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Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy,
bardzo dziękujemy
za życzliwość i wsparcie!
Z głębi serca dziękujemy wszystkim naszym
Darczyńcom i Przyjaciołom za wrażliwość
na potrzeby naszych podopiecznych
okazywaną w różnych formach wsparcia,
jakimi obdarowaliście nas w 2021 roku.
Jesteśmy wdzięczni za pamięć o nas firmom,
organizacjom, placówkom oświatowym
i darczyńcom indywidualnym.
Świadomość tego, że Państwo jesteście, dodaje nam odwagi,
by działać nadal w tak szerokim zakresie.
Bez Was nie byłoby to możliwe.
Zarząd Fundacji Hospicyjnej
z Zespołem Pracowników i Wolontariuszy
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Drodzy Państwo,
Przy drzwiach wejściowych do naszego hospicjum umieszczona jest tabliczka, która przypomina, że jest to „Dom Hospicyjny”. I właśnie
to określenie – dom – najpełniej oddaje istotę
opieki, którą zapewniamy chorym dzieciom,
dorosłym, ich rodzinom, osobom w żałobie... Nie
tylko w budynku przy ul. Kopernika 6, ale wszędzie tam, gdzie docierają zespoły hospicyjnej
opieki domowej i poradni medycyny paliatywnej.
Janusz Morgenstern powiedział kiedyś, że Dom
to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce,
gdzie ciebie rozumieją. Te słowa bardzo pasują do
filozofii hospicyjnej, którą ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz nazwał „hospicyjną gościną serca”. Nasze
zadanie polega na tym, aby uważnie wsłuchiwać
się w potrzeby – nie tylko te medyczne – ciężko chorych, poznać ich bliskich i sprawić, żeby
jedni i drudzy poczuli się bezpiecznie, otoczeni
troskliwą opieką i wsparciem, upewnieni w tym,
że blisko jest ktoś, kto czuwa, rozumie i pomoże.
Dom – w najszerszym tego słowa znaczeniu – to relacje, więzi,
emocje, wspomnienia, przeżywanie razem radości i trosk, ulgi
i lęku, codzienności i chwil szczególnych. To obecność, bliskość,
ciepło, spokój… Także zwyczajne rozmowy przy powszednich
czynnościach, wspólne posiłki, spędzanie czasu czy dzielenie
się pasjami. To również wsparcie w trudnych chwilach walki
z chorobą swoją lub bliskiej osoby. Pomoc, gdy odszedł ktoś
dla nas ważny i nie wiadomo, jak zbudować na nowo swój
świat bez niego, bez niej…
W tym naszym Domu przy ul. Kopernika, w którym stacjonarnie
opiekujemy się co roku około 300 dorosłymi u schyłku życia,
pani Trudzia obserwuje rybki w akwarium, z nieodłącznym
koszyczkiem z drutami i włóczką na kolanach. Właśnie robi
kolejną parę skarpetek na aukcję charytatywną. Też chce
pomóc… W południe apetyczne zapachy oznaczają czas
obiadu, który jest „jak w domu”. Bo przygotowywany jak dla
bliskich – z sercem. Pani Gizela, jedząc zupę, zastanawia się,
jaka to maszynka kroi ziemniaki w takie równe kosteczki. Pani
Irena chwali ryby i różnorodność dań.

W naszym Domu pani Anna
z synkiem Mateuszem czują się
bezpieczni, bo czuwa nad nimi
wyjątkowy zespół, w którym są
m.in. lekarka Ania i pielęgniarka
Iwona. Każdego roku otaczamy
opieką około 35 chorych dzieci.
Oprócz codziennych wizyt lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, nasi podopieczni wyjeżdżają
na turnusy rehabilitacyjne. Choć pracują na nich ciężko – tak jak
Denis, Maks, Oskar i Maja – i czasem nie mają już siły na ognisko
albo seans filmowy, to czekają na następne wyjazdy. Również
ich rodzice, którzy wciąż uczą się brać to, co przynosi życie…
W naszym Domu pani Maria, pani Lucyna i wielu innych
opiekunów rodzinnych odnajduje pomoc w sprawowaniu
opieki nad chorym bliskim i czas na wytchnienie. Często jest
to odpoczynek pierwszy po wielu latach. Wyjazd do Krynicy
Morskiej albo Borów Tucholskich (kryterium wyboru: „żeby
w razie potrzeby szybko do babci dotrzeć”…) jest jak podróż
marzeń. Bardzo ważna, bo dodaje sił do dalszego towarzyszenia bliskiemu, który nie poradzi sobie sam. Źródłem tych
sił dla wielu naszych Domowników jest wymiar duchowy,
odnajdywanie odpowiedzi na pytania o sens życia i choroby.
I właściwe towarzyszenie, życzliwa obecność, która„jest czasami
jedynym lekiem na całe zło, szczególnie wtedy, gdy nie udaje
się w pełni opanować cierpienia”. Tym lekiem może być każda
osoba z zespołu opiekuńczego, ktoś z grona pracowników, ale
także wolontariuszy, których łączą czasami szczególne więzi.
Jak w każdym Domu, mamy także okazje to wspólnego świętowania. W minionym roku obchodziliśmy dwa jubileusze.
Od 15 lat działa Akademia Walki z Rakiem i Fundusz Dzieci
Osieroconych Tumbo Pomaga. Były wspomnienia, wzruszające
spotkania, plany i moc podziękowań. Tak wiele dobrego udało
się przez te lata zrobić…
Jeśli zechcecie Państwo poznać bliżej nasz Dom i wspomniane
wyżej historie, zachęcam do lektury zebranych w tym roczniku
tekstów. Zamyka go tradycyjnie kalendarium, pokazujące nasze
działania, wydarzenia, akcje oraz spędzane razem ważne dla
nas chwile. Wszystko to, co mieści się w realizowanym każdego
dnia naszym motto Hospicjum to też Życie!

Anna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej
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Nasze plany
na 2022 rok…

C

hciałam zacząć ten tekst, dotyczący planów Fundacji na 2022 rok, dobierając jakiś odpowiedni
cytat o spełnianiu marzeń i realizacji celów. Sięgnęłam do bogatych zasobów internetowych i…
nie mogłam się zdecydować na ten najbardziej odpowiedni, pasujący do tego, co chciałabym
przekazać. Dlatego muszę przywołać zarówno słowa George’a Bernarda Shawa: Widzicie różne rzeczy
i pytacie: dlaczego takie są? Ja marzę o rzeczach, których jeszcze nie ma, i pytam: dlaczego by nie miały zaistnieć?, jak i dodającą odwagi myśl Walta Disneya: Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego
dokonać. Ich przesłanie wzmacnia jeszcze motto Stanisława Lema: Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić, a pięknie zamyka ten wybór sentencji zachęta Johanna W. Goethego,
by po prostu zrobić to, co uważamy za ważne i potrzebne: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek
marzysz, zacznij działać.
Wierzymy w nasze marzenia i w to, że zrealizujemy projekt, który po wielu miesiącach prac projektowych i przygotowawczych wchodzi w etap budowy. To Centrum Opieki Wytchnieniowej. Zapewniając opiekę chorym dzieciom i dorosłym, da możliwość wytchnienia, odpoczynku ich rodzinom,
często pierwszego po wielu miesiącach czy latach sprawowania opieki nad bliskim w domu. Będzie
tam również nowy oddział hospicjum. Rzeczywistość, w której zaczynamy to działanie, nie jest łatwa. Ale widzimy, że opiekunów rodzinnych jest coraz więcej, więc nie możemy tego odkładać na
później. Wierzymy, że z Państwa pomocą przezwyciężymy trudności i powstanie miejsce, którego
nie ma, a które jest bardzo potrzebne.
Szanse na zmianę finansowania przez Ministerstwo Zdrowia niedoszacowanej opieki hospicyjnej są
nikłe. Cały czas jednak intensywnie działamy, by rozwijać domową opiekę hospicyjną dla dorosłych
u kresu życia oraz ciężko chorych dzieci. Walczymy, by zapewnić im wsparcie naszych zespołów
opiekuńczych (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów…) oraz sprzęt medyczny, którego
potrzebują. Chcemy zamienić w rzeczywistość marzenia o rozszerzeniu zespołu Hospicyjnej Opieki
Perinatalnej, mimo braku kontraktu z NFZ w tym zakresie. Będziemy nadal pomagać dorosłym
i dzieciom w żałobie, wydamy kolejne „Bajki Plasterki” dla osieroconych dzieci, które pomogą ukoić
tęsknotę, będziemy podpowiadać na stronie tumbopomaga.pl, jak im towarzyszyć w tym bolesnym
dla nich czasie. Chcemy również zmieniać trudną codzienność opiekunów rodzinnych poprzez
opiekę wytchnieniową w domach podopiecznych, szkolenia, które pomogą rozwiązać różne problemy
związane z opieką, oraz grupy wsparcia za pośrednictwem strony opiekunrodzinny.pl. W ramach
Akademii Walki z Rakiem nadal będziemy wspierać tych, którzy usłyszeli diagnozę: nowotwór.
Marzeń na ten rok mamy wiele, ale i problemów, które chcielibyśmy rozwiązać, jest niemało… Dzielimy
się tymi planami, bo potrzebujemy pomocy w ich realizacji i bardzo na nią liczymy. Razem z Państwem na pewno spełnimy marzenia, które zawsze zwyciężają rzeczywistość. Choćby najtrudniejszą…
Anna Janowicz
z Zespołem Fundacji Hospicyjnej
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Fundacja Hospicyjna w 2021 roku
Opiekowaliśmy się chorymi
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC,
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicyjna Opieka Perinatalna, Akademia Walki z Rakiem

306 osobami – w hospicjum stacjonarnym
392 osobami – w hospicjum domowym dla dorosłych
40 dziećmi – w hospicjum domowym dla dzieci
26 782 	– lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantek

wizyt

w hospicjach domowych

1077 porad – udzieliliśmy w poradni medycyny paliatywnej
5 osobami – w Hospicyjnej Opiece Perinatalnej
170 osobami – w Akademii Walki z Rakiem
Wspieraliśmy opiekunów rodzinnych
196
7679

346

dni całodobowej opieki wytchnieniowej zorganizowaliśmy
w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6
godzin wsparcia w codziennych czynnościach
zapewniliśmy osobom niepełnosprawnym w ich domach

osób wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach dotyczących
sprawowania opieki, prowadzonych przez pielęgniarkę,
pracownika socjalnego, rehabilitantkę i psychologa na
portalu opiekunrodzinny.pl

Pomagaliśmy dzieciom osieroconym i dorosłym w żałobie

1209

godzin konsultacji
zapewniliśmy osobom
po stracie

27

782

dzieci otrzymało prezenty
z okazji Dnia Dziecka
i na Mikołaja

164

osoby skorzystały
z pomocy
psychologicznej

osób w żałobie uczestniczyło
w grupach wsparcia

122

placówki oświatowe zorganizowały
u siebie Dzień Tumbo, czyli Dzień
Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą
w Żałobie. 20 tysięcy uczniów
wzięło w nim udział

Edukowaliśmy i wychowywaliśmy
141

placówek oświatowych, których dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie
zaangażowali się w wolontariat akcyjny

70

nauczycieli i pedagogów na szkoleniach „Żałoba w społeczności szkolnej”
dowiedziało się, jak wspierać dzieci przeżywające stratę
bliskiej osoby

ponad 300

książek – poradniki dotyczące wsparcia dzieci w żałobie
i Bajki Plasterki – bezpłatnie przekazaliśmy nauczycielom i pedagogom

Środki finansowe
7 mln 374 tys.

5 mln 609 tys. zł

przekazane
przez NFZ

pozyskane dzięki dotacjom, darowiznom,
akcjom charytatywnym, kwestom,
przekazaniu 1%, działalności gospodarczej itd.

Wsparcie finansowe i rzeczowe pozwala na uzupełnienie finansowania z NFZ,
które nie doszacowuje liczby podopiecznych ani rzeczywistych kosztów opieki.
Daje także możliwość zapewnienia wsparcia rodzinom chorych oraz osobom w żałobie.
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HOSPICJUM OD ŚRODKA

Robótki pani Trudzi
W

padam do pani Gertrudy, zwanej przez wszystkich pieszczotliwie Trudzią, w słoneczne przedpołudnie.
Pielęgniarki ustawiają jej łóżko przy akwarium, żebyśmy podczas rozmowy miały widok na rybki. Pani
Trudzia kocha kwiaty i przyrodę. Przyglądanie się naturze jest dużo ciekawsze od telewizji – mówi. Pod
ręką ma nieodłączny koszyczek z drutami i włóczką. Właśnie robi kolejną parę skarpetek na aukcję charytatywną na
rzecz Hospicjum Dutkiewicza. Naszym czytelnikom opowiedziała o swoich pasjach i chęci pomocy innym.

