobra! Moi lekarze,
moja rodzina, moi terapeuci, uczestnicy Akademii, dietetyk,
modlitwa, bieg i taniec. Ci wszyscy ludzie i te wszystkie rzeczy, które robiłam i w których uczestniczyłam, napawały mnie
ogromną wdzięcznością. To jest wdzięczność za życie, w całej
jego prawdzie, takim jakie ono jest.
Danuta Zalewska
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Nie ma jak u taty

chorują… – zacząłem ja łamiącym się głosem, ale to Maksym
dokończył, że wtedy czasami umierają. Dziwne, pamiętam, że
poczułem ulgę, że on o tym wie i że sam nazwał sytuację po imieniu.

S

kupiony na słowach dobiera je bardzo starannie. Jest niezadowolony, że za ich pośrednictwem nie potrafi
oddać wszystkich emocji. – Mam trójkę chłopców – zaczyna wolno. – Cały czas trudno jest mówić: „mam”, bo
chciałoby się mówić „mamy” – wyjaśnia. Od trzech lat Darek wychowuje jednak synów samotnie.

❙❙ NIE ODDAŁEM DO HOSPICJUM
Mama jedenastoletniego dziś Maksyma, ośmioletniego Ksawerego i niespełna pięcioletniego Wiktora zmarła w hospicjum. W Domu Hospicyjnym im. ks. Dutkiewicza spędziła kilka
dni, może tydzień, na przełomie lutego i marca 2015 roku.
Miała 41 lat. – Nie powiedziałem, że ją oddałem do hospicjum,
prawda? Darek upewnia się kilkakrotnie. – Czasami podczas
rozmów, jak ta nasza, ponownie się czegoś doświadcza. Nigdy
nie myślałem, że żonę oddałem. W hospicjum zwyczajnie szukałem pomocy.
Konkretna pomoc potrzebna była im zaraz po narodzinach
najmłodszego dziecka. Dziwne bóle dokuczały Monice już
w trakcie ciąży, ale oboje, także lekarze, spisywali je na karb
jej stanu. Dopiero po przyśpieszonych narodzinach Wiktora
zaczęto ich porządną diagnostykę, w efekcie której Monika
wylądowała na operacyjnym stole. Raka trzustki, uwidocznionego w postaci guza wielkości męskiej pięści, udało się
na trochę ujarzmić. Istotną rolę odegrał tu pierwszy, krótki
pobyt w Hospicjum Dutkiewicza i umiejętności hospicyjnego
doktora Gryncewicza, który dobrał leki i częściowo opanował
sytuację. – Wyszła stamtąd „jak nowa” – wspomina Darek.
– Onkolodzy nie dowierzali, że z tą chorobą można sobie tak
dawać radę.
Do czasu, pomimo podporządkowania każdego dnia walce
z chorobą. Względny spokój trwał do sierpnia 2016 roku,
kiedy Monice przyplątała się jakaś bakteria i była zmuszona
odstawić wszystkie lekarstwa. To był początek końca. Darek
przez cały czas był w kontakcie z hospicyjnym lekarzem
i nawet raz w nocy zadzwonił do niego po radę. Wtedy, kiedy
dyspozytorka pogotowia nie chciała wysłać do nich karetki,
a Monika miała silny atak bólu, którego nie sposób było
złagodzić tabletkami i potrzebowała zastrzyku. Tak bardzo
cierpiała, że nie był w stanie jej dotknąć.
Na przełomie lutego i marca 2017 roku Darek podjął decyzję,
by ponownie położyć żonę na hospicyjnym oddziale. Lekarze
nie ukrywali powagi sytuacji, ale podświadomie gdzieś tam
przecież pamiętał, że to, co nieuchronne, już raz udało się
w hospicjum odwlec. Nie tym razem. Dwa dni przed śmiercią
poczuła się lepiej, mógł ją wsadzić na wózek, pospacerować po
piętrze, ale to było ich pożegnanie. W przeddzień wieczorem
wrócił do dzieci, zostawiając przy niej innych bliskich. Monika

O śmierci mamy powiedział chłopcom od razu, ale sprawiali
wrażenie, jakby to do nich nie dotarło. Podobnie zachowywali
się w kościele, w dzień pogrzebu. Dopiero przed cmentarzem,
kiedy Ksawery stanął przy trumnie i zapytał, czy mama jest
w środku, zaczęli rozpaczać.
Temat kontaktów z mamą wracał od czasu do czasu. Bo właściwie dlaczego nie można do niej zadzwonić? Wyładowała się
bateria? Zapomniała komórki? Ksawery wydawał się akceptować
istnienie równoległej rzeczywistości, czyli nieba, w którym ona
jest. Wiktor zrozumiał, że nie ma mamy w przedszkolu i teraz
tata musi zawsze wchodzić z nim na salę, gdzie panie i inne
dzieci zobaczą, jak on czule się z nim żegna. Najstarszy Maksym
przez pierwsze dwa lata po śmierci mamy czekał na powrót
taty nawet do późnego wieczora. Mamę pamięta najlepiej, sam
jednak jej tematu raczej nie podejmuje. On pierwszy zauważał
nową fryzurę czy sukienkę Moniki, uwielbiał to, co gotowała.
Również zwykłą jajecznicę, którą Darek też zaczął smażyć po
śmierci żony. Co jest trudnego w zrobieniu jajecznicy? Któregoś
dnia jednak Maksym odmówił jej zjedzenia. – Mama dodawała
do niej szczyptę miłości – wytłumaczył i do tematu już nie wrócili.
Za to mimo że jest niejadkiem, wciąż wcina szpinak, typowy
składnik kilku maminych potraw.
– Życie składa się z drobiazgów i by one spięły się w całość, trzeba
wiele energii. Wielu mężczyzn o tym chyba nie myśli, ile czasu, energii i miłości zabiera prowadzenie domu, by dobrze funkcjonował.
W każdym razie ja nie myślałem na pewno.

❙❙ JEDNO ZADANIE
Maksym: spokojny, emocjonalny wrażliwiec, raczej intelektualista.
Wspólny czas

Ksawery: żywe srebro, z gatunku tych co szybciej biegają, niż
myślą.
Wiktor: uparciuszek, konsekwentny aż do bólu.

odeszła 3 marca nad ranem. – Dzisiaj może zachowałbym się
inaczej – mówi. – Może wywiózłbym dzieci do rodziny, którym
wtedy chciałem oszczędzić widoku tak cierpiącej mamy? Podobne myśli czasem przychodzą. Kilkakrotnie przyznaje się
do żalu, że przy żonie nie czuwał do końca.

❙❙ KTO TO JEST MAMA?
Tak któregoś dnia zapytał Wiktor. W modelu rodziny czterolatka
był tata, byli starsi bracia i kochana ciocia – siostra Darka, która
po śmierci Moniki czynnie włączyła się w prowadzenie domu
i opiekę nad chłopcami, ale żadnej mamy nie było. Do jego
kolegów i koleżanek w przedszkolu jednak najczęściej przychodziły właśnie mamy.
– W trakcie choroby Moniki nie rozmawialiśmy z dziećmi o śmierci – przyznaje Darek. Z najstarszym synem do takiej rozmowy
jednak doszło dzięki radzie duchownego, poznanego podczas
pierwszego pobytu w hospicjum. – Zdarza się, że kiedy ludzie

Darek szkicuje osobowościowe portrety swoich
dzieci i dodaje: – Poza pracą mam jedno zadanie:
by oni byli szczęśliwi i wyrośli na dobrych ludzi. Ale
na razie widzę, ile trudu i pracy jeszcze przed nami.
Widzi też brak mamy w codziennym życiu chłopców. Brak matczynych emocji, które stara się,
ale nie do końca potrafi rekompensować. On
zamiast przytulania wolałby przybijać piątki.
W tak zwanych sytuacjach wychowawczych
zdarza mu się wspierać autorytetem żony.
Zwłaszcza wobec Maksyma przytacza argument, że mama by na coś nigdy nie pozwoliła.
Kolorowych historii o mamie w głowach synów
jest mało, byli za mali, aby je pamiętać. – Myślę,
że mógł się w chłopcach wytworzyć mechanizm
obronny, to chyba nie jest z mojej strony do końca
w porządku – przyznaje. – Sami tematu mamy
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nie podejmują, a kiedy wyjdzie on ode mnie, podchwytują go, choć
bez entuzjazmu. W domu jest jednak mnóstwo zdjęć mamy, na
nagrobku też takie bardzo ładne, kolorowe – dorzuca.