Na „dzień dobry” przynoszę pani Trudzi czekoladę. Wiem, że
lubi słodycze. – Nie powinnam ich jeść, ale czasem trudno sobie
odmówić. Wczoraj na przykład nabrałam ogromnej ochoty na
pączka. Zadzwoniłam do syna i poprosiłam, żeby mi podrzucił
jednego. Za 15 minut stał pod drzwiami hospicjum ze świeżymi
pączkami. Od razu zjadłam dwa – opowiada i puszcza do mnie
łobuzersko oko.
Kiedy ustalamy już, że obie przepadamy za pączkami (mogą
być nawet takie, które poleżą 2 dni), pytam o robótki ręczne.
Przed świętami wielkanocnymi pani Trudzia podarowała kilka
par własnoręcznie wykonanych ciepłych skarpet na bazarek
charytatywny wspierający Hospicjum Dutkiewicza. – Miałam
może z 7 lat, kiedy mama nauczyła mnie robić na szydełku i na drutach. W tamtych czasach nie było wieczorami oglądania telewizji,
a coś trzeba było robić. Robótki ręczne były więc też sposobem na
nudę. A wie pani, że zaczynałam, robiąc skarpetki na gwoździach?
– śmieje się pani Trudzia. – Nie było nas stać na prawdziwe druty,
więc dostałam na początek od taty dwa długie gwoździe i kiedy
już potrafiłam coś na nich zrobić, wyklepał mi druty ze szprych
z zepsutego roweru – wspomina.
Bardzo szybko nauczyła się robić skarpetki, które wykonuje do
dziś, bo – jak mówi – zawsze się przydają, grzeją w stopy i dają
radość. – O, widzi pani, zaczynamy tak, tu nawlekamy, przekładamy, przechodzimy do pięty – instruuje mnie pani Trudzia. – Kiedy
człowiek wie, co po kolei trzeba robić, to idzie już łatwo – dodaje.
Z koszyczka wyciąga jednak nie tylko skarpetki. Na łóżku rozkłada
wydziergane kwiatki, lekkie opaski na włosy i ciepłe, zimowe – na
uszy oraz kapcie. – Kiedy przychodzi pan doktor, zawsze ogląda
te moje dzieła i mówi: „No, widzę, że warsztat się rozwija” – śmieje
się uradowana.
– Kiedy tak leżę w łóżku i robię na drutach, dużo rozmyślam –
o swoim życiu, o ogrodzie, który tak kocham, a zwłaszcza o moich
dzieciach. Mam wielkie szczęście, bo mam wspaniałe dzieci. Mąż
nie był zbyt udany, ale dzieci są wyjątkowe – opowiada pani Trudzia. – Jeden z synów mieszka niedaleko – to ten, który ekspresowo
dostarcza pączki. Drugi mieszka za granicą, a córka w innej części
Polski. Mimo że jesteśmy w różnych miejscach, kontaktujemy się
właściwie codziennie. Zawsze byłam z dziećmi blisko. Kiedy byli
mali, wspólnie wchodziliśmy na drzewa, chodziliśmy do lasu na

Pani Trudzia z radością prezentuje swoje robótki

grzyby, jagody i maliny. Między nami jest dużo miłości – mówi
moja bohaterka i wyciąga smartfona. – Rozmawiamy, czasem
robimy sobie wideo, żeby się zobaczyć. Córka często pokazuje mi
wtedy swój ogród, a ja jej doradzam, co tam zrobić z kwiatkami
i roślinami, żeby lepiej rosły. O, proszę zobaczyć, to zdjęcia jej
ogrodu. A to mój ogród wiosną. Taki piękny i kolorowy. Miałam
w nim malwy, róże, irysy, piwonie, jabłonie, pomidorki, ogórki.
To był najpiękniejszy ogród na całej ulicy. Bardzo za nim tęsknię
– pani Trudzia smutnieje, ale po chwili znów patrzy na mnie
z błyskiem w oku. – To teraz zrobi mi pani jakieś ładne zdjęcie do
gazety? Obiecuję, że nie będę robiła tych swoich śmiesznych min.
Tylko przez moment udaje nam się zachować powagę. Obie
śmiejemy się do obiektywu aparatu.
– Te skarpetki są malutkie, więc będą dla chorego dziecka, żeby
mu było ciepło w stópki. Te większe dam na kolejną licytację, żeby
pomagały hospicjum. Uważam, że trzeba się dzielić i pomagać.
Tego zawsze uczyłam swoje dzieci. Na wiosnę moja córka zrobiła
dla hospicjum przepiękne palmy wielkanocne, a ja dziergam te
skarpetki i kwiatki. Cieszę się, że będą służyły czemuś dobremu –
mówi pani Trudzia. A potem mruży filuternie oczy i pyta: To co,
zjemy sobie przed obiadem po kawałku czekolady?
Dagny Kurdwanowska
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Hospicyjne carpe diem

C

odzienność oddziału stacjonarnego naszego
Hospicjum jest przewidywalna – stałe godziny posiłków, obchody, zabiegi pielęgnacyjne,
przepisane leki… W tej rutynie miłą odmianę
stanowią dźwięki muzyki na żywo, spotkania z ciekawymi postaciami czy wesołe rozmowy przy cieście lub
grillu w hospicyjnym ogrodzie.

Wraz z początkiem wakacji ruszyła akcja Zryw Serc. Na czym polega? W hospicyjnym holu co jakiś czas można posłuchać muzyki na
żywo dzięki artystom, którzy chcą uczynić życie drugiego człowieka
szczęśliwszym. Pacjenci i pracownicy mogli się cieszyć m.in. występami Michała Mogiły i Karoliny Maszk oraz duetu Duo del Gesu
(w ramach X Euro Music Festiwal Gdańsk), koncertami Karoliny
Bartoszewskiej, Radosława Bekielera oraz ANAHATA. Największą
publiczność zgromadził występ Joanny Moro. Podobne zainteresowanie wzbudziło spotkanie z Pawłem Pawłowskim, sportowcem,
reprezentantem Polski w koszykówce 3x3.
Do hospicyjnego kalendarza stałych wydarzeń wszedł pan Zbigniew
Olsztyński, który gra na pianinie w każdą środę i piątek. W pewną
środę dołączyłam do jednego z tych spotkań. Godzina upłynęła
niespostrzeżenie w kameralnym, przesympatycznym towarzystwie
artysty i widowni – pacjentów: pani Danusi, panów Janka i Stasia
oraz wolontariuszki Mai. Pan Zbyszek spełniał muzyczne prośby (prawie wszystkie, ku mojemu żalowi nie chciał „profanować” piosenki
„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena). Pacjenci chętnie zdradzili swoje ulubione utwory: panowie jednogłośnie wskazali „Bajo
bongo”, a pani Danusia repertuar Czerwonych Gitar. Pan Zbyszek
nie tylko grał, ale też opowiadał różne ciekawostki o prezentowanych utworach. Na zakończenie zgodnie z życzeniem wszystkich
obecnych rozbrzmiały dźwięki „Żegnam Was” Perfectu, przy czym
artysta żartobliwie dodał, że tylko do następnego spotkania.
Tydzień później dołączyłam do spotkania w ogrodzie – trafiłam na
kawę i ciasto. Piękna pogoda, doborowe towarzystwo i wspaniała
atmosfera, tak mogę podsumować te wspólnie spędzone chwile. Pan
Stasiu z daleka zapraszał, pytając, czy dziś mam narzędzia pracy, czyli
notatnik i aparat. Śmiechy, żarty, rozmowy o wszystkim i o niczym,
żadnego narzekania czy wspominania dolegliwości. Naprawdę nie
miałam ochoty wracać do innych zajęć, a ktoś słuchający z boku
nie domyśliłby się, że to spotkanie pacjentów hospicjum.
Oczywiście nie każdy chory czuje się na siłach uczestniczyć w tych
rozrywkach lub po prostu nie ma na nie ochoty. Urszula Bieniewicz, oddziałowa psycholożka, podkreśla: W obliczu choroby
każdy reaguje inaczej. Jedni w ciszy rozmyślają o bieżącej sytuacji,
wspominają życie. Inni chcą wykorzystać każdą chwilę jak tylko
można. W Hospicjum wychodzimy naprzeciw potrzebom jednych
i drugich, dając możliwość pozostania w pokoju lub dobrowolnego
uczestnictwa w spotkaniach.

Joanna Moro podzieliła się z nami kilkoma osobistymi historiami
i zaśpiewała kilka utworów. A zgadniecie, jaki repertuar
najczęściej przewijał się w prośbach pacjentów i pracowników?
Oczywiście Anny German!

Pan Zbyszek na pytanie, jak długo planuje koncertować
dla pacjentów, odpowiedział, że wypływa to z potrzeby serca
i zgodnie z nią będzie działał

Ogrodowe spotkania. Od lewej: pan Tadeusz, pani Danusia,
pan Janek, wolontariusz Lucjan i dwóch panów Stasiów.
Tadeusz, pierwszy dzień przebywający u nas w ramach opieki
wytchnieniowej, zapytany, czy tego spodziewał się
po hospicjum, wykrzyknął „W życiu!”

Zatem naszym podopiecznym życzymy kolejnych ciekawych spotkań, a wspaniałym gościom i wolontariuszom, dzięki którym jest
to możliwe, pięknie dziękujemy.
Alicja Kocińska
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Hospicjum od kuchni
W
iecie, gdzie można zjeść najlepszą zupę dyniową? Myślicie o którejś z gdańskich restauracji?
Cóż, w moim prywatnym rankingu na pierwszym miejscu jest… nasze Hospicjum.

O żywienie pacjentów dbają dietetyczki Beata i Ilona oraz
zaprzyjaźniona restauracja Oaza. Dzięki takiemu zespołowi
posiłki w hospicjum stacjonarnym zupełnie nie kojarzą się
z okrytym złą sławą żywieniem szpitalnym.
Beata Czarniecka, technik żywienia, pracuje tutaj praktycznie
od początku.
Na rozmowę kwalifikacyjną z ks. Piotrem Krakowiakiem SAC,
dyrektorem placówki, przyszła zdecydowana, że właśnie tu
chce pracować. Gdy usłyszała, że to trudna praca, z zapałem
odpowiedziała, że nie obawia się wyzwań i nie zakłada, że
coś pójdzie nie tak. Do dziś wspomina odpowiedź ks. Krakowiaka: A ja tak… Nie żałuje swojej decyzji – Hospicjum jest
miejscem, w którym chciała i wciąż chce pracować – chociaż
kiedy pytam ją o pacjentów, którzy najbardziej zapadli jej
w pamięć, na chwilę milknie, a jej oczy zachodzą lekką mgłą…
Ilona Wieczorkiewicz, absolwentka technikum spożywczo-chemicznego i kursu dietetyki, zaczynała jako uczestniczka
kursu dla wolontariuszy opiekuńczych. Kiedy w 2018 roku
podejmowała pracę, wiedziała doskonale – dzięki praktykom
na oddziale – czego może się spodziewać.

Ilona Wieczorkiewicz

Beata Czarniecka i pani Gertruda

Kiedy z nią rozmawiam o żywieniu w Hospicjum, podkreśla:
Trzeba trzymać się sztywnych zasad – dieta normalna, cukrzycowa, zmiksowana, bezmleczna itp. To jest bardzo ważne
w żywieniu onkologicznym, ale równie istotne jest po prostu zadowolenie pacjenta. Tak właśnie z Beatą układają tygodniowy
jadłospis. Z jednej strony mają w pamięci zalecenia lekarskie
i pojęcia typu kacheksja (zespół wyniszczenia nowotworowego) czy dysfagia (utrudnione przechodzenie pokarmu
z jamy ustnej przez przełyk do żołądka), z drugiej – chcą
uwzględnić ulubione dania pacjentów. Z trzech posiłków
dziennie dwa przygotowują same. Starają się zapamiętać,
który pacjent co lubi i w miarę możliwości to uwzględniają.
Bo jeśli na przykład pan spod szóstki ma ochotę na dżem
truskawkowy, a nie parówki, to dlaczego odmawiać mu tej
drobnej przyjemności? Beata dobrze zapamiętała pacjentkę
wegankę, która przebywała na oddziale akurat wtedy, kiedy
ona sama stosowała dietę wegańską. Pani dostawała posiłki
odpowiednio zmodyfikowane – kluski, więcej warzyw, pasty…
Beata z własnego doświadczenia doskonale wiedziała, jak
urozmaicić dietę bezmięsną. Trochę trudniej było uwzględnić
upodobania pana, który twierdził, że chałwa jest lekiem na
całe zło...
Nasze dietetyczki starannie przygotowują posiłki, dbając o ich
wartości odżywcze, bezpieczne przechowywanie i estetyczne
podanie. O to ostatnie trudno w przypadku diety płynnej
czy dojelitowej. Tu muszą wszystkie posiłki po prostu bardzo dokładnie zmiksować i najlepiej jeszcze przetrzeć przez
sito, bo nawet malutki kawałek miękkiego produktu może
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wywołać poważne konsekwencje – zakrztuszenie chorego
czy w przypadku żywienia PEG zatkanie rurki, przez którą
jedzenie jest podawane strzykawką bezpośrednio do żołądka.
Beata i Ilona zwykle podają śniadanie o godz. 8.00,
o 12.00 przychodzi czas na obiad, a pięć godzin później
serwują kolację. Tę rutynę przerywają święta i… małe kulinarne grzeszki. Zanim nastąpiły ograniczenia związane
z koronawirusem, w sali konferencyjnej regularnie odbywały
się poniedziałkowe spotkania Klubu 1000 i czwartkowe Jeż
Cafe. Pacjenci, jeśli mieli ochotę i pozwalał na to stan ich
zdrowia, mogli widzieć się z bliskimi, wolontariuszami i pracownikami przy kawie i cieście. Na stole królował legendarny
już serniczek wolontariuszki Beaty, nie brakowało też ciast od
innych wolontariuszy i zaprzyjaźnionych cukierni. Przy ładnej
pogodzie imprezy przenosiły się do hospicyjnego ogrodu,
a na talerzach pojawiała się grillowana kaszanka czy kiszka
ziemniaczana. Radosny gwar i nęcące zapachy przykuwały
uwagę przechodniów – czy hospicjum naprawdę może tak
wyglądać? Czekamy z utęsknieniem na moment, kiedy takie
spotkania znów będą możliwe…
Tymczasem niezależnie od okoliczności obiady w formie
cateringu dostarcza restauracja Oaza. Smakowity zapach kusi
nie tylko pacjentów. W czasach „przedcovidowych” również
pracownicy mogli zamówić obiad i chętnie z tej możliwości
korzystali – właśnie w ten sposób odkryłam najlepszą zupę
dyniową. To zasługa pana Marka Możejko, kucharza w Oazie:
Działamy rodzinnie i gotujemy jak dla rodziny. Owszem, według
wytycznych, ale przede wszystkim z sercem. Każdego dnia do
Hospicjum trafia dwudaniowy obiad w dwóch wersjach: „normalnej” i „dietetycznej”. Obok schabowego pojawia się pulpet
drobiowy, obok ryby w panierce ryba na parze – i wszystko
gotowane z takim samym zaangażowaniem. A Ilona, kiedy
słyszy komplementy pacjentów, że „posiłek tu jak w Hiltonie”
albo „jak w domu”, z przyjemnością zdradza, że to zasługa
mężczyzny. Sama najbardziej lubi racuchy z jabłkami (koniecznie z cukrem pudrem i śmietaną) oraz gołąbki, z kolei
w gust Beaty najlepiej trafiły leniwe z cynamonem.
A co najbardziej smakuje naszym podopiecznym? Trzy panie
zdradziły Uli Bieniewicz, oddziałowej psycholożce, co sądzą
o hospicyjnym żywieniu.
Zgodnie twierdzą, że jest lepsze niż w szpitalu. Pani Gizela
lubi zupy, szczególnie niedzielny rosół, i surówki. Co jeszcze?
Naleśniki lubię, sama nie robiłam, ale moja mama tak – bardzo
dobre. Trochę tęsknię za smażonym, czasami tu jest mielone.
A jedząc zupy, zastanawiam się, jaką mają maszynkę, że te
ziemniaki są zawsze tak ładnie pokrojone w równe kosteczki.
Panie Gertrudę i Irenę zaskoczyły ryby w menu – chwalą
ich wybór i różnorodność dań. Smakuje im pstrąg na parze,
kotlet rybny, łosoś czy dorsz w przyprawach.
Pani Gertruda wspomina: Była raz kiszona kapusta z rybą,
o, jaka smaczna, aż poprosiłam dokładkę. (…) Ostatnio były

łazanki, ogólnie nie przepadam, ale te były bardzo dobre – przyprawione i nie mdłe. Lubi wyraziste smaki, ucieszył ją smaczny
kurczak, nawet trochę pikantny. Zauważa szczegóły – od
niej dowiaduję się, że jedna pani dodaje mało ziemniaków,
a inna przyozdabia kanapki. To Ilona szczególnie podkreśla,
że pacjenci lubią ładnie podane, kolorowe posiłki. Stąd na
kanapkach rzodkiewka, ogórek, papryka, pomidor – nie tylko
jako źródło witamin.
Pani Irena mówi o sobie, że jest dość wybredna i nie lubi
udziwnień. Cieszy się, że dziewczyny sympatyczne, pytają się,
co woli i ile. Nie przepada za wędlinami i sałatkami, więc na jej
talerzu częściej pojawiają się sery, twaróg, dżem. Żałuje, że nie
może jeść zup mlecznych i wolałaby, żeby niektóre potrawy
były mniej suche. Za to docenia smaczne zupy, surówki do
obiadu i to, że zawsze jest wtedy kompot, a w szpitalu była
tylko herbata. Co jeszcze? Z uśmiechem mówi: Mój mielony
jest najlepszy, ale ten tutaj też jest dobry.
Beata i Ilona często rozmawiają z pacjentami, nie tylko dlatego,
że jedynie w ten sposób mogą poznać ich upodobania. Czują,
że ich praca to więcej niż przygotowanie i podanie posiłku,
to także troska i zainteresowanie, dzięki którym chorzy czują
się ważni i zaopiekowani, szczególnie teraz, kiedy ze względów bezpieczeństwa nie ma w hospicjum stacjonarnym
wolontariuszy. Te rozmowy, czas spędzony razem zmieniają
również ich spojrzenie na świat. Według Beaty praca w tym
miejscu uczy pokory i pokazuje, że nasze osobiste problemy
to w gruncie rzeczy po prostu sprawy do załatwienia.
Z przekonaniem powtarzamy, że Hospicjum to też życie,
a nasz oddział nazywamy domem hospicyjnym. Pod kierunkiem Beaty i Ilony dbamy o to, żeby był to dom także pod
względem kulinarnym.
Alicja Kocińska

Pani Danusia nie zdradziła nam, co lubi
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Nauczyłam się brać to,
co przynosi życie

W

alka o zdrowie Mateusza trwa już ponad 12 lat. W tym czasie chłopiec przeszedł wiele operacji, zabiegów,
trudne leczenie onkologiczne, po którym powikłania odczuwa do dziś. Na temat bólu wie więcej niż
jakiekolwiek dziecko powinno wiedzieć. O tym, jak w tej codziennej walce o zdrowie pomaga wsparcie
zespołu Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, jak dziś czuje się chłopiec i o tym, że trzeba
nauczyć się doceniać życie w każdej sytuacji, opowiedziała Anna Urbaniak, mama Mateusza.

Pani Anno, pod opieką Hospicjum Dutkiewicza jesteście od
2020 roku, ale Mateusz choruje znacznie dłużej. Jaka jest Wasza
historia?

Mati urodził się w 2006 roku, w tym roku skończył 15 lat. Problemy ze zdrowiem zaczęły się tuż przed jego trzecimi urodzinami.
To wtedy zaczął mieć niepokojące objawy – bolała go główka,
wymiotował. Po krótkich badaniach lekarz skierował nas na
tomografię komputerową. Diagnoza w ciągu jednego dnia
wywróciła nasze życie do góry nogami – okazało się, że Mati
ma złośliwy nowotwór móżdżku.
Zaczęło się trudne leczenie. Szpital staje się wtedy drugim domem?

Z Gdańska zostaliśmy z Matim przekierowani do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i tam spędziliśmy prawie dwa lata.
Wynajęliśmy mieszkanie obok Centrum, żeby być bliżej dziecka.
Przez ten czas syn przeszedł ciężką chemioterapię z dużymi
powikłaniami, kilkakrotnie przetaczano mu krew, miał kolejne
operacje. Po długotrwałej radioterapii i chemii podtrzymującej
Mati przestał chodzić, miał problemy z czuciem. Cały czas go
rehabilitowaliśmy, dosłownie stawiając na nogi. W pewnym
momencie Mati musiał od nowa uczyć się nie tylko chodzić, ale
i mówić, kontaktować z nami i ze światem. Staraliśmy się, żeby
mógł też żyć jak każde inne dziecko, chodził do przedszkola,
miał kontakt z rówieśnikami. O normalnym dzieciństwie trudno
było jednak mówić. Po dwóch latach leczenia musieliśmy co
trzy miesiące jeździć na kontrole, później raz na pół roku, dziś
wystarczy kontrola raz w roku. Niestety Mati cierpi cały czas na
tzw. odległe następstwa chemii i radioterapii związane z uszkodzeniem układu nerwowego. To w sumie kilkanaście różnych
schorzeń i chorób współistniejących. Wymaga regularnej rehabilitacji, kolejnych zabiegów. Ostatnio miał operację kręgosłupa,
dzięki której łatwiej mu siedzieć i nie odczuwa już ogromnego
bólu. Po operacji za to pojawiły się problemy z biodrem. Każdy
kolejny zabieg, leczenie to stres dla niego i dla nas. A potem
nowe wyzwania rehabilitacyjne.

Mati doświadczył w swoim życiu wiele bólu.

Po jednej z operacji przez kilka tygodni cierpiał ogromnie z powodu krzyku mózgowego. Praktycznie bez przerwy wył. Lekarze
byli bezsilni, bo leki przeciwbólowe działały przez 20 minut,
a potem wszystko zaczynało się od początku. Był czas, że mój
syn był tak obolały, że nie można go było przytulić, potrzymać
za rękę, bolało go całe ciało, nawet skóra.
Leczenie onkologiczne zakończyło się w 2011 roku.

Mati na szczęście jest ozdrowieńcem, ale jego życie dalekie jest
od życia nastolatka, który przeszedł katar czy zwykłą infekcję.
Jego układ nerwowy został poważnie uszkodzony w czasie
leczenia i Matiemu najbardziej doskwiera niemoc fizyczna –
ma niedowład kończyn, nie widzi na jedno oko, gorzej słyszy.
W ostatnich latach przeszedł m.in. podcinanie ścięgien, stabilizację kręgosłupa i operację biodra. Właściwie od 12 lat całe
nasze życie kręci się wokół leczenia, szukania specjalistów,
ciągłej rehabilitacji. Koncentrujemy się na tym, żeby Mati miał
jak największy komfort życia, żeby nie odczuwał bólu i mógł
być radosnym chłopcem. Wielkim wsparciem dla niego w tym
wszystkim jest jego młodszy brat – chłopaki mają ze sobą
świetny kontakt.
A kiedy w całym tym trudnym procesie leczenia i rehabilitacji
pojawiło się wsparcie Hospicjum Dutkiewicza?

Powiem szczerze, że bardzo długo dojrzewałam do myśli
o przyjęciu wsparcia zespołu hospicyjnego. Chyba każdemu
na początku hospicjum kojarzy się z czymś ostatecznym. Raczej
z zaprzestaniem leczenia niż wsparciem w leczeniu. Ale prawda
jest zupełnie inna. Największy wpływ na podjęcie decyzji o zgłoszeniu się do Hospicjum Dutkiewicza mieli chyba rodzice innych
dzieci hospicyjnych. Spotykaliśmy się w szpitalach, rozmawialiśmy, opowiadali o tym, że Hospicjum daje im poczucie bezpieczeństwa, że zawsze jest lekarz lub pielęgniarka, do których
mogą zadzwonić, kiedy coś się dzieje. Lekarze hospicyjni patrzą
też na ciężko chore dzieci szerzej, mają inną wiedzę. Bywało, że
lekarze w szpitalach, widząc tak skomplikowany przypadek,
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A czym dla Pani jest to wsparcie?

Mati i jego mama

bali się podejmować decyzje o wprowadzaniu różnych leków.
Mówili, że najlepiej byłoby zasięgnąć rady specjalisty. „Jakiego
specjalisty?” – pytałam, bo przecież byłam u specjalisty! Po kolejnej takiej wizycie postanowiłam pójść za radą mamy Oliwki
– dziewczynki, która była pod opieką Hospicjum – i zgłosiłam
się tam z Matim. To było półtora roku temu.
Co się zmieniło od tamtego momentu?

Jesteśmy objęci niesamowitą opieką. Czuwa nad nami wyjątkowy
zespół, w którym są m.in. lekarka Ania i pielęgniarka Iwona. Iwona
to dobry duch Matiego. Mają ze sobą wyjątkowy kontakt. Syn
może do niej zadzwonić z każdym pytaniem. Czasem robi to,
kiedy chce jej po prostu opowiedzieć coś śmiesznego albo żeby
się wyżalić, że jest mu źle. Iwona zawsze jest gotowa go wysłuchać. Jestem jej za to ogromnie wdzięczna. Dla Matiego, który
doświadczył tyle bólu, sam strach, że znowu zacznie go boleć,
jest ogromnym stresem. Fakt, że ma z kim o tym porozmawiać
i że jest to pielęgniarka, która potrafi go uspokoić, powiedzieć,
że jeśli zacznie boleć, przyjedzie ona albo doktor Ania i temu
zaradzą, działa na Matiego kojąco. Po jednym z zabiegów mieliśmy problem z raną, która nie chciała się zagoić. Byłam w stałym
kontakcie z Iwoną i doktor Anią, przesyłałam im zdjęcia, one na
bieżąco reagowały na wszystkie zmiany, doktor Ania włączała
potrzebne leki, Iwona przyjeżdżała zmieniać opatrunki. Mati
czuje, że jest dla nich ważny i ma to na niego wpływ nie tylko
medyczny, ale także terapeutyczny.

Wsparcie Hospicjum daje mi duży spokój i komfort psychiczny.
Wiem, że nawet jeśli coś się będzie działo, zostaniemy otoczeni
najlepszą możliwą opieką. Nie będziemy sami. W czasach pandemii jest to po prostu bezcenne. Warto powiedzieć, że pomoc
Hospicjum Dutkiewicza nie kończy się na kwestiach medycznych.
Możemy wszyscy skorzystać też z pomocy psychologicznej. Jakiś
czas temu konsultowałam się z panią psycholog na temat tego,
jak wesprzeć nastolatka, który coraz więcej rozumie, ma coraz
więcej przemyśleń na temat swojej choroby i życia. Chciałam
wiedzieć, jak z nim rozmawiać, na co zwrócić uwagę. Pani Mirka
bardzo mi pomogła lepiej to wszystko zrozumieć. Chłopcy z różnych okazji, np. na Mikołaja, na Dzień Dziecka, dostają również
piękne prezenty. Dla mnie ważne jest także to, że mam kontakt
z innymi rodzicami chorych dzieci. Spotykamy się na przykład
na turnusach rehabilitacyjnych. Kiedy dzieci już śpią, siadamy
i możemy się wygadać – tak naprawdę otwarcie, bo wiemy, że
zrozumiemy się wzajemnie. Śmiejemy się, płaczemy, rozmawiamy o tym, co trudne. Lubię te spotkania, bo jestem zwierzęciem
towarzyskim. Mój mąż jest marynarzem, często wyjeżdża, więc
w 2015 roku zrezygnowałam z pracy, żeby zajmować się chłopcami i każda okazja, żeby pobyć wśród ludzi jest dla mnie cenna.
Uwielbiam na przykład wyjść z przyjaciółkami do kina albo na
dobre jedzenie. To pomaga mi ładować akumulatory.
A jak Mati czuje się dziś? Jak wygląda wasza codzienność?