❙❙ POMOC
W trakcie choroby spływała z każdej strony. Bardzo zaangażowana była przyjaciółka Moniki z mężem – Darek bardzo wszystkim
za to dziękuję. Teraz też jest jej dużo, przede wszystkim otrzymał
ją od swojej siostry. – Bez niej byłoby jeszcze trudniej – podkreśla.
Na wysokości zadania stanęła też szkoła chłopców, w której przez
dwa lata z rzędu Dzień Matki obchodzony był razem z Dniem
Ojca. Po jakimś czasie, z pewnymi oporami, trafił też z synami do
świetlicy Przystań, działającej w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga przy Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej
hospicjum, w którym zmarła Monika. – Kiedy dzieci przyszły do
świetlicy po raz pierwszy, do taty były dosłownie przylepione –
wspomina Anna Włodkowska, koordynatorka świetlicowych
zajęć. – Teraz dwaj najmłodsi odnajdują się już świetnie, starszy
jest wciąż ostrożny. Ważne są także rozmowy z rodzicami innych
dzieci. Przyprowadzają je do świetlicy, Niedawno do świetlicowej
społeczności dołączył nowy tata i wiem, że spotkanie z Darkiem
było dla niego bardzo cenne. Oni często mają bardzo podobne
problemy.
– Moi chłopcy są w fundacyjnej świetlicy dobrze zaopiekowani, a to
działa na mnie jak lekarstwo – przyznaje Darek. – Podobnie jak
przebywanie w gronie osób, które przeżywają to samo. Na przykład
dzięki rozmowom z innymi rodzicami zdałem sobie sprawę, że moją
potrzebę częstego chodzenia na cmentarz przekładam na dzieci.
One mogą jej aż w takim stopniu nie mieć.
– Wciąż się niepokoję, że ja sam daję chłopcom za mało – słyszę
na koniec spotkania. – Nie ma jak u mamy…
– I nie ma jak u taty – komentuję w myślach.
Magda Małkowska
Fot. Archiwum rodzinne
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Fot. Archiwum rodzinne
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Maksym (od lewej), Ksawery i Wiktor

Fot.: Archiwum FH
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TUMBO POMAGA

Przyjaciele
z sercem i fantazją

Pracowity czas
słonika Tumbo

S

łoń Tumbo – opiekun osieroconych dzieci. W zasadzie już nie tylko maskotka programu „Tumbo Pomaga” Fundusz Dzieci Osieroconych. To przyjaciel.
W dzisiejszych czasach trochę bardziej wirtualny, ale
zawsze chętny do pomocy. Mający jedno z najtrudniejszych zadań – nieść otuchę małym żałobnikom. Dzięki
Wam, jak dotąd świetnie sobie radzi, o czym świadczą
różnorodne akcje. A że to maskotka – działa 24h/dobę,
365 dni w roku i nie odpoczywa, nawet w wakacje!
Ledwie zakończyła się akcja Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka, w ramach której obdarowanych zostało 391 dzieci z 30
hospicjów w całej Polsce, a słonik Tumbo dalej energicznie
zabiega, żeby na twarzach podopiecznych Funduszu Dzieci
Osieroconych jak najczęściej gościł uśmiech…

❙❙ WYPOCZYNEK
5 lipca trzydzieścioro dzieci objętych programem „Tumbo
Pomaga” Fundusz Dzieci Osieroconych, wyjechało na wakacyjny obóz w ośrodku eFKa w Wielu. Hasłem przewodnim
było „Wystrzałowo-Naukowo!”. Dziewięć dni intensywnych
zajęć sportowych, naukowych i rękodzielniczych (oczywiście
przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego) pozwoliło
im na wypoczynek z dala od zalewu medialnych informacji
na temat pandemii. Te chwile były bardzo potrzebne, bo
dzieci, które doświadczyły już choroby i straty najbliższych,
reagują wyjątkowo emocjonalnie na zagrożenie powodowane
pandemią koronawirusa.

Mam dużo ciekawych wspomnień, np. dyskoteka
i budowanie tratw, dużo graliśmy w siatkówkę i
koszykówkę, poznałam dużo ciekawych ludzi i z chęcią
pojadę za rok.
Marta Zduńczyk, uczestniczka obozu w Wielu

❙❙ PRZYGOTOWANIA DO SZKOŁY
Zwykle w sierpniu trwała akcja „Kolorowy Piórnik”. Wolontariusze zbierali w tym czasie wyprawki szkolne w centrach
handlowych. W tym roku niestety nie było to możliwe. Ze
względów bezpieczeństwa trzeba było zrezygnować z bezpośrednich zbiórek. Jednak mimo trudnej sytuacji z rzeczywistą
pomocą, choć wirtualnie, przyszli wierni przyjaciele słonika
Tumbo. Dzięki nim udało nam się zaopatrzyć w przybory
szkolne 76 dzieci. Dziękujemy za to wszystkim prywatnym
darczyńcom oraz firmom takim jak: Intel Technology Poland,
Arrow Electronics czy Energa SA.

WOLONTARIAT

Jak wygląda nauka zdalna z otrzymanym laptopem?
Ten uśmiech mówi wszystko!
Bank BNP Paribas natomiast przekazał dodatkowo 10 laptopów. Dzięki Wam nasze dzieci zostały dobrze przygotowane
zarówno do nauki stacjonarnej, jak i zdalnej.

❙❙ WRZEŚNIOWA NIESPODZIANKA
We wrześniu dzieci, którymi opiekuje się Tumbo, miały okazję
wziąć udział w treningu z najbardziej utytułowanym trenerem
gdańskiej Lechii – Piotrem Stokowcem. Trening był przedmiotem licytacji na rzecz Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku.
Zwycięzcą aukcji okazała się zaprzyjaźniona firma JohnnyBros,
która bez wahania przekazała wylicytowane spotkanie na
rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych.
Nasi podopieczni przez chwilę mogli poczuć się, jak prawdziwi piłkarze. Pod okiem czujnego trenera wykonali solidną
rozgrzewkę, trening techniczny, motoryczny i rozciąganie.
Nie zabrakło też spotkania z kilkoma zawodnikami Lechii. Ta
piłkarska przygoda na Stadionie Energa Gdańsk – na którym
tak dzielnie ćwiczyli – z pewnością na długo pozostanie w ich
pamięci.

❙❙ ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ
W tym roku, mimo trudnego dla wszystkich czasu, ponownie doświadczyliśmy jak wielu jest ludzi o dobrych sercach.
W ramach akcji „Mikołaje, łączcie się!” prezenty otrzymało 181
dzieci, podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych i Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz ich rodzeństwa. Podobnie
jak na Dzień Dziecka, ze względów bezpieczeństwa były to
karty podarunkowe. Nasi darczyńcy, szczególnie nauczyciele
i uczniowie, z sentymentem wspominali, jak w ubiegłych
latach poszukiwali wymarzonych podarków, zastanawiając
się nad kolorem, rozmiarem i innymi szczegółami, ale byli
szczęśliwi, że chociaż w ten sposób przybliżą marzenia dzieci,
których codzienność nie jest tak radosna, jak większości ich
rówieśników.

❙❙ PEWNE JEST…
Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu aspektach. Jednego jednak jesteśmy pewni. Nasze dzieci, doświadczone przez los chorobą lub stratą bliskiej osoby, nie pozostaną
same, niezależnie od okoliczności. Troszczą się o nie przyjaciele
pod wodzą słonika Tumbo!

L

udzie o wielkich sercach. Od lat wspierają podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Jest
wiele prawdy w przysłowiu, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Udowodniły to ostatnie miesiące, upływające w cieniu pandemii koronawirusa. W tych trudnych czasach wciąż możemy liczyć na wspaniałych ludzi, firmy i instytucje – na naszych Przyjaciół. Wspierają nas ciepłymi słowami, darowiznami rzeczowymi
i finansowymi. Niezwykłe jest to, że nie tylko dołączają do organizowanych przez nas zbiórek i akcji, ale też sami,
z wielką kreatywnością, szukają nowych sposobów pomocy.

Dziękujemy Wam, że wciąż jesteście z nami
wspierając naszych podopiecznych…
❙❙ DZIELĄC SIĘ UMIEJĘTNOŚCIAMI I WIEDZĄ…
Na przełomie kwietnia i maja w ramach akcji #TańczymyPomagamy zawodowy tancerz Oskar Żołądkiewicz przygotował
cykl zajęć on-line i przeprowadził je z pomocą instruktorów
założonej przez siebie szkoły PRO-DANCE. Wraz z profesjonalną
ekipą chętni mogli szlifować umiejętności taneczne w różnych
stylach lub po prostu dobrze się bawić. Wybór był imponujący:
salsa, taniec nowoczesny, walc angielski, latino solo i inne. Przez
9 dni można było przetańczyć wraz z trenerami łącznie 855 minut
podczas 22 spotkań. Chyba trudno orzec, czy nogi instruktorów
bardziej rwały się do tańca czy do pomagania.

Unikatowa mapa świata z gry Warhammer

Chciałem wykorzystać wolny czas żeby wspólnie z innymi
pomóc komuś, kto tej pomocy bardzo potrzebuje,
zwłaszcza w czasie pandemii.
Oskar Żołądkiewicz

Z kolejnym ciekawym pomysłem na pomaganie, przy wykorzystaniu własnego talentu, przyszedł naczelny Kartograf
Kartografii Niepraktycznej. Wychodząc z założenia, że mapa do
gier fabularnych musi być mapą, a nie po prostu ładnym obrazkiem, artysta tworzy niezwykłe, choć niepraktyczne arcydzieła
kartograficzne. Będąc przy tym profesjonalistą, na wykonanie
charytatywnej mapy Imperium z uniwersum gry Warhammer
poświęcił niemal miesiąc. Godziny poświęcone na odręczne
wykonanie precyzyjnych rysunków, pięknie wykaligrafowanych liter i szlaków z pewnością znanych fanom gry, a także
szczera troska o potrzebujących przyniosły niezwykły efekt.
Wraz z sympatykami gier fabularnych, Warhammera i samej
Kartografii Niepraktycznej zebrał pokaźną kwotę, którą wraz
z mapą przekazał Hospicjum.