Mati, jak każdy nastolatek, uwielbia gry. Teraz gra głównie
w Simsy i Lego Przygody. Przed pandemią i operacją kręgosłupa
chodził do szkoły dla dzieci niesłyszących w Gdyni. Teraz ma
indywidualny tok nauczania. Bardzo lubi biologię, angielski
i historię. Matematykę trochę mniej. Uwielbiamy całą rodziną
wyjeżdżać na wakacje nad Morze Śródziemne. Mati kocha wodę,
bo w niej jego ciało przestaje być ciężarem. Smarujemy go więc
kremem z wysokim filtrem, zakładamy pływaczki i Mati bawi się
w basenie, póki mu skóra nie ścierpnie. Jest wtedy taki szczęśliwy. Na te wyjazdy czeka cały rok. W domu z kolei uwielbiamy
posiedzieć w dresach na kanapie, przychodzą wtedy nasze
dwa koty, pies, którego niedawno adoptowaliśmy, oglądamy
jakiś serial i cieszymy się, że nie musimy się nigdzie spieszyć.
Dużo się wspólnie śmiejemy – to nasz sposób na tę całą trudną
codzienność. Czasem jest naprawdę ciężko, ale przez te wszystkie lata nauczyłam się, że są rzeczy, na które nie mam wpływu.
Trzeba działać i brać to, co życie przynosi. Całą rodziną uczymy
się doceniać to, co mamy, bo w tym całym nieszczęściu, jakim
jest ciężka choroba dziecka, los zesłał nam też wiele dobrego
i jestem za to po prostu wdzięczna.
Rozmawiała Dagny Kurdwanowska

www.pomagamhospicjum.pl
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Niezwykłe dwa tygodnie

D

enis, Oskar i Maks to trzej wspaniali chłopcy – podopieczni Hospicjum Domowego dla
Dzieci. Dzięki środkom zebranym w dwóch
edycjach (2019-2020) Dragon Boat Business
League – DBBL – Wiosłujesz Pomagasz mogli ostatnio
uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Jak wygląda taki wyjazd?
❙❙ DENIS
Zadbany budynek, piękny ogród, staw, wybieg dla koni, plac
zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania… Ośrodek Wimed
w miejscowości Skępe za Toruniem zupełnie nie kojarzy się
z zakładem opieki zdrowotnej, przypomina przytulny hotel. To
tu pod koniec maja na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny
przyjechał Denis. Pogodny czternastolatek – zwany za przykładem jego mamy Wytrwałym – przeszedł trudne chwile: resekcję guza mózgu, chemioterapię, radioterapię, chemioterapię
podtrzymującą. Obecnie, w okresie remisji choroby, wymaga
intensywnej rehabilitacji, stałej opieki neurologa, logopedy
oraz lekarzy onkologów.
Dzień Denisa i jego mamy Izy zaczynał się wcześnie. Już
o 7:30 jedli śniadanie, żeby od 8:00 zacząć zajęcia. Ruchowe,
z psychologiem, neurologopedą, hipoterapię (a Denis bardzo

W terapii Maksia nawet kózka pomagała...

lubi zwierzęta!), terapię wzroku i słuchu… Chłopcu wyjątkowo podobał się system Tobii wspomagający komunikację we
wszystkich możliwych formach, obsługiwany za pomocą ruchu
gałek ocznych. Muzykalny Denis mógł nawet wzrokiem zagrać
na gitarze!
W czasie zajęć dzieci rodzice mają chwilę dla siebie. Mogą też
zadbać o swoje zdrowie – wystarczy skierowanie od lekarza
rehabilitacji, by codziennie skorzystać z pięciu zabiegów.
Iza, zapytana o to, co jest dla niej najcenniejszego w turnusach,
z przejęciem powiedziała: Jeśli widzę, że po powrocie moje dziecko
robi coś, czego do tej pory nie robiło, to wielkie szczęście. Zapożyczę
się, żeby mógł w takich turnusach brać udział.

❙❙ MAKS

Zasłużona drzemka Denisa

Czteroletni Maks w połowie maja przyjechał do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin w Wągrowcu nad Jeziorem
Durowskim. To trzeci turnus rehabilitacyjny chłopca, który wkrótce po urodzeniu przeszedł ciężką infekcję neurologiczną, która
spowodowała rozliczne uszkodzenia mózgu. Maksiu często jest
spastyczny, nie trzyma sam głowy, nie siedzi, do tego ma problemy
z połykaniem. Szansą na to, by jego stan się nie pogarszał, jest
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tylko intensywna rehabilitacja. W czasie dwóch tygodni turnusu
chłopiec korzystał przede wszystkim z terapii indywidualnej, zajęć
ruchowych, wirówek, masaży. Cieszył się z zajęć zooterapii z hipoterapią, z pomocą „pająka” (specjalnej uprzęży podpiętej do lin)
mógł próbować stawiać kroki. Po ośmiu godzinach wysiłku – jak
mówi jego mama Natalia: „to nie wczasy”, bo zajęcia, z przerwą na
obiad, trwały od godziny 8:00 do nawet 17:00 – nieraz zasypiał tak
szybko, że nie zdążyli skorzystać z zapewnianych przez animatorów popołudniowych atrakcji, takich jak ognisko czy warsztaty,
w czasie których rodzice wspólnie z dziećmi mogli wykonać
coś ciekawego. W ramach relaksu więcej spacerowali (ośrodek
jest położony w kompleksie leśnym i przylega do jeziora), Maks
miał kontakt z pieskami, które bardzo lubi, a Natalia wieczorem
mogła przy cieście i kawie spotkać się z innymi rodzicami, którzy
borykają się z podobnymi problemami. W tej nieformalnej grupie
wsparcia zdarzały się nawet tańce!

❙❙ OSKAR
W wielkanocny poniedziałek rozpoczął się dwutygodniowy turnus
Oskara w ośrodku Zabajka 2 w Złotowie nad Jeziorem Zalewskim.
Sześciolatek urodził się jako wcześniak, ma zdiagnozowany niedorozwój móżdżku oraz duże problemy z refluksem żołądkowo-przełykowym. Chłopcu towarzyszyły dwie siostry, mama Natalia i tata
Paweł, bo rodzicom udało się wygospodarować środki na turnus
także dla jego piętnastoletniej siostry Mai. Nastolatka również
wymaga intensywnej rehabilitacji – zmaga się z niedorozwojem
móżdżku, małogłowiem, mózgowym porażeniem dziecięcym,
miewa napady padaczkowe o różnym nasileniu, czasem bardzo
silne, a wykonując dużo nieskoordynowanych ruchów, może zrobić sobie krzywdę. Dla „średniaczki”, dziewięcioletniej Łucji, była
to namiastka wakacji (lubi zwierzęta i chętnie korzysta z basenu),
a także okazja, by przez chwilę mieć rodziców tylko dla siebie,
kiedy rodzeństwo korzysta z zabiegów i uczestniczy w zajęciach.
Tych dzieci mają mnóstwo – podobnie jak Denis i Maks, zaczynają
już o 8:00 rano, a kończą nawet po 17:00. Integracja sensoryczna,
neurologopeda, masaże, kinezyterapia, hipoterapia, dla Oskara
także basen. Później są rozrywki zapewnione przez ośrodek dla
całej rodziny – seanse filmowe, ognisko, warsztaty. Czasem nie
udaje się z nich skorzystać, bo wyczerpani kilkugodzinną pracą
Oskar i Maja nieraz zasypiają przed kolacją.
Natalia cieszy się z każdego turnusu, bo – jak podkreśla – każdy
wyjazd to nowi rehabilitanci, nowe terapie, nowe pomysły – nigdy
nie wiadomo, co spodoba się dzieciom, przynosząc wspaniałe
efekty. I z uśmiechem dodaje, że jest to też czas, kiedy nie musi
gotować.
Taki wyjazd to duże obciążenie finansowe dla rodziny chorego
dziecka. Tygodniowy turnus kosztuje ponad 3 tysiące, a cena
dwutygodniowego pobytu wynosi od 6 do nawet 8 tysięcy złotych
w niektórych ośrodkach. Codzienne wydatki związane z opieką
nad nieuleczalnie chorym dzieckiem przewyższają znacząco
wsparcie, na jakie może liczyć rodzina ze strony państwa. Trzeba
też wygospodarować środki na jednorazowe zakupy specjalne,
na przykład na specjalistyczny wózek wartości kilkunastu tysięcy
złotych.

Oskar codziennie solidnie pracował,
ale już czeka na kolejny turnus!

Staramy się, by te problemy nie stały się przeszkodą nie do
pokonania. Dlaczego tak nam na tym zależy? Zwykle dzieci
korzystają z rehabilitacji w ramach hospicyjnej opieki 2-3 razy
w tygodniu, dodatkowo z zajęć zapewnianych w szkole specjalnej
czy ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym. To jednak kropla
w morzu potrzeb. Dwa tygodnie intensywnej pracy maksymalnie
dostosowanej do potrzeb dziecka w czasie turnusu przynoszą
lepsze i bardziej trwałe efekty, podsuwają pomysły na pracę po
powrocie. Mamy podkreślają, że dzieci wracają „luźniejsze” – efekt
zabiegów zapobiegających przykurczom mięśniowym utrzymuje
się dłużej niż po rehabilitacji domowej. Niezwykle cenne jest
także wyjście poza rutynę, rodzice mają szansę „złapać oddech”,
odpocząć nieco od codziennych obowiązków, zadbać trochę
o siebie, by w domu dalej z niezwykłą determinacją walczyć o jak
największą sprawność i samodzielność swoich dzieci.
A dzieci? Ciężko pracując, zwiększają swoje możliwości. Wytrwale
ćwiczą to, co im sprawia trudność. I w tym wszystkim nie tracą
radości z wyjazdu, z czasu, który mogą spędzić z opiekunami na
typowo wakacyjnych rozrywkach, takich jak wspólne ognisko,
zajęcia warsztatowe, spacery nad jeziorem, choć po dniu intensywnej rehabilitacji czasem brakuje już na nie siły.
Bardzo się cieszymy, że dzięki środkom zebranym w ramach dwóch
edycji Dragon Boat Business League mogliśmy sfinansować turnusy
Denisa, Oskara i Maksa. Jednak pod opieką HDD znajduje się
jeszcze 31 dzieci i każde z nich zasługuje na podobne wsparcie…
Nie ustajemy w wysiłkach, by sprostać temu zadaniu. Wierzymy,
że z Waszą pomocą się uda!
Alicja Kocińska
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Pomaganie nigdy nie było prostsze!
Zobacz, jak możesz wesprzeć Hospicjum Dutkiewicza
Pomoc ofiarowana drugiemu człowiekowi to jeden z najpiękniejszych darów od losu, który zawsze
do nas wraca. Dlatego pragniemy zachęcić Was do tego, by wesprzeć podopiecznych Fundacji
Hospicyjnej i Hospicjum Dutkiewicza. Podpowiadamy, jak zrobić coś dobrego łatwo, szybko i bez
wychodzenia z domu.

Szybki przelew
To opcja wsparcia poprzez strony pomagamhospicjum.pl lub pomagamtumbo.pl. Aby pomóc,
należy wybrać dowolną kwotę, kliknąć i gotowe. Do wyboru masz płatność poprzez swój bank,
Google Pay lub kodem BLIK. Dla nas każda złotówka ma znaczenie, dzięki nim jeszcze lepiej możemy
służyć naszym podopiecznym.

Darowizna na konto
Przekaż dowolną kwotę – jednorazowo lub regularnie – dzięki temu pomożesz nam zaplanować
budżet oraz wesprzesz opiekę nad osobami otaczanymi troską przez Fundację Hospicyjną. Aby nam
pomóc, wystarczy, że wykonasz przelew lub wydasz w swoim banku polecenie stałego przelewu
określonych środków na konto:

72 1540 1098 2001 5562 4727 0001*.

Fani Mani
Wybierz się na zakupy z aplikacją faniMani.pl, dzięki której procent od każdego rachunku trafia
do Hospicjum Dutkiewicza. Zdecyduj, na jakim rodzaju urządzenia chcesz zainstalować aplikację,
może to być laptop, tablet, telefon czy smartfon. Znajdziesz ją na Google Play i Appstore. Następnie
aktywuj darowiznę. Co istotne, masz możliwość podglądu przekazywanych darowizn, a zatem
wszystko kontrolujesz w swoim telefonie czy komputerze. Instalacji możesz dokonać na stronie
fanimani.pl/aplikacje/.

Mikropłatności
Wystarczy kilka kliknięć. 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. Jeśli jesteś tym szczęśliwcem, który otrzymał od naszego wolontariusza lub
pracownika ulotkę mikropłatnościową, możesz dzięki wspierającym nas restauracjom i kawiarniom
skorzystać z przygotowanego przez nich rabatu! Wejdź na stronę fundacjahospicyjna.pl/pl/
jak-mozesz-pomoc/mikroplatnosci i sprawdź, gdzie możesz skorzystać z rabatu.

Siepomaga.pl
Możesz również wykorzystać platformę Siepomaga.pl. Wsparcia można dokonać poprzez płatność
online – czyli szybki przelew kartą płatniczą, Apple Pay, Google Pay, czy PayPal – lub tradycyjnym
przelewem. Każda osoba czy instytucja, którą wspierasz, ma przypisany indywidualny numer
rachunku bankowego, dzięki czemu przelewy automatycznie są księgowane na koncie danej osoby.
Więcej znajdziesz na stronie: siepomaga.pl/jak-dzialamy/pomagacze.