Tak wiele osób podzieliło się swoją wiedzą!
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Nieco bardziej praktyczną, ale równie ciekawą inicjatywą była
lipcowa konferencja charytatywna „Bądź na tak! I wybierz swoją
strategię w zmianie”, zorganizowana przez firmy: Training Designers, Mystoria i M2 Potęga Możliwości. Partnerzy i prelegenci
zrzekli się wynagrodzenia, przekazując je na rzecz budowy
Centrum Opieki Wytchnieniowej – ośrodka wspierającego
opiekunów nieformalnych. Uczestnicy spotkania zdobyli kompleksową wiedzę o zarządzaniu zmianą wszechobecną w życiu,
w zespole czy organizacji, jednocześnie wspierając i poznając
bliżej obszary działalności Fundacji.

❙❙ KOSMICZNIE…
Niespodziewanie, za sprawą pasjonatów zebranych w projekcie
Yavin.pl, na pomoc Hospicjum wyruszył również sam Mistrz
Yoda (nie tylko fani Gwiezdnych Wojen kojarzą tę postać). Marek Kulesza i jego żona Katarzyna, brat Adam, a także Bernard
Szukiel i Rafał Kula, stworzyli unikatową wystawę Uniwersum
Gwiezdnych Wojen. Twórcy zjeździli z nią niemal cały świat,
zdobywając nagrody na konkursach modelarskich i zachwycając wielbicieli sagi. Właśnie tę niezwykłą kolekcję udostępnili
bezpłatnie odwiedzającym, by pomóc naszym podopiecznym.
Dzięki nim, a także zaangażowaniu firmy E. Leclerc Gdańsk
i Galerii Przymorze, przez trzy tygodnie na przełomie września
i października można było bezpłatnie oglądać 24 modele statków kosmicznych oraz bohaterów sagi. Wszystkie podziwiane
eksponaty zostały wykonane od podstaw z papieru, plastiku
i innych powszechnie dostępnych materiałów, a niezliczone
godziny pracy twórców przyniosły niesamowity efekt. Obok
modeli stały skarbony, do których można było wrzucać datki
na rzecz Hospicjum Dutkiewicza, do czego artyści zachęcali
osobiście oraz w mediach społecznościowych.
Do tej kosmicznej Galaktyki Dobra 3 października dołączyli
również przedstawiciele Polish Garrison 501th Legion oraz Rebel
Legion Eagle Base. Ci wielbiciele świata Star Wars pokazywali
tylko jasną stronę mocy, kiedy w efektownych kostiumach
z gwiezdnego uniwersum zachęcali zwiedzających do wspólnych
zdjęć i wsparcia Hospicjum.

❙❙ SPORTOWO…
Miłośnicy aktywności fizycznej również mieli sporo okazji, by
pomagać jednocześnie realizując swoje hobby.

Zwiedzający też mogli na chwilę stać się bohaterami Star Wars

Imponująca wystawa Uniwersum Gwiezdnych Wojen

przeprowadzony pod eskortą policji, zgodnie z obowiązującymi
zasadami sanitarno-epidemicznymi. GOS hojnie przekazał na
naszą licytację 75 ze 100 pakietów startowych. Dzięki temu
pięknemu gestowi, dziesięciokilometrowy bieg zyskał wymiar
nie tylko patriotyczny, ale i charytatywny.
W sportowym stylu zdecydowała się także pomóc Fundacja
Banku Santander Polska - organizator III Biegu Charytatywnego
„Północny Pomaga”. 26 września dla Hospicjum pobiegło prawie
2000 osób na całym świecie! Już tylko dzięki opłatom startowym
udało się zebrać niemałą kwotę, a przecież zbiórka trwała jeszcze
do 5 października. Dodatkowo Fundacja Santander Bank Polska
sama przekazała darowiznę oraz przygotowała 2️5 imiennych
Bursztynowych Serduszek. Wyjątkowe wyróżnienia dla najhojniejszych darczyńców zostały zaprojektowane i wykonane przez
gdańską artystkę Emilię Kohut – Superfine Jewellery.

❙❙ A TAKŻE…

Kostiumy jak z planu filmowego

Grupa sportowych zapaleńców znanych pod nazwą Run Beach
Morning obchodziła w tym oku jubileusz pięciolecia działalności.
Przy tej okazji udowodnili, że w zdrowym ciele zdrowy duch,
a serce na właściwym miejscu. Zorganizowali serię czterech
wirtualnych biegów dedykowanych różnym działaniom Fundacji.
Zadaniem uczestników było pokonanie dystansu 5 kilometrów
biegnąc, jadąc rowerem lub maszerując z kijkami nordic walking.
Całość podzielona była na cztery etapy. Uczestnicy każdorazowo nabywali pakiety startowe, z których minimum 10 zł było
przekazane odpowiednio dla: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza,
opiekunów rodzinnych, Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo
Pomaga oraz Domowego Hospicjum Dziecięcego. Całość zakończyła się 29 sierpnia transmitowaną przez ClickMeeting wielką
wirtualną galą biegaczy. Organizatorzy i uczestnicy mogli być
dumni zarówno z wyników sportowych, jak i ilości biorących
w nim osób, chętnych do sportowego wsparcia potrzebujących. Ci, którzy ukończyli wszystkie biegi, mogli ze zdobytych
czterech medali utworzyć piąty, oddający ducha walki oraz ideę
kompleksowych działań Fundacji Hospicyjnej.
Niezwykłą gratką dla miłośników sportu była możliwość realnego, a nie tylko wirtualnego udziału we wrześniowym 58. Biegu
Westerplatte, w hołdzie Obrońcom Wybrzeża z września 1939
roku. W tym roku, ze względu na pandemię, jego organizator,
Gdański Ośrodek Sportu, podzielił bieg na dwie części: bieg
wirtualny – możliwy dla każdego oraz bieg realny – dla 100 osób,

Równie piękną akcją była inicjatywa Barbary Piórkowskiej. Pisarka wystawiła na licytację swoją najnowszą książkę „Kraboszki”,
wydaną przez Wydawnictwo Marpress. Zapowiedziała też, że
ten, kto zadeklaruje najwięcej, ma u niej zapewniony autograf
dwustronicowy!
Ewa, wieloletnia przyjaciółka Fundacji postanowiła zrobić porządki w swojej szafie. Chciałoby się zapytać: co to ma wspólnego
z pomocą dla Hospicjum? A jednak! We wrześniu Ewa zorganizowała wyprzedaż garażową – niechciane rzeczy znalazły nowych
właścicieli, a za uzyskane środki nasza wolontariuszka zakupiła
maści oraz płyn na odleżyny i rany dla naszych pacjentów.
Wśród licznych akcji chyba najbardziej wzruszył nas pomysł
10-letniego Piotrka. Kiedy dociekał, ile chorych dzieci jest pod
opieką naszego Hospicjum, nikt nie podejrzewał, skąd takie pytanie. Piotruś, pełen energii uczeń szkoły sportowej, postanowił
własnoręcznie przygotować dla chorych malców przytulanki,
by dać im trochę radości, bo przecież przez koronawirus jest im
jeszcze trudniej niż zwykle…
Chciałem się odwdzięczyć wszystkim. Mój chory brat
otrzymuje dużo pomocy od Hospicjum. Ja w ten sposób
chciałem pomóc innym chorym dzieciom. My dostajemy
dużo.
Piotrek

Niezwykły medal dla najwytrwalszych uczestników
wyzwania Run Beach Morning

Sport, patriotyzm i dobre serce w jednym biegu

❙❙ Z CAŁEGO SERCA…
Za te i wszystkie inne inicjatywy, za każde dobre serce, raz jeszcze
bardzo dziękujemy. Wasze wsparcie jest bezcenne. Jesteście
dla nas inspiracją – udowadniacie, jak pięknie, niezależnie od
wieku, można wspierać potrzebujących wykorzystując pasje,
talenty, umiejętności zawodowe czy po prostu dobre pomysły.
Tylko z takimi Przyjaciółmi przetrwamy różne trudne chwile, by
razem pomagać wszystkim podopiecznym Hospicjum im. ks.
E. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Z nadzieją i ciekawością
czekamy na kolejne niesamowite akcje, które wymyślicie!
Alicja Kocińska

Na mecie III Biegu Charytatywnego „Północny Pomaga”
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na oddziałach zakładów ppiekuńczo-leczniczych). Wolontariusze
wykonują odpowiedzialne zadania. Myją i przebierają chorych.
Karmią. Są wsparciem dla pielęgniarek i lekarzy. To często także
ciężka, fizyczna praca: mycie podłóg, pomoc w sprzątaniu oddziału. No i najważniejsze: towarzyszenie chorym.
Jola: Rodzina czasem się przygląda i jest zadowolona kiedy widzi,
jak my się zajmujemy chorym, jak się obchodzimy z mamą, bliskim.
Są bardzo wdzięczni.
Terenia: Albo mówią: „Proszę panią, jak znajdzie pani chwilę czasu,
to proszę nakarmić męża, bo ode mnie nie chce nic jeść”.
Danusia: Do mnie kiedyś przyszła wnuczka pacjentki, przytuliła się
i poprosiła: „Niech pani powie, że wszystko będzie dobrze”.
Marzena: Tutaj w Hospicjum odeszła moja sąsiadka. Znałyśmy się
od dziecka. Jak jej wnuki ją tutaj przywiozły, to ona powiedziała:
„Marzena, kto by pomyślał, że my, sąsiadki przez ogrodzenie, a ty
będziesz się tu mną zajmowała”. Tutaj odeszła. Tutaj odszedł też
mój kapelan… Dla pacjentów jest bardzo ważne, że się nawiąże
relację, pogłaska, przytuli, można posiedzieć, pobyć.