Dziękujemy!
*Pełne dane do przelewu: Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk
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Zdrowie
a duchowość
P

ytania egzystencjalne o sens życia, hierarchię wartości czy istnienie rzeczywistości niematerialnej
pojawiają się w sferze ludzkich myśli w różnych okolicznościach życia, lecz bez wątpienia najintensywniej w sytuacjach granicznych. O potrzebach duchowych związanych z chorobą z perspektywy lekarza
i pielęgniarki opowiadają…

Beata Brożek, dr n. med., internista, pulmonolog, Oddział Chorób Płuc,
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Każdy z nas ma trochę inne – a może raczej inaczej
zaakcentowane – potrzeby duchowe.
Jak zatem można zdefiniować te potrzeby?
Warto wyjść od definicji duchowości zatwierdzonej przez
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie: „Duchowość to wymiar ludzkiego życia stanowiący odniesienie do
transcendencji i innych wartości egzystencjalnie ważnych”.
Dalsza część definicji wskazuje, jakie konkretne potrzeby
duchowe ten wymiar zawiera: religijność, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens życia, cierpienia i śmierci, o własną
godność, ale także takie wartości jak relacje z innymi ludźmi,
wybory moralne, stosunek do pracy, natury czy sztuki. Dla
jednego na pierwszym planie będzie realizowanie doznań
artystycznych, np. poprzez pójście do filharmonii, dla innego relacje z najbliższymi, a dla kogoś jeszcze innego pójście
do kościoła na nabożeństwo. Ta różnica w poszczególnych
potrzebach duchowych wiąże się z etapami życia, stanem
zdrowia, sytuacją życiową, w której się znajdujemy. Jedno
jest pewne – te potrzeby są zawsze, bez względu na światopogląd, wykształcenie i inne cechy osobnicze. Zmienia się
tylko natężenie, z jakim je odczuwamy i które skłania nas do
ich realizacji lub zaniedbania.

Czy potrzeby duchowe człowieka wierzącego w istnienie
Boga różnią się istotnie od potrzeb ateisty?
Trzeba podkreślić, że każdy człowiek ma potrzeby duchowe,
niezależnie od tego, czy jest wierzący i zaangażowany religijnie. Potrzeby duchowe obejmują bardzo szerokie spektrum
ludzkiego życia, choć czasem błędnie utożsamiane są tylko
z potrzebami religijnymi. Są częściowo wspólne dla człowieka
wierzącego w Boga i osoby niewierzącej, bo każdy ma potrzebę relacji z innymi czy stawiania pytań o sens cierpienia.
Różnica tkwi w odpowiedziach, które u człowieka wierzącego
zakorzenione są w wartościach religijnych i wynikającej z nich
potrzebie wypełniania praktyk religijnych. Człowiek wierzący
w chorobie zazwyczaj zwraca się do Boga, stawiając pytania,
szukając odpowiedzi i wsparcia, także pośrednio w rozmowach z kapłanem. W obliczu zagrożenia szuka możliwości
pojednania ze Stwórcą czy przyjęcia sakramentów świętych,
bo ma świadomość nadprzyrodzonej siły z nimi związanej.
Czy jakiś rodzaj potrzeb duchowych wyróżnia się podczas
choroby, czy jest to sprawa indywidualna?
To sprawa dość indywidualna i uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim istotne jest, na jakim etapie życia
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doświadczamy choroby. Inne pytania będzie sobie zadawał
młody mężczyzna, którego nagła choroba przerwała aktywność zawodową i zburzyła dotychczasowy, ustalony przez
niego porządek rzeczy, a inne będą się pojawiać u osoby
starszej, doświadczonej wieloletnim cierpieniem.
Istotne jest także to, czy nasze życie przed chorobą zakorzenione było w głębszych wartościach, czy też nie było w nim
specjalnego odniesienia do transcendencji, bo pochłaniała
nas przyziemna codzienność.
Inne są pytania i potrzeby osoby, której rokowanie jest
niepomyślne, a inne kogoś, kto ma duże szanse na powrót
w niedalekiej przyszłości do wcześniejszej aktywności.
Niemniej jednak, mimo tych wszystkich różnic, można znaleźć
wspólny dla wszystkich chorych zbiór pytań i niepokojów,
które pojawiają się w czasie choroby.
Choroba to często czas, w którym zostajemy nagle „wyprzęgnięci” z naszych dotychczasowych „kieratów”, a to, co wydawało nam się najważniejsze – wszelka aktywność zawodowa,
kariera czy określone relacje społeczne – zostaje poddane
głębokiej rewizji. Nagle stajemy przed koniecznością weryfikacji dotychczasowej hierarchii wartości, a rzeczy, które
wydawały nam się tak oczywiste, że aż zupełnie niezauważane i niedoceniane, na przykład możliwość samodzielnego
wyjścia na spacer, zaczynają być przeżywane inaczej.
Niepomyślne rokowanie choroby zapewne ma wpływ na
nasilenie niepokoju egzystencjalnego…
Świadomość powrotu do pełni sił i wcześniejszej aktywności
uspokaja każdego pacjenta. Wraz z niepomyślnym rokowaniem, czyli mówiąc wprost – wraz ze świadomością zbliżającego się końca życia, niepokoje duchowe, spotęgowane
także ewentualnymi stanami depresyjnymi, mogą być tak
silne, że wymagają pomocy równie pilnej, jak uśmierzenie
bólu fizycznego. U każdego pacjenta, niezależnie od przekonań religijnych, pojawiają się pytania dotyczące kresu życia.
I tu znów ich rodzaj i natężenie zależą od indywidualnej
sytuacji. Bywają potrzeby pojednania z Bogiem lub ludźmi,
te związane z troską o losy najbliższych, czy inne, ważne
dla chorego sprawy. Zapewne czas nieuleczalnej choroby
jest czasem narastania intensywności pytań o sens naszej
egzystencji, cierpienia i przyszłości.
Obecna sytuacja związana z pandemią, która z jednej strony
oddziela lekarza, pielęgniarki i cały personel od pacjenta
choćby barierą stroju, a z drugiej izoluje chorego od najbliższych, chyba potęguje niepokój i samotność chorych…
Zdecydowanie tak. To czas, w którym wiele podstawowych
potrzeb duchowych, jak choćby potrzeba relacji z bliskimi,
jest niespełnionych. Towarzysząca rola lekarza jest utrudniona
nie tylko przez strój ochronny, ale przede wszystkim przez
możliwości naszego organizmu. Mając do zaopiekowania
na świątecznym dyżurze ponad trzydziestu pacjentów na

oddziale, z konieczności muszę zwrócić baczniejszą uwagę na
chorych w cięższym stanie, gdyż po dwóch-trzech godzinach
spędzonych w szczelnej masce i kombinezonie organizm
zaczyna dawać sygnały, że jestem na granicy wytrzymałości.
Niestety czas poświęcony chorym często sprowadza się
do niezbędnych interwencji i kontroli parametrów życiowych, a rozmowa ograniczona jest do pytań o dolegliwości
i reakcje na leczenie. Ważna jest wtedy opieka zespołowa,
gdy dodatkowe pytania o stan ducha może zadać kapelan,
pielęgniarka czy psycholog.
Czy personel medyczny ma świadomość, jak istotne jest
zaspokojenie potrzeb duchowych i czy łatwo taką pomoc
zaoferować?
Każdy z nas jest istotą duchową, także medycy. Pewnie na
co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że niepowtarzalny
rys naszej osobowości nadają także, a może nawet przede
wszystkim, walory duchowe. Trudno wyobrazić sobie życie
bez codziennej realizacji naszych potrzeb duchowych. Pojawia się tylko pytanie, jak często uświadamiamy sobie te
potrzeby oraz jak często schodzą one na dalszy plan, bo nie
są tak „nachalne” jak choćby potrzeby fizjologiczne. Myślę,
że także wśród personelu medycznego istnieje potrzeba
uświadamiania, że duchowość dotyczy każdego pacjenta,
a poza potrzebami wynikającymi z naszej sfery fizycznej
i psychicznej, trzeba uwzględniać także potrzeby duchowe.
Wielu medyków ma świadomość, że do pełnego powrotu
do zdrowia konieczne jest czasem także uzdrowienie czy
choćby pomoc duchowa. W dobie wysokiej technicyzacji i komercjalizacji medycyny zdarza się, że pacjent czuje
się zagubiony i osamotniony w tym niby lepszym świecie.
Zwłaszcza jeśli jego potrzeby duchowe są dla niego ważne,
a nie są zauważane w czasie choroby i pobytu w szpitalu.
Dlatego istotne jest przypominanie, że każdy człowiek –
a szczególnie człowiek chory – ma sferę duchową, którą
także może dotykać cierpienie.
Czy każdy może się nauczyć udzielania wsparcia duchowego,
czy raczej są do tego potrzebne specjalne kompetencje?
Każdy może udzielać wsparcia duchowego na podstawowym,
codziennym poziomie. Szczególnie osoby pracujące z ludźmi
chorymi powinny być wyczulone na realizację takich potrzeb.
Aby opieka duchowa wchodziła w podstawowy zakres opieki
nad pacjentem, pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagi, że
takie potrzeby są i powinny być zaspokajane, bo cierpienie
dotykające płaszczyzny duchowej może być równie dotkliwe
jak ból fizyczny, na który każdy medyk reaguje natychmiast.
Aby rozeznać, czy cierpienie dotyczy płaszczyzny duchowej,
wystarczy czasem krótka rozmowa z chorym. Oczywiście znam
doskonale realia pracy lekarza na oddziale i w poradniach
i wiem, że głównymi przeszkodami są tutaj: brak czasu, biu-
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rokracja, przemęczenie lekarza. Ale czy jest to wystarczające
usprawiedliwienie, jeśli chcąc zaoszczędzić kilka minut, przeoczymy to, co w sytuacji danego pacjenta jest największym
problemem, czasem nasilającym objawy choroby somatycznej? Niekiedy wystarczy naprawdę kilka dodatkowych pytań.
Zatem byłoby dobrze, gdyby każdy medyk w swej codziennej
praktyce był wyczulony na ewentualną potrzebę udzielenia

wsparcia duchowego. Specjalne kompetencje mogą być
potrzebne w przypadku głębszych czy dłużej trwających
problemów duchowych. Ważnym ogniwem w udzielaniu
takiej pomocy są kapelani. Jako specjaliści od problemów
o podłożu religijnym, mają rozeznanie, którego osobom
świeckim może brakować, natomiast w zakresie sakramentalnym są niezastąpieni.

Elżbieta Skowrońska, naczelna pielęgniarka Hospicjum
im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Najtrudniejsze dla mnie są te wizyty, w czasie których nie
muszę wykonywać zabiegów, takich jak zastrzyk czy kroplówka.
Wymagają uwagi i umiejętności słuchania chorego, obserwacji
jego sygnałów niewerbalnych.
…które mogą być prośbą o wsparcie duchowe?

Jak najbardziej. Wsparcie duchowe jest nieodłącznym elementem pracy z pacjentami w terminalnej fazie choroby.
Dobrze, że w zespole hospicyjnym są duchowny i psycholog,
profesjonalnie przygotowani, by zapewnić takie wsparcie
choremu i jego rodzinie.
Z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy z chorymi
w hospicjum domowym i stacjonarnym oraz w poradni medycyny paliatywnej wynika, że najważniejsze w zaspokojeniu
tej potrzeby jest przede wszystkim człowieczeństwo. Pacjent
u kresu życia to człowiek samotny, nawet gdy jest otoczony
ludźmi, oraz człowiek, któremu towarzyszy lęk.
Samotność wynika z braku relacji opartej na zaufaniu oraz
szczerości. Chory boryka się z niemożnością podzielenia się
swoimi problemami, ponieważ obawia się, że najbliżsi nie
udźwigną jego lęku albo nie chce ich tym obciążać, bojąc
się, że nie są na to gotowi i gra przed nimi twardziela. Bywa
również, że chory nie ma szansy porozmawiać o problemach
egzystencjalnych, bo nikt nie ma na to czasu.
Czego chory zazwyczaj boi się najbardziej?

Największy lęk wynika z obawy przed cierpieniem fizycznym i przed utratą samodzielności oraz niewątpliwie przed
śmiercią.
Czy można chociaż w pewnym stopniu ukoić ten lęk?

Każdy pacjent jest wyzwaniem dla zespołu hospicyjnego.
Jego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie choremu
poczucia bezpieczeństwa. Pacjent będzie miał szansę poczuć się bezpieczny, gdy osoby odpowiedzialne za opiekę
nad nim będą miały wiedzę, jak się nim zająć oraz zareagują
odpowiednio, gdy będzie tego potrzebował. To nie sztuka

być z chorym, kiedy mamy zaplanowaną wizytę, ale być z nim
wtedy, gdy nagle pojawi się ból, duszność czy paniczny lęk.
Czy towarzyszenia można się nauczyć? Czy każdy może to robić?