Sobotnia zmiana

Towarzysze po kres
W

olontariuszki i wolontariusze wspierają pracę
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC od początku jego działania. Dziś
w gronie, które pomaga w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6, jest blisko 100 osób. Wśród nich są starsi i młodsi,
osoby czynne zawodowo, na emeryturze, łączące wolontariat ze studiami. O podzielenie się swoimi hospicyjnymi
doświadczeniami poprosiłam ich sobotnią zmianę.
Zazwyczaj pojawiają się tutaj w dziewięcioosobowym składzie,
w tym siedem kobiet i dwóch mężczyzn. Wolontariuszką o najdłuższym stażu jest Terenia (ponad 14 lat), dalej Piotr (12 lat)
i Jola (10 lat). W 2013 roku, po wspólnym kursie wolontariatu,
dołączyli do nich: Marzena, Bożena, Monika, Marek, Danusia
i Ela. Wolontariat jest więc wpisany w grafik ich prywatnych
zajęć na stałe od wielu lat.
Terenia: Ja już jestem na emeryturze, to sobie w sobotę wstanę
i przyjdę. Ale osoby pracujące od poniedziałku do piątku? Wcześnie wstają i przychodzą tutaj na ósmą, albo i jeszcze przed ósmą,
i poświęcają swój własny czas. To jest dla mnie piękne.
Danusia: Ja w sobotę zrezygnowałam z morsowania, żeby przyjść tu.
Bożena: A ja, to normalnie cały tydzień czekam na to spotkanie.

Terenia: Każdy pacjent jest inny. Nie można tego, co stosowało
się przy jednym, zastosować do innego. To tak, jak wśród ludzi
zdrowych, każdy jest inny. Różnią ich nie tylko schorzenia, ale także
osobowość. Tutaj nikt na oddział nie wchodzi bez przygotowania.
Najpierw jest i teoria, i praktyka.
Danusia: A nawet jeżeli skończy się kurs, to nie wszyscy dają radę.
Ktoś, kto towarzyszy umierającemu w jego ostatnich
dniach, musi niemal dojrzewać z nim do śmierci. To
jest niesamowicie wyczerpujące. Praca w zespole hospicyjnym może być porównywalna do stresu, jaki się
przeżywa po utracie kogoś bliskiego.

Marzena: Inaczej sobie nie wyobrażam. Moje dzieci, mam już
czwórkę dorosłych, trochę ze mną wojowały, że mamie teraz coś
odbiło, są przecież obowiązki, że trzeba być w domu. Mówiłam im,
że właśnie teraz, jak już są dorosłe, wreszcie mam czas zrealizować
to, co było moim pragnieniem. To jest taki czas dla mnie, taki czas,
że ja tęsknię.

Bożena: Mój pierwszy kryzys to był, jak pan Henio odszedł. On był
sparaliżowany całkowicie właściwie. A stwarzał taką atmosferę…
Jak odszedł, to był jakiś szok dla mnie.

Ela: Ja jak pracowałam, w takiej pracy siedzącej, to tęskniłam,
jak tu przyjdę i nawet mopem popracuję sobie. To naprawdę jest
tęsknota, żeby móc tutaj przyjść i właśnie tak po prostu pobyć.

Monika: Listopad jest takim trudnym miesiącem. Albo przed świętami… Jak odchodzą tacy pacjenci, których już się dłużej znało.

Jola: Jest jeszcze coś takiego, jeśli chodzi o mnie, jak widzę te osoby,
odchodzenie, to człowiek przychodzi do domu, patrzy na swoich:
na męża, dziadka i ta wrażliwość jest mocniejsza.
Hospicyjne postawy określa serdeczna i czuwająca atmosfera: czy to są wizyty, czy to są odwiedziny chorego.
A może w hospicjum trzeba dla chorego coś więcej – być
jego towarzyszem i czuwać przy nim?*
Aby odpowiednio przygotować się do opieki nad chorymi,
każdy wolontariusz przechodzi specjalny kurs. Regularne spotkania trwają trzy, cztery miesiące, po kilka godzin tygodniowo.
Zajęcia z pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą i wreszcie
trzydzieści godzin praktyk pracy w Domu Hospicyjnym oraz
dodatkowo w wybranej placówce zewnętrznej (np. w Domowym
Hospicjum dla Dzieci, Domowym Hospicjum dla Dorosłych lub

Piotr: Takich pacjentów było kilku: pan Gwidon, pani Jadzia, pan
Stasiu…

Marzena: Czasami zżywamy się nawet z rodziną chorego. Ja chodziłam na Klub 1000 w poniedziałki, takie miejsce spotkań przy grach
planszowych, i zapraszałam osoby, które odwiedzały chorych, żeby
przyszły na dół, na kawę. To było dla nich bardzo dziwne. „Ale ja?” –
no właśnie pani. Oni nie są inni, to jest normalne życie.
Danusia: Smutków było pełno, ale kryzys miałam jeden. Był taki pan,
był chyba Ukraińcem. W agonii krzyczał: „Mamo! mamo…”. Cały czas
nie mogę normalnie o tym mówić… Strasznie mnie to wzruszyło,
że w momencie, jak się odchodzi, to się woła tych, których się tak
kochało. Poruszył moje emocje, chociaż nie był pierwszą osobą,
która wołała mamę. Ja nie zdążyłam się ze swoją mamą pożegnać.
Jola: Raz był tu taki pan, dziadek na wózku, przywiozły go dzieci, żeby
był przy swojej żonie. I słyszałam, jak on do niej mówi: „Kochanie,
nie odchodź, co ja bez ciebie zrobię?”. W czasie kolacji on jej zaczął
śpiewać. To było niesamowite. A w tym samym czasie, w tę samą

sobotę, na drugim końcu była dziewczyna, osiemnaście lat. Pomyślałam wtedy, że jadę do domu, nie dam rady. To nie było dla mnie.
Bo tutaj z jednej strony małżeństwo, oni razem tyle przeszli, a tam
dalej odchodzi młoda dziewczyna, która jeszcze nie była świadoma,
że jej to wszystko się kończy. To było tak niesamowite, że jak przyjechałam do domu, to popatrzyłam na męża i sobie pomyślałam:
Jezu, mój Grzesiu, ja cię będę szorować do końca.
Marzena: Dla mnie taka wyjątkowa historia, już ją wiele razy opowiadałam… Był taki pan, na siódemce. Pewnego dnia już było bardzo,
bardzo kiepsko. Byłam przy nim, kiedy odszedł. I raptem ktoś biegnie
przez korytarz, młoda dziewczyna. „Nie zdążyłam?” – rzuciła do
mnie. Jakby mi ktoś klapki otworzył, mówię do niej: „Odszedł, ale
w tej chwili”. Samolotem leciała bodajże z Anglii. Jej samolot nie
mógł wystartować, musiała lecieć za jakiś czas. W Anglii założyła
rodzinę, ojciec nie widział jej dzieci. I ona mówi… o, dalej mam gęsią
skórkę: „Przyleciałam z albumami, chciałam jeszcze tacie je pokazać”.
Nie wiem, jaka była ich życiowa droga, ale wtedy powiedziałam:
„Przecież możesz tu siedzieć, mu opowiadać”. Ona posłuchała, wzięła
te wszystkie albumy i siedziała. Jemu wtedy jeszcze takie pośmiertne
łzy leciały... Dla niej to było tak ważne, ona się tak wtuliła… Ktoś się
pytał, czy myśmy się znały. We dwie się wypłakałyśmy.
Kluczem do filozofii opieki hospicyjnej jest praca zespołowa. Nikt z tego zespołu nie umiałby pomóc sam,
dopiero różnorodność osób: ich przygotowania, osobowości, profesji i wyznawanej filozofii potrafi zaspokoić
potrzeby chorego.
Bożena: Każdy tutaj jest z innego kosmosu. Ani nie jesteśmy podobni
wiekowo, ani nie jesteśmy związani zawodowo.
Jola: Rozmawiamy ze sobą, co się w domu dzieje, z córką, mężem,
zawsze można się wygadać i wiemy, że to stąd nie wyjdzie.
Marzena: Dużo do siebie dzwonimy, założyliśmy swoją grupę na
whatsappie. Jesteśmy w stałym kontakcie i jak kogoś nie ma, tak jak
teraz Marka, to mamy go cały czas w sercu, bo on jest jednym z nas.
Danusia: Tak akurat charakterologicznie się złożyło, że się ze sobą
zgadzamy.
Piotr: To jest bardzo miłe, jak ludzie mówią „wspaniałą pracę
robicie”, ale niektórzy są tak egzaltowani : „O matko, anioły, ja to
bym nie mógł, wszyscy do nieba żywcem pójdziecie”. A nam by
wystarczyło, żeby zwyczajnie podziękowali na koniec, a niektórzy
to całe poematy…
Monika: Jak ktoś mi mówi: „Ja Cię podziwiam, ja bym tak nie mógł”,
to ja nie wiem, co mam powiedzieć. Mnie nie chodzi o to, żeby mi
ktoś powiedział, że mnie podziwia. Ludzie, którzy pomagają innym,
pomagają również sobie.
Ela: To ja chciałabym jeszcze dodać, bo potem po przerwie mnie
nie będzie. Miałam kryzys związany ze stanem zdrowia…Ta grupa
pomogła mi wrócić do rzeczywistości.
Opracowała Anna Laska
* Cytaty otwierające części tekstu pochodzą z książki Drogowskazy ks. Eugeniusza Dutkiewicza, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Fundacji
Hospicyjnej, Gdańsk 2016.