Nawiązywanie relacji opartej na zaufaniu pomiędzy chorym
a członkiem zespołu hospicyjnego to proces. Celowo nie
wymieniam tu lekarza, psychologa czy pielęgniarki, bo chory
za powiernika swoich problemów duchowych może obrać
rehabilitanta czy wolontariusza. Dlatego tak ważna w naszych zespołach jest interdyscyplinarność. Każdy pomaga
choremu zgodnie ze swoimi kompetencjami, ale w trakcie
realizacji zadań nie powinniśmy zapominać o towarzyszeniu
choremu w jego życiu.
Powtórzę – najtrudniejsze dla mnie są te wizyty, w czasie
których nie muszę wykonywać zabiegów medycznych. Oferuję wtedy choremu swoją uwagę oraz to, czego wszyscy
mamy obecnie bardzo mało, czyli swój czas. Nie żałujmy go
choremu, bo on ma go znacznie mniej niż my.
Nasza życzliwa obecność jest czasami jedynym lekiem na
całe zło, szczególnie wtedy, gdy nie udaje się w pełni opanować cierpienia.
Towarzyszenie choremu i jego bliskim w niełatwym czasie
odchodzenia wymaga troski o własną duchowość i kondycję psychiczną. Praca z pacjentami, którzy odchodzą, jest
źródłem stresu, który prowadzi do wypalenia zawodowego.
Niełatwa jest szczególnie dla osób, które zaczynają przygodę z hospicjum. Dobre relacje pomiędzy poszczególnymi
członkami zespołu, życzliwość i wsparcie, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem są szansą na to, że chorzy będą otoczeni
całościową opieką.
Rozmawiała Alicja Stolarczyk
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OPIEKUNOWIE RODZINNI

Krótki urlop opiekuna rodzinnego

F

undacja Hospicyjna od lat podejmuje działania
na rzecz opiekunów rodzinnych – od kampanii uświadamiających ich trudną rolę, poprzez
szkolenia, grupy wsparcia, po projekt budowy
Centrum Opieki Wytchnieniowej. Od czerwca, dzięki
umowie z Miastem Gdańsk, możemy zaproponować
podopiecznym opiekunów rodzinnych dwutygodniowy pobyt wytchnieniowy w hospicjum stacjonarnym.
Umowa przewiduje pobyt dla 14 niesamodzielnych z powodu
choroby osób, co pozwoli ich opiekunom na „czasowe odciążenie
od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem
opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację”. We
wrześniu pula miejsc została niemal wyczerpana, kilka osób
już skorzystało z tej formy wsparcia, kilka miejsc jest też zarezerwowanych. Podstawą kwalifikacji do tej w pełni bezpłatnej
dla pacjenta usługi jest znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne, niesamodzielność (głównie osoby
leżące), a także zamieszkanie na terenie Gdańska. W gronie osób,
które skorzystały z naszej opieki wytchnieniowej, są między
innymi panie Danusia i Maria oraz Stanisława i Lucyna.

❙❙ BABCIA I WNUCZKA
Pani Lucyna wspomina, jak 40 lat temu babcia Stanisława
– wtedy jeszcze w pełni samodzielna – zaproponowała jej i jej
narzeczonemu, żeby zamieszkali z nią po ślubie. Pomieszkają
razem trochę, pomogą, a później będą mieli mieszkanie dla
siebie. Pani Lucyna ciepło żartuje, że nie jest pewna, czy mąż
by się w ogóle zdecydował, gdyby wiedział, ile to „trochę”
potrwa. Pani Stanisława w styczniu skończyła 105 lat! Niestety
imponujący wiek nie idzie w parze z doskonałym zdrowiem.
Demencja związana z wiekiem przy jednoczesnym pragnieniu jak największej samodzielności powoduje niebezpieczne
sytuacje. Pani Lucyna czuwa przy babci w dzień i w nocy, żeby
seniorka, na przykład zrywając się ze snu, nie próbowała pójść
do łazienki, bo nie pamięta, że nie jest już w stanie samodzielnie
się poruszać. A chociaż pani Stanisława nie cierpi na osteoporozę
(jak twierdzi, to zasługa prostego jedzenia), to konsekwencje
upadku z łóżka w tym wieku mogą być bardzo poważne.
Rok wcześniej pani Lucyna i jej mąż próbowali spędzić urlop
z babcią. Okazało się, że nie był to najlepszy pomysł. Pani Stanisława nie tylko źle zniosła psychicznie zmianę miejsca, ale
i odchorowała zmianę otoczenia i jedzenia. W efekcie wszyscy

❙❙ SIOSTRY
Siedemdziesięcioletnia pani Danusia gościła na naszym oddziale
w czerwcu. Cierpi na ataki padaczkowe, porusza się na wózku,
a niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy także niewyraźna mowa. Od śmierci rodziców, blisko 20 lat temu, całodobową opiekę nad nią sprawuje osiem lat młodsza siostra, pani
Maria. Jeszcze kilka lat temu, kiedy pani Danusia samodzielnie
się poruszała, opieka była znacznie łatwiejsza. Ale już wtedy
pojawiały się trudności. Nawet tak naturalne sprawy jak wyjazd
na ślub syna stanowiły problem – pani Maria musiała uzyskać
zgodę sądu, by zostawić siostrę pod „obcą” opieką.
Teraz zwykłe posadzenie na kanapie jest już wyzwaniem, a wielkim sprawdzianem wytrzymałości psychicznej i fizycznej był
okres rehabilitacji po urazie, którego pani Danusia doznała
w wyniku upadku z łóżka. Ćwiczenia w warunkach domowych,
mało przyjemne, wywoływały opór chorej, a od opiekującej
się nią siostry wymagały dużego wysiłku, co nasiliło problemy
z kręgosłupem.
Czas, który pani Danusia spędziła na naszym oddziale, pani
Maria wykorzystała na – jak to nazywa – wyjazd regeneracyjny.
Zdecydowała się na Krynicę Zdrój, żeby zupełnie zmienić klimat,
odetchnąć od codziennych obowiązków opiekuna i zadbać
o własne zdrowie.

Stan pani Danusi w ciągu ostatnich kilku lat
znacznie się pogorszył. Jeszcze niedawno siostry
mogły razem gdzieś wyjechać…

OPIEKUNOWIE RODZINNI

wrócili przed czasem i do tego bardziej zmęczeni niż przed
wyjazdem. W tym roku, dzięki informacji przekazanej przez
MOPR i staraniom wnuczki, pani Stanisława w sierpniu na dwa
tygodnie została pod opieką zespołu Fundacji Hospicyjnej. Pani
Lucyna i jej mąż wyjechali w tym czasie na krótkie wakacje, niedaleko, bo do Borów Tucholskich, żeby w razie potrzeby szybko
do babci dotrzeć. Nie było takiej konieczności, urlop zakończył
się zgodnie z planem. Z nowymi siłami i zadowoloną seniorką
wrócili do domu, by dalej stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

❙❙ URLOP KONIECZNIE POTRZEBNY
Lęk, bezsilność, nieprzewidywalność, kłopoty ze zdrowiem…
to słowa, które powtarzały się w rozmowach z paniami Marią
i Lucyną. Od wielu lat opiekują się bliskimi, a same są już w wieku
emerytalnym. W czasie rozmów zauważalna była wielka więź
z podopiecznymi, ale także równie wielkie zmęczenie odpowiedzialnością, obowiązkami, brakiem nadziei na poprawę… Nasze
„samotne bohaterki” (to określenie z fundacyjnej kampanii na
rzecz opiekunów rodzinnych) chciałyby częściej mieć możliwość
oddalenia się od podopiecznych bez wyrzutów sumienia, ze
świadomością, że będą pod dobrą opieką. Pani Lucyna chciałaby
poznać nowo narodzoną wnuczkę, która mieszka z rodzicami
w Holandii, pani Maria powinna zadbać o kręgosłup, który po
latach opieki nad siostrą wymaga rehabilitacji…
Niestety miejsc oferujących opiekę wytchnieniową jest bardzo mało, a potrzebujących takiego wsparcia coraz więcej.
Czternaście pobytów, które mogliśmy zaoferować, to kropla
w morzu potrzeb. Ewa Starkel, koordynująca przyjęcia do opieki
wytchnieniowej, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Chory
Opiekunowie rodzinni to osoby, które sprawują opiekę w domu
nad swoimi bliskimi – niesamodzielnymi z powodu niepełnosprawności, choroby lub wieku, wymagającymi stałej, często
długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania. W zależności
od sytuacji i potrzeb podopiecznego poświęcają tej opiece kilka
godzin dziennie, a wielu z nich czuwa przez całą dobę. To trudne
zadanie, szczególnie gdy trwa ona przez długi czas i zwykle nie
jest jedynym, lecz jednym z wielu codziennych obowiązków.
Wprowadza do życia dużo zmian, wiąże się z koniecznością
nowego ustalenia priorytetów, ograniczenia lub rezygnacji
z niektórych aktywności. Sprawowanie opieki przez dłuższy czas
(miesiące, a często lata) stanowi dla opiekuna obciążenie emocjonalne, fizyczne i zdrowotne, co w połączeniu z ograniczonym
wsparciem lub jego brakiem może prowadzić do problemów
zdrowotnych, a nawet wypalenia i depresji. Dlatego niezwykle
ważne jest zrozumienie roli opiekuna, wielości spoczywających
na nim zadań i odpowiedzialności, która się z nią wiąże, a także
zapewnienie rodzinom, które tę rolę realizują, pomocy adekwatnej do potrzeb. Są wśród nich potrzeby wynikające z niewystarczającej wiedzy i braku umiejętności w zakresie sprawowania
opieki, związane z trudnościami w organizacji dnia i połączeniu
wszystkich obowiązków czy też z brakiem czasu na odpoczynek
i zadbanie o własne zdrowie. Odpowiedzią Fundacji Hospicyjnej

Pani Stanisława w 2016 r. dołączyła do grona gdańszczan
liczących 100 lub więcej lat

w ramach tej usługi ma nieco inne potrzeby niż pacjent hospicyjny. Ważna jest profesjonalna opieka medyczna, ale równie
istotny jest kontakt chorego z innymi i zajęcia w trakcie dnia,
o co teraz trudno na oddziale.
Właśnie dlatego tak ważnym dla Fundacji projektem jest budowa
Centrum Opieki Wytchnieniowej – miejsca, gdzie opiekunowie
rodzinni będą mogli zostawić swych bliskich z pełnym przekonaniem, że są w miejscu najlepszym z możliwych, dostosowanym do ich potrzeb, z profesjonalną opieką. Naszym celem
jest stworzenie opiekunom szansy na choćby krótki urlop od
codziennych wyzwań w opiece nad niesamodzielnym bliskim
i kilka spokojnie przespanych nocy… Opiekun rodzinny nie
musi i nie może być sam!
Alicja Kocińska

na te problemy opiekunów są między innymi praktyczne porady
i szkolenia dotyczące różnych aspektów opieki dostępne na
portalu www.opiekunrodzinny.pl, grupy wsparcia dla opiekunów, rozwijanie lokalnego wolontariatu opiekuńczego, a także
opieka wytchnieniowa.
Opieka wytchnieniowa jest to czasowe zastąpienie rodziny
w sprawowaniu opieki i zapewnienie jej w ten sposób tak potrzebnego wytchnienia. Jak pokazują badania, ta krótka przerwa
w opiece przez wielu opiekunów jest wykorzystywana na sen
lub wizytę u lekarza, co wynika z tego, że brakuje im na to czasu. Inni nadrabiają zaległości w pozostałych obowiązkach. Na
szczęście dla dużej grupy opiekunów jest to rzeczywiście okazja
do wyjazdu i odpoczynku, o których marzą. W Polsce możliwość
skorzystania z opieki wytchnieniowej pojawiła się stosunkowo
niedawno, na pewno powinna być rozwijana i bardziej dostępna.
Już teraz w naszym kraju jest kilka milionów opiekunów, a ze
względu na starzenie się społeczeństwa ich liczba będzie rosła,
bo coraz więcej jest osób starszych wymagających codziennej
i stałej opieki. To wyzwanie nie tylko dla rodzin, ale również lokalnych społeczności, pracodawców, systemów ochrony zdrowia
i pomocy społecznej…
dr n. społ. Anna Janowicz, autorka książki
Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia
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AKADEMIA WALKI Z RAKIEM

Wyjątkowe chwile
Akademii Walki z Rakiem

G

dański oddział Akademii Walki z Rakiem obchodzi piętnastolecie działalności. Każdy koniec roku – zwłaszcza związany z rocznicą – skłania do wspomnień i refleksji. A jest co wspominać, bo wydarzeń było wiele
– i tych wspaniałych, i tych, które były bardzo trudne. O różne „naj” spytałam Annę Marlęgę-Woźniak,
koordynatorkę AWzR od 2017 r. Jakie wspomnienia przywołała?

❙❙ NAJPIĘKNIEJSZE

❙❙ NAJBARDZIEJ EKSCYTUJĄCE

Zawsze niezwykłym grudniowym wydarzeniem było spotkanie
opłatkowe, które z upływem lat cieszyło się coraz większym
zainteresowaniem. Jedyna w roku okazja do spotkania się w tak
licznym gronie – ostatnio w 2019 r. było to prawie 60 osób.
Wspaniała rodzinna atmosfera, niesamowite zaangażowanie
uczestników. Każda osoba przynosiła drobiazg (nierzadko były
to naprawdę wyjątkowe wiktuały) na wspólny stół, a życzenia
składane w „kręgu życzliwości” u wielu wywoływały prawdziwe
wzruszenie. Niestety zwyczaj, którego powrotu z utęsknieniem
wypatrujemy, został zawieszony w okresie pandemii.
Równie miło wspominam wydarzenie wyczekiwane przez uczestniczki AWzR – Dzień Kobiet Nadzwyczajnych. Ten autorski projekt
fundraiserki Beaty Łopatniuk zapewnia wspaniałą zabawę i był
dla wszystkich Pań okazją, by oderwać się od codziennych trosk
i poczuć się wyjątkowo.

Projekt „Wiatr w żagle”, który dla grupy niesamowitych kobiet
był okazją do sprawdzenia się w niecodziennych warunkach
i utwierdzenia w przekonaniu, że po tak trudnym doświadczeniu
jak choroba nowotworowa można naprawdę dokonać wiele.
Przez dwa lata (2017, 2018) były to dwudniowe rejsy po Zatoce
Gdańskiej żaglowcem Generał Załuski, którego załogę stanowiły
właśnie uczestniczki AWzR, zaś w 2019 roku była to wędrówka
szczytami Karkonoszy pod hasłem „Zdobywamy szczyty”. Dla
mnie jednym z ważniejszych aspektów tego projektu było
osobiste zaangażowanie uczestniczek w jego realizację – od
zdobywania funduszy, przez ustalanie planu działań, po jego
realizację. Duma mnie rozpiera na samo wspomnienie.

❙❙ NAJTRUDNIEJSZE
Konieczność zawieszenia z dnia na dzień wszystkich aktywności AWzR wraz z ogłoszeniem lockdownu w marcu 2020 roku.
Świadomość, że dla wielu uczestników cotygodniowe spotkania,
np. na gimnastyce, warsztatach redukcji stresu i innych zajęciach, były ważnym wydarzeniem nie tylko zdrowotnym, ale
i towarzyskim, dającym poczucie wspólnoty, odpowiadającym
na potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Odnalezienie się
w tych niespodziewanych nowych okolicznościach wymagało
od AWzR elastyczności i kreatywności. Część zajęć udało się
poprowadzić w formie on-line. Niestety, ze względu na ograniczenia sprzętowe i trudności techniczne, to rozwiązanie nie
było dostępne dla wszystkich.

❙❙ NAJZABAWNIEJSZE
Na pewno warsztaty śmiechoterapii. Pierwszy kontakt z tą
formą wzmacniania siebie miał miejsce w 2016 roku, w roku
2021 powróciliśmy do tych zajęć, dodając je do stałego „koszyka” narzędzi redukcji stresu i poprawy dobrostanu, do którego
mogą sięgać każdego roku uczestnicy AWzR.

❙❙ NAJSMUTNIEJSZE
Każda śmierć podopiecznego AWzR.

❙❙ NAJMNIEJ EKSCYTUJĄCE
Takim zadaniem jest zapewnienie ciągłości zajęć w AWzR związane z pozyskiwaniem funduszy na ich realizację. Z jednej strony
to wspaniale, że od 2018 roku wspiera nas stale Miasto Gdańsk,
finansując ze swoich środków większość działań. Ogromne znaczenie mają też środki pozyskiwane każdego roku z PFRON-u.
Z drugiej jednak strony realizacja projektów nieuchronnie łączy
się z prowadzeniem dokumentacji. I to jest już ten mniej ciekawy
aspekt pracy.

❙❙ NAJBARDZIEJ ZAPADAJĄCE W PAMIĘĆ
Piękny gest solidarności z Moniką, która bardzo chciała popłynąć w rejs. Niestety jej słabnąca kondycja na to nie pozwoliła.
Reszta załogi przygotowała wielki transparent, który rozwiesiła na pokładzie, z hasłem: „Monika, płyniemy dla Ciebie”. To
także wędrówka szczytami gór i ostatecznie zdobycie Śnieżki
z flagą Gdańska w dłoniach podczas wyprawy w Karkonosze
w 2019 roku.

❙❙ A OD SIEBIE ANIA DODAŁA…
Ponieważ to numer świąteczny, musi być kategoria „Najlepsze
święta AWzR”. I odpowiedź może być tylko jedna – każde święta
są najlepsze ;-)
Spisała Alicja Kocińska

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM

czajnych
Dzień Kobiet Nadzwy

Gimnastyka w wodzie

prawa

Górska wy

Spotkanie opłatkowe 2019 r.

Niezapomniany rejs

www.fundacjahospicyjna.pl/awzr
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Jeśli poszukujesz informacji o tym, jak zapewnić właściwą opiekę i jakość
życia zmagającym się z chorobą, nie wiesz, jak poradzić sobie ze stratą
i żałobą, chcesz przeczytać historię podobną do Twojej lub pomóc komuś,
wspierając go w trudnym etapie życia – zajrzyj do naszej księgarni.

W naszej ofercie również wyjątkowa seria „Bajka Plasterek”, dedykowana
osieroconym dzieciom, którym trudno pogodzić się ze śmiercią bliskiej
osoby, oraz rodzicom i opiekunom, którym niełatwo o tym z nimi rozmawiać.

www.ksiegarnia.hospicja.pl
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Mała karta, mnóstwo radości

S

łonik Tumbo cały rok dba o swoich młodszych
i starszych podopiecznych. Jest jednak taki dzień
w roku, kiedy chce im sprawić szczególną radość.
Już pewnie się domyślacie – to Dzień Dziecka!

„Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” to akcja, w ramach której
obdarowujemy w tym dniu dzieci chore i ich rodzeństwo oraz
podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Od kilku już
lat w marcu Tumbo podpowiada, jakie marzenia mają jego
podopieczni. Na stronie Fundacji Hospicyjnej zamieszczamy
krótki opis dzieci i listę ich marzeń. Każdy może wybrać, kogo
chciałby obdarować.
Ze względu na sytuację epidemiczną po raz drugi do rąk
dzieci zamiast wymarzonego prezentu trafiły karty podarunkowe. Radość była równie wielka, choć brakowało elementu
oczekiwania na niespodziankę – czy lalka będzie ubrana
w sukienkę niebieską czy różową, jaki kolor pościeli wybrał
tajemniczy przyjaciel, czy fason wybranego ciuszka będzie
odpowiedni… Dzięki małym kartom marzenia spełniają się
jednak równie pięknie. A te marzenia są bardzo zróżnicowane – od zabawek i ubrań, przez rzeczy związane z hobby
i rozwijaniem zainteresowań, po te, które poprawiają komfort
codziennego życia.
Urodzona przedwcześnie Amelka zmaga się z problemami
neurologicznymi i problemami z odżywianiem, porozumiewa się z otoczeniem gestami i mimiką twarzy. Bez słów
wyrażała radość z nowych ubranek, a dzięki zakupionym
specjalistycznym kosmetykom jej delikatna skóra jest odpowiednio zadbana. Tymon, jej dziewięcioletni brat, wzbogacił
swoją kolekcję klocków Lego, którymi uwielbia się bawić.
Wychowywany przez dziadka dziewięcioletni Adaś stracił
ukochaną babcię. Pogodny i chętny do poznawania świata
chłopiec, dzięki dopasowanym do wieku układankom logopedycznym, ma okazję do jednoczesnej zabawy i ćwiczenia
umiejętności, które sprawiają mu trudność. Oskar, którego
starszy brat Nikodem zmarł dwa lata temu, jest zapalonym
sportowcem. Z entuzjazmem wybierał gadżety przydatne
w realizacji pasji w sklepie sportowym. Justyna, podopieczna
FDO od kilku lat i utalentowana rysowniczka, wykorzystała
kartę podarunkową na zakup profesjonalnego zestawu
przyborów do rysowania. Wzruszona nastolatka podkreślała,
że oprócz podarku równie ważna jest dla niej życzliwość,
której jest dowodem: „Bardzo dziękuję za prezent na Dzień
Dziecka, mimo że jestem już trochę wyrośniętym dzieckiem
:) Zestaw profesjonalnych kredek i promarkerów pomaga
mi w rozwijaniu pasji rysowania. W tym dniu ważne jest dla
mnie, że mam wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. To dzięki
Wam, mimo wielu smutnych chwil w moim życiu, mogę
spełniać swoje małe marzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję”.

Justyna i jej rysunek
wykonany nowymi
przyborami.
Prawda, że ma talent?

Do tych płynących z serca słów wdzięczności przyłączamy się
i my – jako zespół Fundacji Hospicyjnej gorąco dziękujemy
wszystkim Darczyńcom: osobom prywatnym, firmom, instytucjom, szkołom. Razem z nami wierzycie, że największym
szczęściem jest słyszeć dziecięcy beztroski śmiech, że – jak
powiedział Janusz Korczak – Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat. Dzięki Wam 233 dzieci i nastolatków mogło śmiać
się radośnie, zapominając na chwilę o różnych trudnościach,
których doświadczają na co dzień. Dzięki Wam świat zmienia
się na lepsze!

Nasz podopieczny Mateusz, jego brat Tosiek i ich mama
– te uśmiechy wyrażają wszystko!
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Pomarańczowy Jubilat,
czyli 15 lat słonika Tumbo

D

awno, dawno temu… No dobrze, nie aż tak dawno, bo 15 lat temu, jesienią 2006 r., powstał Fundusz
Dzieci Osieroconych, którego symbolem jest sympatyczny pomarańczowy słonik Tumbo. Dzięki pomocy
wiernych przyjaciół Jubilata i jego podopiecznych przez ten czas udało się zrealizować wiele pięknych
inicjatyw...

❙❙ TROCHĘ FAKTÓW

Styczeń 2006 r. zapisał się boleśnie w pamięci wielu rodzin.
Podczas Międzynarodowych Targów w Katowicach zawalił
się dach jednej z hal, a pod gruzami zginęło 65 osób. Kwestia
pomocy osieroconym stała się wówczas boleśnie aktualna.
Fundacja Hospicyjna, widząc ten problem szczególnie w kontekście dzieci, których najbliżsi znajdują się lub znajdowali pod
opieką hospicjów, utworzyła Fundusz Dzieci Osieroconych.
Jego symbolem i maskotką zostało pomarańczowe słoniątko
o imieniu Tumbo, które – mimo że nie ma mamy i taty – trzyma
trąbę optymistycznie wzniesioną ku górze.

W Y DA N YC H

6000

EGZEMPLARZY
BAJEK PLASTERKÓW

Trudna sytuacja dzieci osieroconych stała się tematem kilku
kampanii Fundacji Hospicyjnej, uwrażliwiających na ich potrzeby. A jako że „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach” (to
hasło przewodnie kampanii z lat 2015-2016), pomoc FDO nie
ogranicza się tylko do nagłaśniania problemu niepełnoletnich
żałobników.
Niezwykle ważną częścią działań Fundacji Hospicyjnej jest
pomoc psychologiczna. Już w 2007 r. został opublikowany
poradnik „Strata, osierocenie, żałoba” i powstały grupy wsparcia
dla osób w żałobie. Kampania z 2014 r. pod hasłem „Pomagamy

dzieciom i młodzieży w żałobie” to zarazem inauguracja programu pomocowego „Tumbo pomaga”, stawiającego sobie za cel
pomoc psychologiczną dzieciom i młodzieży doświadczającym
straty, a także przekazanie konkretnych rozwiązań i narzędzi
osobom sprawującym nad nimi opiekę lub przebywającym
w ich otoczeniu. W ramach programu uruchomiony został portal
tumbopomaga.pl – obfite źródło wiedzy na temat przeżywania
żałoby przez dzieci i młodzież. Zapoczątkowane zostały również
cykliczne szkolenia dla pedagogów szkolnych i psychologów.
„Tumbo pomaga” to także bajki-plasterki – w 2016 r. ukazała się
pierwsza z nich „Czary mamy”. Obecnie seria liczy sześć pozycji,
a wkrótce ukaże się kolejna. Te terapeutyczne bajki mają być
„plasterkiem” na zbolałe dziecięce serce, pomagając przeżyć
i oswoić trudne emocje towarzyszące odejściu bliskiej osoby.
Także w ramach pomocy psychologicznej w marcu 2012 r.
w budynku Fundacji otwarto świetlicę socjoterapeutyczną
„Przystań”. Dzieci związane z Hospicjum mogły brać udział
w różnorodnych zajęciach prowadzonych głównie przez
nauczycielki-wolontariuszki. Według słów jednej z nich, jest
to „azyl, gdzie się odreagowuje, ale i uczy”.

FUNDUSZ DZIECI OSIEROCONYCH TUMBO POMAGA
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PONAD

1500

UCZESTNIKÓW
SPOTKAŃ Z BAJKĄ

„ M I KO Ł A J E , Ł ĄC ZC I E S I Ę ” TO

W ramach działań edukacyjnych od 2015 r. ruszył cykl „Spotkań
z bajką” dla dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej. To warsztatowe
zajęcia prowadzone przez pracowników i wolontariuszy Fundacji, często z udziałem znanego gościa. Bajka jest pretekstem do
rozmowy o tym, jakie emocje towarzyszą śmierci bliskiej osoby
i jak można, niezależnie od wieku, pomóc rówieśnikowi, który
doświadczył takiej straty.
Rok później po raz pierwszy w placówkach edukacyjnych odbył
się Dzień Tumbo, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą
w Żałobie. Wspaniały odzew potwierdził nie tylko potrzebę
mówienia o tym trudnym temacie, ale też wielką wrażliwość
i gotowość do niesienia pomocy wśród dzieci i młodzieży.
Działalność FDO to także pomoc socjalna. Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały się akcje: „Uśmiech Dziecka na Dzień

1240

PREZENTÓW ŚWIĄTECZNYCH
DLA PODOPIECZNYCH FDO

Do wyjątkowych inicjatyw należy także TUMBOteam. Latem
2016 r. narodziła się idea grupy otwartej dla każdego sportowca
amatora lub profesjonalisty, którzy biorąc udział w imprezach
sportowych, będą propagować idee Funduszu. Ich znakiem
rozpoznawczym jest pomarańczowa – nie mógł to być inny
kolor – koszulka ze słonikiem. Po raz pierwszy tumboteamowicze oficjalnie wystartowali 20 sierpnia, podczas Maratonu
Rolkarskiego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

2019 r. – TUMBOteam gotowy do akcji
Dzień Tumbo 2018 w Szkole Podstawowej nr 48

Dziecka” (od 2008 r. – realizacja małych marzeń funduszowych
podopiecznych na 1 czerwca), „Kolorowy piórnik” (od 2010 r. –
wielka zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci osieroconych)
oraz „Mikołaje, łączcie się” (od 2012 r. – bożonarodzeniowe
upominki dla podopiecznych Tumbo). Od 2009 r. dzieci mogą
skorzystać z wyjazdu na letni lub zimowy obóz terapeutyczny,
gdzie oprócz wspaniałej zabawy otrzymują potrzebną pomoc
psychologiczną.
Warto również wspomnieć o wsparciu edukacyjnym, dzięki
któremu od 2010 r. kilkudziesięciu małych żałobników rocznie
może rozwijać swoje pasje i talenty.