29

Kalendarium

2020

najważniejszych wydarzeń
roku
w Fundacji Hospicyjnej

STYCZEŃ/LUTY

2.01.

8.01.

22.01.

28.01.

30.01.

7-8.02.

Początek kampanii 1-procentowej, po raz kolejny realizowanej pod hasłem #ZnajdźSwójPowód. Jest ich
w działalności Fundacji Hospicyjnej duży wybór. Prowadzimy hospicjum, pomagamy osieroconym dzieciom,
opiekunom rodzinnym i osobom doświadczającym choroby nowotworowej. Rozwijamy wolontariat akcyjny
i edukujemy. Czynimy starania, by wybudować Centrum Opieki Wytchnieniowej. Dziękujemy wszystkim,
którzy nam zaufali – dzięki nim nasze działania w 2020 roku wsparła kwota 1 424 424,04 zł. Przypominamy,
nasz KRS to 0000 201 002.

Pierwsze w tym roku warsztaty z cyklu „Spotkanie z Bajką” na podstawie
utworu O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach J. Mikołajewskiego.
W czasie tych spotkań dzieci z klas 0-3 mają okazję wysłuchać lektury
w interpretacji zaproszonych gości lub hospicyjnych wolontariuszy.
Bajka staje się bazą do pogłębienia trudnego tematu – wsparcia ich rówieśników w żałobie. Drugie – i niestety ostatnie w tym roku – spotkanie
odbyło się 12.02.

Dzień św. Wincentego Pallottiego, święto naszej hospicyjnej społeczności.
Po uroczystej mszy odbył się koncert Chóru Politechniki Gdańskiej pod
kierownictwem Mariusza Mroza. Ważną częścią spotkania było uczczenie
10-lecia Wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pw. Baranka
Bożego, działającej przy naszym Hospicjum. Specjalne podziękowania
i wyróżnienia wręczyliśmy dwóm szczególnie zasłużonym członkiniom:
Joli Grzybowskiej oraz Eli Orskiej.

LUTY/MARZEC
Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursu dla wolontariuszy opiekuńczych. Gratulacje przyjęło
48 absolwentów.

5.02.

„Bal z Sercem” po raz dziesiąty! Jubileuszowa impreza, tym razem w stylu
brytyjskim, odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności pod hasłem All
you need is love… Klimat imprezy podkreślał honorowy patronat Ambasady
Brytyjskiej w Warszawie i Konsula Honorowego Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Gdańsku. Uczestnicy zabawy okazali
wielkie serca – dzięki ich hojności udało się zebrać 569 565,14 zł.

8.02.

Wyjazd ponad 20 wolontariuszy do Wilna. Pomagali w przygotowaniu
otwarcia pierwszego na Litwie Hospicjum dla Dzieci, założonego przez
siostrę Michaelę Rak.

10-17.02.

XXVIII Międzynarodowy Dzień Chorego, święto bardzo bliskie naszym sercom. Tradycyjnie została odprawiona uroczysta msza święta, a nasi podopieczni otrzymali życzenia i kwiaty. Spotkanie umilił występ orkiestry
Vita Activa i słodki poczęstunek.

11.02.

Walentynkowy Bal Karnawałowy dla dzieci. W zabawie wzięło udział
ponad 80 osób: pacjenci Domowego Hospicjum dla Dzieci, ich zdrowe
rodzeństwo, podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga oraz pociechy pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej.
Bal prowadził Marcin Oroń – Dj Fala. Niesamowite emocje wywołał występ
magika Piotra Szumnego.

15.02.

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej.

26.02.

Spotkanie z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu. Była to okazja do podsumowania pierwszego semestru pracy i podziękowania za aktywny udział w naszych akcjach. Przedstawiliśmy także plany na rok 2020.

Początek porządkowania terenu do badań geodezyjnych gruntu pod nasze
Centrum Opieki Wytchnieniowej. Badanie przeprowadzono w kwietniu.
Równocześnie prowadziliśmy uzgodnienia dotyczące dojazdu do użytkowanego terenu oraz załatwialiśmy związane z tym formalności.

Pierwsza w tym roku akcja uczniów działających w Szkolnych Kołach Wolontariatu – kwesta w galerii handlowej
na rzecz naszych podopiecznych.

Częściowe uruchomienie elektronicznej dokumentacji medycznej. Przygotowania do tego kroku trwały już od 2 listopada 2019! Intensywnie pracowaliśmy nad adaptacją systemu do specyfiki i potrzeb opieki hospicyjnej.
Niezbędne były szkolenia dla personelu – z EDM pracuje aż 109 osób:
lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i koordynatorzy
medyczni. Sprostaliśmy wyzwaniu – od 1.06. pracujemy na pełnej
e-dokumentacji. To świetne narzędzie, szczególnie w dobie pandemii.

1.03.

MARZEC/KWIECIEŃ
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Do tego dnia odbywały się regularne spotkania podopiecznych FDO Tumbo Pomaga w świetlicy Przystań.
Obfitowały w przeróżne atrakcje: warsztaty tworzenia mydełek, szycie poduszek-zwierzątek, własnoręczny
wyrób kul do kąpieli… To wszystko we wspaniałej, radosnej atmosferze!

5.03.

Pierwsze zajęcia dla nauczycieli gdańskich szkół z cyklu Żałoba w społeczności szkolnej. W 2020 roku odbyły się łącznie 54 godziny wykładów
i warsztatów skierowanych do pedagogów.

5.03.

Refleksyjność pedagogów wpływa na lepsze radzenie sobie z kryzysem
po stracie i zmniejszenie liczby uczniów mierzących się z powikłaną
żałobą. Wypracowany model współpracy ze szkołami, zaprezentowane
w książce narzędzia edukacyjne oraz ten przewodnik-podręcznik poświęcony żałobie w szkole stanowią dobry punkt wyjścia do rozwijania modelu opieki nad osieroconymi uczniami w całym kraju. Skoro w Gdańsku
w latach 2014–2019 udały się systemowe działania z udziałem władz
miasta i nauczycieli, a materiały edukacyjne przyniosły korzyści lokalnej
społeczności, z pewnością warto sięgnąć po tę publikację. (…)
To ważna i potrzebna lektura dla nauczycieli oraz studentów pedagogiki
i nauk społecznych, ale także dla wszystkich, którzy nie chcą pozostawić
w samotności cierpiących dzieci i młodzieży.

Agnieszka Paczkowska

Premiera w naszej księgarni – najnowsza książka Agnieszki Paczkowskiej Dziecko i nastolatek
w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów. To kolejna pozycja wydana w ramach serii Biblioteka
Słonika Tumbo. W ciągu roku bezpłatne egzemplarze otrzymało 119 placówek oświatowych
oraz 60 nauczycieli.

6.03.
ISBN 978-83-942996-6-8

Sfinansowano ze środków
Miasta Gdańska

06/02/2020 08:20

Dzień Kobiet Nadzwyczajnych. Mamy dzieci będących pod opieką Hospicjum Domowego i Funduszu Dzieci Osieroconych, pielęgniarki, pracowniczki Hospicjum oraz podopieczne Akademii Walki z Rakiem miały
okazję do chwili relaksu i dobrej zabawy. Piąta, jubileuszowa edycja odbyła
się w gościnnych progach Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, a blisko
100 pań mogło skorzystać z przygotowanych atrakcji.

01.04.

Początek projektu „Podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz Fundacji Hospicyjnej”, na
który otrzymaliśmy dofinansowanie z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska. Dzięki temu mamy
m.in. nowiutkie koszulki dla wolontariuszy, materiały promocyjne oraz rzutnik multimedialny niezbędny
w czasie szkoleń.

01.04.

Start projektu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, na który otrzymaliśmy finansowanie z Miasta Gdańsk. Realizowaliśmy go do grudnia. Dziewięciu asystentów otoczyło opieką dziesięć pełnoletnich osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w łącznym wymiarze 1790 godzin.

06.04.

7.04.

Start cyklu programów Fundacji Hospicyjnej Bliżej siebie LIVE. W 32 odcinkach zaproszeni goście oraz prowadzący Dagny Kurdwanowska i Paweł
Ryta poruszali wiele tematów. Czasami bardzo poważnych i trudnych,
czasem przyjemnych, radosnych – ale zawsze ciekawych.

9.04.

Uroczystości Triduum Paschalnego.

10-12.04.

Rola nauczycieli i pedagogów

Agnieszka Paczkowska – psycholożka, psychoonkolożka, specjalistka
psychologii klinicznej, trenerka warsztatów umiejętności psychospołecznych. Współautorka i koordynatorka merytoryczna programu FDO Tumbo
Pomaga. Od 2004 roku pracuje w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku prowadzonym przez Fundację Hospicyjną, gdzie poza wsparciem chorych i ich bliskich, realizuje warsztaty dla osób w żałobie oraz
dla pedagogów i psychologów szkolnych wspierających osieroconych
uczniów. Współautorka kilkunastu publikacji o tematyce psychoonkologicznej i paliatywno-hospicyjnej.

7.03.

Dzień pogrzebu Macieja Kosycarza. Z bólem pożegnaliśmy naszego przyjaciela, Honorowego Wolontariusza
Fundacji Hospicyjnej. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek o wielkim sercu i wybitny fotograf,
zatrzymujący w kadrach niezwykłe chwile.

Dziecko i nastolatek w żałobie

Z recenzji dr. hab. Piotra Krakowiaka, prof. UMK

FH_Dziecko-i-nastolatek-OKLADKA.indd 1-3

KWIECIEŃ/MAJ

w Fundacji Hospicyjnej

Po raz pierwszy nasz kwartalnik Hospicjum to też życie ukazał się tylko w wersji elektronicznej.

Budujemy tarczę wsparcia dla Hospicjum! Uruchomiliśmy zbiórkę na
Facebooku, aby zabezpieczyć środki na zakup materiałów medycznych
i ochronnych dla naszych pielęgniarek, lekarzy i opiekunek. Już wiedzieliśmy, że nie odbędą się zaplanowane na 26 kwietnia Pola Nadziei, a wydatki
na środki ochronne wzrosły wielokrotnie…

16.04.

Inauguracja facebookowej grupy wirtualnych wolontariuszy Pomaganie jest piękne! Na koniec roku należały do niej 193 osoby, które na co dzień pomagają nam docierać z hospicyjnymi wieściami i akcjami do jak
najszerszego grona odbiorców.

17.04.

Ogłoszenie listy Honorowych Wolontariuszy i Filantropów Fundacji
Hospicyjnej za rok 2019 – po raz pierwszy on-line, podczas specjalnego
LIVE, z udziałem Andrzeja Kowalczysa, naszego Honorowego Wolontariusza
z 2018 roku. Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, nagrała
piękne podziękowania dla laureatów.

27.04.

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Trochę inaczej
niż zwykle, ale nie mogło zabraknąć tortu w Hospicjum. Na Facebooku,
obok gorących życzeń, pojawiła się niezwykła kartka przygotowana
specjalnie dla naszych pielęgniarek i opiekunek przez artystkę
Monikę Gajewską.

12.05.

MAJ/CZERWIEC

15.05.

16.05.

18.05.

30.05.
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Nasze szeregi zasiliła nowa superbohaterka! To Tereska Kaereska, która przypominała o tym, że 1% jest bardzo
ważny. O PIT-ach i 1% przypominał nam też AustraloPITek. Tak, to nie pomyłka, pierwszy raz w maju zbieraliśmy 1%.

LIPIEC/SIERPIEŃ

w Fundacji Hospicyjnej

Letni obóz w Wielu dla 30 podopiecznych FDO Tumbo Pomaga oraz
zdrowego rodzeństwa dzieci chorych. W przewodnim haśle wyjazdu –
„Wystrzałowo-Naukowo” – zabrakło jednego słowa. Jakiego? Radośnie
– bo właśnie tak spędzali czas uczestnicy obozu niezależnie od pogody
i zaplanowanych zajęć.

5-14.07.

Cztery biegi, cztery medale i cztery okazje, by wesprzeć Fundację Hospicyjną, prowadzącą Hospicjum Dutkiewicza
w Gdańsku. A wszystko dzięki V jubileuszowej edycji biegu Run Beach Morning. Seria wirtualnych biegów była
dedykowana kolejno różnym działaniom Fundacji: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, opiekunom rodzinnym,
Funduszowi Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga oraz Domowemu Hospicjum Dziecięcemu.

5.07-28.08.

Wirtualne Targi Książki dla dzieci. Wśród wielu pozycji nasze „Bajki-Plasterki”, tak przydatne, kiedy trudno rozmawiać z dzieckiem o żałobie…

Pierwsza wspólna modlitwa on-line na facebookowym profilu Hospicjum. Nabożeństwo zostało odprawione
w intencji osób chorych, ich bliskich, opiekunów rodzinnych, pacjentów Hospicjum, pielęgniarek, opiekunek,
lekarzy i wszystkich naszych przyjaciół. To okazja, by być razem mimo ograniczeń.

Pierwszy w historii Fundacji Hospicyjnej wielki, wirtualny koncert charytatywny. Graliśmy na rzecz dzieci chorych, ich rodzeństwa oraz dzieci
osieroconych pozostających pod opieką FDO Tumbo Pomaga i Domowego
Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Podczas koncertu zagrali
charytatywnie: Natalia Capelik-Muianga & Artur Sekura, K-Leah oraz Magda
Bochan-Jachimek, Szymon Jachimek i ich dzieci – Jana & Tymek.

30.05.

Oficjalny start platformy pomagamtumbo.pl, dzięki której możliwa jest zbiórka on-line drobnych kwot na
potrzeby podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Podobna strona dedykowana hospicjum – pomagamhospicjum.pl – ruszyła 8.07. Tą drogą dzięki mikropłatnościom darczyńcy przekazali do końca 2020 r.
odpowiednio 6 535 zł oraz 28 686 zł.

1.06.

Tradycyjny finał akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. Obdarowaliśmy 391 dzieci z 30 ośrodków. Słonikowi
Tumbo pomogło w tym 324 darczyńców: osoby indywidualne, firmy i szkoły. Ze względu na wyjątkową sytuację
większość podopiecznych dostała karty podarunkowe do ulubionych sklepów. Cieszymy się wraz z obdarowanymi, bo uśmiech dziecka jest bezcenny!

10.06.

Wyruszył „Pociąg marzeń” – akcja Dziennika Bałtyckiego, dzięki której zebrano 36 000 zł na wymarzone wakacje
dla najmłodszych podopiecznych Fundacji Hospicyjnej.

21.06.

Gotowi do startu? Start! TUMBOteam uczestniczył w Biegu do Źródeł.
Najmłodszy członek, Igor, ma zaledwie 4 lata! Truchtem, na rowerku,
spacerem, na wózku, z psem – sposoby na pokonanie dystansu 5 km były
różne, ale najważniejsze, że drużyna TUMBOteam po dłuższej przerwie
znów pokazała swoją moc!

Wyjątkowa konferencja w sieci „Bądź na tak! I wybierz swoją strategię
w zmianie”. Poza dużą dawką wiedzy dotyczącej opiekunów rodzinnych,
konferencja miała także wymiar charytatywny – dochód z biletów został
przekazany na rzecz naszej Fundacji oraz Centrum Opieki Wytchnieniowej.
Wraz z darowiznami otrzymaliśmy 17 119,96 zł.

8.07.

Rozpoczęliśmy wielką akcję na charytatywni.allegro.pl. Na początek zaplanowaliśmy cykl aukcji, w których
można było wylicytować treningi, spotkania, a także sportowe gadżety. Cały dochód przekazany zostanie na
wsparcie naszych podopiecznych. Wśród gwiazd sportu, które zdecydowały się nam pomóc, znaleźli się m.in.
trener Lechii Piotr Stokowiec, tyczkarka Ania Rogowska, mistrz Polski w Biegach na Orientację Dariusz Rewers.

16.07.

Zawody Dragon Boat Business League – DBBL – Wiosłujesz Pomagasz.
W wydarzeniu brało udział siedem załóg, w tym nasz TUMBOteam. Udało
się zebrać 5084,12 zł. Dzięki temu jeden z podopiecznych Hospicjum
Domowego dla Dzieci wyjedzie na turnus rehabilitacyjny.

18.07.

Tradycyjny Jarmark Dominikański. Hospicyjne stoisko na ul. Św. Ducha
miało numer 220 – każdy, kto wsparł podopiecznych Fundacji wrzucając
datek do charytatywnej skarbonki, otrzymał pamiątkowy drobiazg. Finalnie
FDO Tumbo Pomaga stał się zasobniejszy o 6113,35 zł.

25.07-15.08.

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

03.08.
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Początek akcji „Kolorowy piórnik”. Mimo trudnej sytuacji udało nam się
zaopatrzyć w przybory szkolne 76 dzieci, podopiecznych Fundacji. Do
akcji, jak co roku, włączyły się firmy oraz osoby prywatne.

07.08.

Zalane magazyny i piwnice, efekt pękniętej rury w budynku Fundacji.
Od rana ratowaliśmy, co się dało – w hospicyjnym ogrodzie pojawiły
się zupełnie niespodziewane przedmioty. Na szczęście pogoda była po
naszej stronie.

8.08.

Wolontariusze opiekuńczy spotkali się na wyjeździe integracyjnym w Zdunowicach. Zgranej ekipie naszych
wolontariuszy bardzo brakowało nie tylko codziennej pracy w hospicjum, ale też takich spotkań.

16-22.08.

Członkowie tumbowej sekcji wspinaczkowej spędzili czas ze swoimi rodzicami lub opiekunami w Ranczu pod
Wysoką Turnią w Rzędkowicach i tam spotkali się z trenerami fundacyjnej szkółki. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną klasycznego obozu więc nie było, ale ten tydzień obfitował w atrakcje.

19.08.

Start projektu „Opieka wytchnieniowa i wsparcie w zakresie rehabilitacji”. W jego ramach objęliśmy opieką
rehabilitacyjną siedmiu opiekunów osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Dzięki 40 godzinom indywidualnych wizyt rehabilitanta w domu opiekuna, uczestnicy projektu
mieli okazję poprawić swój stan zdrowia fizycznego.

28.08.

Na Jasnej Górze została odprawiona msza św. w intencji zespołu Fundacji Hospicyjnej i wszystkich jej podopiecznych. Pierwotnie planowaliśmy osobisty w niej udział w ramach już VIII dziękczynnej pielgrzymki
pracowników i wolontariuszy FH, ale epidemia zmieniła plany. Liczymy, że w przyszłym roku będziemy mogli
być w Częstochowie nie tylko duchowo.

11.09.

To dzień 18. rocznicy śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza, założyciela i patrona naszego Hospicjum. Choć tym
razem się nie spotkaliśmy, by wspólnie przeżywać tę rocznicę, to przecież na co dzień towarzyszą nam Jego
słowa, idee i wizja tego, jak może i powinna wyglądać opieka nad pacjentem u kresu życia.

20.09.

TUMBOteam wziął udział w 58. Biegu Westerplatte, jednym z najstarszych
biegów ulicznych w Polsce. Jego organizator, Gdański Ośrodek Sportu,
przekazał na licytację charytatywną 75 pakietów startowych (ze 100).
Udało się zebrać na rzecz hospicjum 5663,5 zł.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

w Fundacji Hospicyjnej

W Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbyła się uroczystość wręczenia
nagród „Bursztynowe Dźwigi” Honorowym Wolontariuszom i Filantropom
naszej Fundacji, których nazwiska poznaliśmy wiosną. Kilkudziesięciu
wolontariuszy, przedstawicieli firm oraz filantropów odebrało tytuły
i statuetki. Wśród gości specjalnych byli Hanna Kosycarz, Piotr Kowalczuk
i Andrzej Kowalczys.

III Bieg Charytatywny „Północny Pomaga” Fundacji Banku Santander Polska.
Dla Hospicjum Dutkiewicza pobiegło ok. 2000 osób na całym świecie.
Organizator, oprócz opłat startowych, uruchomił także specjalną zbiórkę
na rzecz naszego Hospicjum oraz sprzedawał niezwykłe złote cegiełki.
Ostateczny wynik akcji to imponująca kwota 63 448 zł.

25.09.

26.09.

Charytatywna gratka dla miłośników Gwiezdnych Wojen. Wystawa„Gwiezdna Flota”, udostępniona bezpłatnie przez jej twórców w Galerii Przymorze,
zachęcała do wsparcia Hospicjum poprzez datek do skarbonki stacjonarnej
lub tej trzymanej przez wolontariusza.

28.09-17.10.

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, tym razem bez koncertu, ale z inicjatywy Forum Hospicjów
Polskich ze wspólnym komunikatem o roli opieki paliatywno-hospicyjnej, jej wyzwaniach i potrzebach.

10.10.

Wirtualna inauguracja „Pól Nadziei na Pomorzu 2021” wraz z innymi pomorskimi
ośrodkami hospicyjnymi. Z tej okazji powstał filmik przedstawiający start Pól Nadziei
u każdego z partnerów akcji i wędrówkę żonkilowych cebulek od puckiego hospicjum
poprzez Gdynię, Sopot i trzy gdańskie hospicja. Cieszymy się, że mimo pandemii również wiele zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli posadziło żonkile na swoim terenie.

20.10.

Wizyta Prowincjała ks. Zdzisława Szmeichela SAC wraz z Administratorem Prowincjalnym ks. Sławomirem
Maiznerem SAC. Rozmawialiśmy o sytuacji i planach dotyczących naszego Hospicjum, które powstało i rozwinęło się we współpracy Księży Pallotynów z Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu ze świeckimi oraz
zaangażowaniu Sióstr Pallotynek.

21.10.

Akcja Światło dla Hospicjum – w tym roku ze względów bezpieczeństwa
zbiórka wirtualna zamiast tradycyjnej kwesty na cmentarzach. Dzięki
wrażliwości darczyńców zebraliśmy 68 508 zł, w tym 12 008 zł poprzez
dedykowaną zbiórkę na Facebooku.

28.10-8.11.

LISTOPAD

5.11.

10-13.11.

16.11-15.12.
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Warsztaty on-line dla Koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu. Pierwsze z cyklu trzech pokazujących, jak kreować wolontariat wśród uczniów
i nauczycieli funkcjonujących w wirtualnej rzeczywistości. Kolejne odbyły
się 26.11. i 2.12.

Dni hospicyjnej formacji pallotyńskich diakonów. Tym razem zamiast osobistej wizyty odbyły się spotkania
on-line na platformie Microsoft Teams. Diakoni rozmawiali z ks. Piotrem Krakowiakiem SAC (Krajowym Duszpasterzem Hospicjów) oraz pracownikami Fundacji i Hospicjum o hospicyjnej codzienności i szczególnych
potrzebach osób u schyłku życia.
Specjalna odsłona rozpoczętej w lipcu akcji na Allegro. Gamerzy i streamerzy z różnych drużyn zagrali wspólnie na rzecz Hospicjum Dutkiewicza.
Gadżety z gry Wiedźmin oraz sagi Star Wars, mapa Barowii (z uniwersum
gry Warhammer), streamy z graczami – to i wiele więcej, można było
licytować na przełomie listopada i grudnia.
Udało nam się przy okazji spełnić marzenia dwóch naszych podopiecznych
z Hospicjum Domowego dla Dzieci – Szymona i Dawida. Obaj są fanami
gier! Dawid dostał autograf od popularnego gracza w Fortnite, a Szymon
zagrał ze streamerką Wiktorią na Twitchu.

20.11.

21.11.

26.11.

26.11.

Start gdańskiego Wirtualnego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów Gdańskich część kwoty uzyskanej ze sprzedaży oficjalnych gadżetów wsparła podopiecznych Hospicjum
Dutkiewicza.

Piąta edycja Dnia Tumbo – Dnia Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie. Wyglądał nieco inaczej, bo choć 21 listopada to umowna data Dnia
Tumbo, to zgłoszone placówki realizowały go w różnych, dogodnych dla
siebie terminach. Cieszymy się, że mimo trudności związanych z pandemią
w Dniu Tumbo wzięło udział ponad 80 szkół.

Dzień Opiekuna Rodzinnego. Przygotowaliśmy specjalny odcinek rozmów Bliżej siebie LIVE – gośćmi były
opiekunki rodzinne: Monika Lewandowska, Sylwia Mądra i Dagny Kurdwanowska, dotychczasowa prowadząca
program. W tym dniu jej rolę wyjątkowo przejęła prezeska Fundacji, Anna Janowicz.

Dyskusja publiczna dotycząca zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej. MPZP oczekuje na uchwalenie przez Radę Miasta Gdańska, a zmiany
w nim mają bezpośredni wpływ na opracowywaną koncepcję i projekt architektoniczny obiektu. Od grudnia
prowadzimy kolejne prace przygotowujące teren pod budowę.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
GRUDZIEŃ

w Fundacji Hospicyjnej

Tradycyjnie już w kościele św. Jana w Gdańsku odbyła się charytatywna
akcja „Choinki dla Hospicjum Dutkiewicza”. Pięknie ozdobione choinki
wypełniły przestrzeń kościoła. Uczestnicy, którzy bezpośrednio brali
udział we mszy świętej mieli okazję powiesić na choince swoją bombkę
w zamian za datek do skarbony, a osoby uczestniczące za pośrednictwem
internetu mogły nas wesprzeć poprzez stronę pomagamhospicjum.pl.

Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022! Jako jego mieszkańcy jesteśmy dumni
z tego tytułu, mając też swój wkład w jego przyznanie. Od początku istnienia Fundacji
Hospicyjnej wolontariusze wspierają nasze działania, a my pomagamy rozwijać wolontariat
opiekuńczy w całej Polsce.

04.12.-07.01.

5.12.

Symboliczny koniec corocznej akcji “Mikołaje, łączcie się!”. W tym roku przekazaliśmy 185 prezentów. Dzieci
będące pod opieką FDO i HDD oraz ich rodzeństwo otrzymały karty podarunkowe do wykorzystania w dogodnym dla nich czasie.

6.12.

Ojciec Marcin Magielski, dominikanin z Wrocławia, poprowadził skierowane do nas rekolekcje adwentowe.
Transmisję można było śledzić na FB i stronie Fundacji Hospicyjnej. Ostatniego dnia w kościele św. Mikołaja
w Gdańsku została odprawiona msza św. w intencji podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, ich
opiekunów i wszystkich pracowników Fundacji Hospicyjnej.

8-10.12.

Debiut „Bazarku dla Hospicjum Dutkiewicza”. W ramach grupy na Facebooku można było wystawiać oraz
licytować przedmioty i aktywności. Dzięki niezwykłej aktywności zarówno wystawiających, jak i licytujących
udało się zebrać 9 637 zł!

10.12.

Fundacja Hospicyjna „Miejscem przyjaznym wolontariuszom”. Podczas XXVI
Gali Bursztynowego Mieczyka dowiedzieliśmy się, że Narodowy Instytut
Wolności wyróżnił nas takim certyfikatem, przyznawanym organizacjom
pozarządowym, które stwarzają swoim wolontariuszom optymalne warunki
do działania. Cieszymy się z tego wyróżnienia!

11.12.

Akcja #TVNpomagajmy sobie dotarła również do Hospicjum Dutkiewicza.
30 rodzin otrzymywało obiady z restauracji Swojski Smak, a rozwozili je
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To nie koniec – nowy rok przyniósł
drugą edycję akcji. W dniach 18-30.01. żołnierze rozwozili w sumie 50 posiłków dziennie, tym razem z restauracji Malinowy Ogród. Dziękujemy!

14-24.12.

GRUDZIEŃ

16.12.

17.12.

17.12.

18.12.

21.12.

22.12.

24.12.

27.12.
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Harcerki z 304. Gdańskiej Artystycznej Drużyny Harcerek „Orion” im. Tadeusza Polaka zawitały w Hospicjum. Przyniosły ze sobą tradycyjnie światełko
z Betlejem, piękne, własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami oraz szczery
uśmiech, widoczny nawet spod maseczki!

Nasze Hospicjum odwiedzili Śnieżynka i pomocnik Mikołaja z Teatru Gdańskiego
Archipelagu Kultury – organizatora tegorocznego konkursu plastycznego dla dzieci
na najpiękniejszą ozdobę Choinki Młodych Gdańszczan. Oprócz życzeń przywieźli
piękne ozdoby przygotowane przez dzieci. Udekorowana wspólnymi siłami choinka
stała przed wejściem do budynku.

Pierwsze w historii Fundacji Hospicyjnej świąteczne spotkanie on-line pracowników i wolontariuszy. Było
pięknie i bardzo wzruszająco.

Koncert kolęd przedszkolaków. Na naszym facebookowym profilu można
było posłuchać poruszającego występu maluchów. Wystąpiło łącznie
25 grup z 5 przedszkoli, czyli prawie 70 dzieci!

Koniec akcji charytatywnej „Pomóż św. Mikołajowi”. Dzięki „Dziennikowi Bałtyckiemu”, inicjatorowi projektu, oraz
13 pomorskim firmom otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 13 000 zł. Uroczyste przekazanie symbolicznego
czeku nastąpiło już w nowym roku.
Finał corocznej świątecznej akcji malowania bombek „Gwiazdy malują
gwiazdy”. Tym razem nie spotkaliśmy się w jednym miejscu, ale każda
z naszych Gwiazd wykonała zadanie w domu. Pomalowane bombki –
a zebraliśmy ich 33 – zostały wystawione na licytacji w Radiu Gdańsk
oraz na naszym profilu na charytatywni.allegro.pl. Wśród bombek były
egzemplarze ozdobione między innymi przez znanych aktorów, sportowców i dziennikarzy. Udało się pobić rekord i zebraliśmy ponad 20 000!
Wigilia Bożego Narodzenia w Hospicjum. Nie zabrakło ciepłych życzeń, świątecznych dekoracji na salach
i tradycyjnych potraw.
Odcinek specjalny programu Jaka to melodia? miał cel charytatywny. Górale: Jan Karpiel-Bułecka, Edward
Chyc-Magdzin oraz Stanisław Trebunia-Tutka, walczyli o fundusze dla Fundacji i Hospicjum. Wygrali dla naszych
podopiecznych 14 260 zł!

W 2020 roku w sposób szczególny pomogły nam firmy i instytucje (cd.):
• Kancelaria Adwokacka Barbara Kiczka,
Gdańsk
• Keller Polska sp. z o.o., Ożarów
Mazowiecki
• K-Flex Polska sp. z o.o., Gdynia
• Koło Gospodyń Wiejskich, Paczewo
• Koło Gospodyń Wiejskich, Rokitnica
• Koło Gospodyń Wiejskich, Wiślinka
• Kosmepol sp. z o.o., Kanie
• KPK Legal Kancelaria Adwokacka
Adwokat Beata Kopczyńska, Warszawa
• KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara
i Partnerzy, Sopot
• KZ NSZZ Solidarność przy Państwowej
Szkole Muzycznej I Stopnia, Kłodzko
• Laguna sp. z o.o., Pruszcz Gdański
• Leasing Polski sp. z o.o., Gdańsk
• Lechia Gdańsk S.A., Gdańsk
• Leroy Merlin, Gdańsk
• Ligthouse Consultants sp. z o.o. s.k.,
Warszawa
• Lines sp. z o.o., Białe Błota
• LPP S.A., Gdańsk
• Marcopol sp. z o.o., Chwaszczyno
• Marel Plus sp. z o.o. sp.k., Gdańsk
• Marvipol Development S.A., Warszawa
• Media Consulting Maciej Siembieda,
Opole
• Medivet S.A., Śrem
• Mennica Gdańska Łukasz Rosanowski,
Gdańsk
• Mercator Medical S.A., Kraków
• Mercedes-Benz Witman sp. z o.o., Gdańsk
• Michalczyk i Prokop sp. z o.o., Łódź
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Gdańsk
• Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.,
Gdańsk
• Misztela Studio Projektowe, Warszawa
• Mowi Poland S.A, Gdańsk
• Nomade KMM sp. z o.o., Warszawa
• Nordea Bank ABP S.A., Łódź
• Ocean Network Express (Europe) Ltd.
Sp. z o.o., Gdynia
• Oceanic S.A., Sopot

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Higienistek, Gdańsk
• Okręgowa Izba Pielęgnierek i Położnych
w Gdańsku, Gdańsk
• Olivia Business Centre sp. z o.o., Gdańsk
• OSS sp. z.o.o., Gdańsk
• P.U.H. Novum Ewa Waśkowicz-Rojek,
Gdańsk
• Partnerzy Nieruchomości sp. z o.o.,
Gdańsk
• PGE Energia Ciepła S.A., Warszawa
• Piekarnia Kidzińscy, Anna i Paweł
Kidzińscy, Gdańsk
• Plantacja choinek Tamara Swobodzińska,
Białachowo
• Polska Press sp. z o.o., Warszawa
• Polskie Linie Oceaniczne S.A., Gdynia
• Polskok sp. z o.o., Chrzanów
• Pralnia Kroso sp. z o.o., Gdynia
• Prime Car Management S.A., Gdańsk
• Pro-Dance Adrianna Żołądkiewicz, Oskar
Żołądkiewicz s.c., Warszawa
• Proco Polska sp. z o.o. sp.k., Osielsko
• Proton Nieruchomości sp. z o.o., Gdynia
• Provident Polska S.A., Warszawa
• Prymat sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój
• Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski”,
Gdańsk
• PWC Advisory sp. z o.o. sp. k., Warszawa
• Radio Eska S.A., oddział Trójmiasto,
Warszawa
• Radio Gdańsk S.A., Gdańsk
• Radio Plus Gdańsk, Gdańsk
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
Gdańsk
• Remontowa Coating & Equipment sp.
z o.o., Gdańsk
• Remontowa Marine Design & Consulting
sp. z o. o., Gdańsk
• Saur Neptun Gdańsk S.A., Gdańsk
• Schenker sp. z o.o., Gdańsk
• Sii sp. z o.o., Gdańsk
• Sklep Ogrodniczy Halina Koprowska,
Cieplewo
• Smocze Łodzie - KS Przygoda Gdańsk,
Gdańsk
• Sportplay sp. z o.o., Gdańsk

• Staples Polska sp. z o.o., Gdańsk
• State Street Bank International GmbH
sp. z o.o., oddział w Polsce, Kraków
• Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. bł.
ks. Bronisława Komorowskiego, Gdańsk
• Stowarzyszenie Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
• Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa, Gdańsk
• Stowarzyszenie Run Beach Morning,
Gdańsk
• Stowarzyszenie Strzebielinek, Gdańsk
• Stowarzyszenie Ultra Way, Bojano
• Super-Pharm Poland sp. z o.o., Sklep/
Apteka 012 PH Matarnia, Gdańsk
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdańsk
• Takeda Pharma sp. z o.o., Warszawa
• Team Kinguin S.A., Warszawa
• Techno Service S.A., Gdańsk
• Telewizja Polska S.A., o. Gdańsk
• Trefl Gdańsk S.A., Gdańsk
• Trefl Sopot S.A., Sopot
• Trójmiasto.pl sp. z o.o., Gdańsk
• TVN S.A., Warszawa
• Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk
• Urząd Województwa Pomorskiego,
Gdańsk
• Vetpoint sp. z o.o., Gietrzwałd
• Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.,
Warszawa
• Yavin – grupa niezależnych modelarzy
„Twoja Galaktyczna Przystań”
• Zakład Poligraficzny Normex, Gdańsk
• Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
Gdynia
• Z-Dance Anna Cegłowska, Gdańsk
• Zespół K-leah, Warszawa
• Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków
sp. z o.o., Gdańsk
• Żabka Polska sp. z o.o., Poznań

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”.

Jest wiele powodów,
dla których możesz nas wspierać
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.

KRS 0000 201 002
Poznaj nas, wspieraj
#ZnajdźSwójPowód