❙❙ MNÓSTWO WZRUSZEŃ
Pracowite 15 lat słonika Tumbo obfituje w historie wzruszające,
zarówno smutne, jak i radosne.
Ania Włodkowska, koordynatorka FDO, nie chce wymieniać
jednej konkretnej historii, każda jest dla niej trudna, ważna
i inna, uczy empatii, miłości i tolerancji.
W odczuciu Agnieszki Paczkowskiej, psycholożki i koordynatorki
programu „Tumbo pomaga”, w ciągu tych lat najbardziej zaskakująca i godna podziwu była pozytywna postawa dyrektorów,
nauczycieli i pedagogów gdańskich szkół i przedszkoli wobec
słonika Tumbo, widoczna w postaci kompletu uczestników na
szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy dla ucznia w żałobie
czy organizowanego w szkołach z rozmachem Dnia Tumbo.
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W S P A R C I E E D U K A C YJ N E
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DZIECI OTRZYMAŁO WSPARCIE
W NAUCE I ROZWIJANIU PASJI

Anitę Mrug-Bazylczuk, która wielokrotnie prowadziła „Spotkanie
z bajką”, zaskakiwała wiedza i dojrzałość dzieci. Na zajęciach
okazywało się, że uczniowie klas 0-III doskonale wchodzą w rolę
pomocnika i świetnie zdają sobie sprawę z potrzeb i emocji
dzieci w żałobie, które reprezentował bajkowy Kopciuszek.
Wśród prezentów dla niego od uczestników zajęć bardzo często
pojawiały się: miłość, przyjaźń, rodzina, wspólna zabawa. Czyli
właściwie to, czego najbardziej potrzeba osieroconym – poczucie bezpieczeństwa, stałości, towarzyszenia. Anita wzrusza się
w sytuacjach, gdy słonik Tumbo jest rozpoznawany przez dzieci.
Tak było na przykład na ostatnim pikniku w Parku Oruńskim.
Podczas kwesty rozdawane były przypinki, między innymi
z Tumbo. Dziewczynka w wieku szkolnym od razu rozpoznała
słonika i tłumaczyła swoim rodzicom, czym zajmuje się Tumbo i komu pomaga. Piękne są również sytuacje, kiedy dzieci
będące pod opieką FDO po pewnym czasie same zaczynają
pomagać i angażują się w wolontariat, chodząc na różne akcje

i promując działania Fundacji. To najlepsze dowody, że nasze
działania mają sens.
Z kolei Justyna Ziętek, wiceprezes Fundacji, wspomina dziewczynkę, jedną z dziesięciorga rodzeństwa, któremu zmarła mama.
Jej marzeniem na Dzień Dziecka była chemia gospodarcza, bo
chciała porządnie posprzątać dom, o co przy tak licznej rodzinie
trudno. Jej marzenie spełniła Olga Borys, dodając mnóstwo kosmetyków. Z uśmiechem przypomina też sobie nocne telefony
po emisji programu o FDO w TV Polonia. Przejęci członkowie
polonii amerykańskiej dzwonili z deklaracją pomocy, zapominając o różnicy czasu!
Nie sposób wymienić wszystkich poruszających historii. Jedną
z tych, które najbardziej zapadły mi
w serce, jest ta z happy endem,
która spotkała mamę Jaśminy
i Jagódki. W czasie choroby
jej męża i po jego śmierci
przyjaciele stanęli na
wysokości zadania,
wpierając rodzinę
Jarka finansowo
UŚMIECH DZIECKA
NA DZIEŃ DZIECKA

5057

SPEŁNIONYCH
MARZEŃ DZIECI
Z CAŁEJ POLSKI

Podopieczni Tumbo mieli okazję odwiedzić plan programu
„Mali Giganci”
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i organizacyjnie – to po pierwsze. Po drugie – kiedy po okresie
żałoby odważyła się umówić z Maciejem, ten już na pierwszej
randce w 2018 r. się oświadczył. Cierpliwie i skutecznie udowadniał swoje uczucie do niej i jej córek – w tym roku wzięli ślub
przy pełnej akceptacji dziewczynek.
Warto jeszcze wspomnieć o wydarzeniu, które 5 lat temu stworzyło miłą okazję do podsumowania dokonań oraz wręczenia
nagród. Uroczystość 10-lecia Funduszu odbyła się 4 czerwca
w gdańskim Starym Maneżu. Alicja Stolarczyk, ówczesna prezes
Zarządu Fundacji, odznaczona została medalem Marszałka Województwa Pomorskiego, a medal Prezydenta Miasta Gdańska
trafił do rąk Justyny Ziętek, koordynatorki Funduszu. Jednocześnie Fundacja Hospicyjna przyznała nowe odznaczenie – Order
Słonika Tumbo – dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla
idei pomocy osieroconym dzieciom, „za serce wielkie jak słoń”.
Wyróżnienie otrzymali: Magda Beneda, Katarzyna Dobrzyniecka, Henryka Krzywonos-Strycharska, Piotr Kowalczuk, Dariusz
Michalczewski, Leszek Możdżer, Przemek Skokowski, Arkadiusz
Wegner, „Dziennik Bałtycki”, Fundacja Energa, firma LPP SA, IKEA
Gdańsk i firma Intel.

❙❙ ŻYCZENIA OD SERCA
Czego można życzyć Tumbo pół dekady później z okazji jubileuszu 15-lecia? Oczywiście stu lat i wielu przyjaciół, a także

kolejnych wspaniałych Ambasadorów – dotychczas tę odpowiedzialną funkcję pełnili: Henryka Krzywonos-Strycharska, Dorota
Kolak, Piotr Kowalczuk, Michał Piela i Piotr Polk.
Ania Włodkowska, koordynatorka FDO, życzenia kieruje nie tyle
do samego Tumbo, co do kochanych Tumbusi – bo tak pieszczotliwie nazywa jego podopiecznych. Życzy im dużo radości
każdego dnia, pokoju serca i jak najdłuższego beztroskiego
dzieciństwa.
Życzę słonikowi Tumbo pięknych owoców jego pracy – by coraz
więcej osób w Gdańsku i całej Polsce świadomie podchodziło do
śmierci w świecie dzieci i umiało wspierać je w żałobie – tak z okazji
urodzin maskotki FDO mówi Agnieszka Paczkowska.
Anita Mrug-Bazylczuk chciałaby, żeby Tumbo miał więcej wygodnych pokoi terapeutycznych do pracy psychologów z dziećmi.
Życzy mu też, aby uczniowie w każdej szkole go znali i wiedzieli,
jak może pomagać, a w razie potrzeby szukali u niego wsparcia.
A Justyna Ziętek, która zajmowała się FDO zanim objęła funkcję
wiceprezes Fundacji Hospicyjnej, mówi krótko: Żeby Tumbo
miał jak najmniej podopiecznych. I do tych życzeń – a zwłaszcza
ostatniego – wszyscy się przyłączamy!
Alicja Kocińska

Podziękowanie
Z

całego serca pragniemy podziękować wszystkim wspaniałym Przyjaciołom
słonika Tumbo – Ambasadorom, Darczyńcom Indywidualnym, Firmom,
Organizacjom, Szkołom i Instytucjom.

Wasze wsparcie jest nieocenione, dzięki niemu od 15 lat możemy otaczać opieką

psychologiczną i socjalną podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Wierzymy,
że z Państwa pomocą będziemy przez kolejne lata wspierać dzieci przeżywające
stratę bliskiej osoby, towarzysząc im w najtrudniejszych chwilach.
Dziękujemy za Waszą wrażliwość
i otwarte serca.

Anna Janowicz

Prezes Zarządu z Zespołem
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WOLONTARIAT

Wolontariackie więzi

T

radycyjnie grudzień to miesiąc, w którym temat wolontariatu wybrzmiewa głośniej niż zwykle. Szczególnie
5 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, chcemy podziękować tym, którzy bezinteresownie pomagają innym. Jest on również kulminacyjnym punktem obchodów Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu – na uroczystej Gali Wolontariatu poznajemy laureatów konkursu „Aktywni w mieście”. W tym roku
był to dla nas szczególnie radosny dzień…
❙❙ RODZINA WOLONTARIACKA 2021
Taka kategoria w konkursie pojawiła się po raz pierwszy. Kiedy
tylko się o tym dowiedziałam, wiedziałam, kogo nominuję. Nie
ma wątpliwości, że był to doskonały wybór – komisja konkursowa właśnie wolontariuszom Fundacji Hospicyjnej przyznała
pierwsze miejsce! Poznajcie Rodzinę Wolontariacką 2021…
Ta wspaniała ekipa to: Daria i Robert Pomirscy i ich dzieci – Tosia
(7 lat) i Franek (4 lata) oraz rodzeństwo Darii – Dagmara (17 lat)
i Paweł (18 lat). Daria i Robert pracują zawodowo i otaczają
troskliwą opieką czworo młodszych członków rodziny. Mimo
licznych obowiązków cała szóstka aktywnie działa na rzecz naszych podopiecznych. Kiedy w 2018 roku przejęłam obowiązki
koordynatora wolontariatu akcyjnego, pod facebookowym
postem ogłaszającym ten fakt Daria napisała krótko:

„Pani Alicjo, może Pani na nas liczyć!”.
Tej obietnicy dotrzymuje wraz z rodziną do dziś.
Daria po raz pierwszy miała styczność z Hospicjum, gdy jej
mama zachorowała i została pacjentką Hospicjum. Od śmierci
mamy w 2013 roku jest rodziną zastępczą dla dwójki rodzeństwa, Dagmary i Pawła. Na początku 2016 roku poznała Roberta
i wspólnie zaczęli udzielać się w wolontariacie Fundacji Hospicyjnej. Biorą udział w zbiórkach żywności i przyborów szkolnych,
Polach Nadziei, kwestują na różnych imprezach charytatywnych
i uroczystościach. Wspierają działania w czasie Jarmarku Dominikańskiego i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Nieraz koordynują
działania i opiekują się niepełnoletnimi wolontariuszami spoza
kręgu rodzinnego.

Szczęśliwi nowożeńcy

Wraz z bliskimi są gotowi do działania praktycznie na każde
wezwanie. Zdarza się nawet, że dostosowują plany urlopowe
do kalendarza akcji charytatywnych, w których mogą pomóc.
Nawet jeśli w rodzinie pojawia się choroba, jej zdrowi członkowie
włączają się w działania Fundacji Hospicyjnej.

Od 2018 roku działają również na rzecz seniorów w Pruszczu
Gdańskim, przy okazji włączając ich w działania na rzecz naszego Hospicjum. Robert od dwóch lat jest oddanym opiekunem
hospicyjnego akwarium, które jest niezwykłą ozdobą, podobającą się pacjentom i ich gościom, a także pracownikom. Często
realizuje również zadania jako kierowca-kurier.
Już w 2019 roku Robert i Daria zostali wyróżnieni jako „Wolontariusze Roku” Fundacji Hospicyjnej i nie spoczęli na laurach.

Pomirscy są pasjonatami polskich gór
i miłośnikami wypraw rowerowych

WOLONTARIAT

Zdradzę, że ten rok zapisze się w pamięci rodziny wyjątkowo
pięknie nie tylko ze względu na zwycięstwo w konkursie: Robert i Daria pobrali się 15 października! Zatem gratulujemy
Wam nagrody i życzymy wielu pięknych lat we wzajemnym
zrozumieniu i miłości.

❙❙ ORGANIZACJA PRZYJAZNA
WOLONTARIUSZOM 2021
Przyznanie nagrody naszym wolontariuszom nie było jedynym
pięknym momentem Gali Wolontariatu… Niespodziewanie
podczas ogłaszania laureatów kategorii Organizacja Przyjazna
Wolontariuszom usłyszałyśmy z Agnieszką Paczkowską: „Fundacja Hospicyjna”. O ile po cichu liczyłam na sukces naszych
wolontariuszy, o tyle ta nagroda była prawdziwą niespodzianką. Wyróżnienie szczególnie cenne, ponieważ w tej kategorii
nominacje pochodziły od samych wolontariuszy. Cały zespół
Fundacji Hospicyjnej, a zwłaszcza my – Basia Szynaka i ja, jako
koordynatorki wolontariatu, gorąco dziękujemy naszym wolontariuszom. Nie tylko za nominację, ale przede wszystkim
za to, że na co dzień wspieracie nasze działania. To zaszczyt
pracować z Wami!

❙❙ WOLONTARIAT ŁĄCZY
Uroczystość w dniu 5 grudnia 2021 roku uwypukliła ważną cechę wolontariatu – tworzenie więzi. Taka aktywność wzmacnia
relacje rodzinne i łączy organizację z tymi, którzy bezinteresownie wspierają jej działania. Dziękujemy naszym laureatom

Agnieszka Paczkowska i Alicja Kocińska na Gali Wolontariatu

i wszystkim wolontariuszom, którzy od lat są istotną częścią
zespołu Fundacji Hospicyjnej.
Alicja Kocińska

Podziękowanie
Drodzy Wolontariusze Opiekuńczy,
Akcyjni, Kierowcy i Wirtualni!
To dzięki takim osobom jak Wy ten świat jest piękniejszy.
Dziękujemy Wam z całego serca za to, że jesteście.
Niech dobro, które czynicie, wraca do Was pomnożone!
Zespół Fundacji Hospicyjnej
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STYCZEŃ

2.01.

Hasło #ZnajdźSwójPowód po raz kolejny przewodzi kampanii 1-procentowej. Nasi Darczyńcy zdecydowali się przekazać część swojego podatku
Fundacji Hospicyjnej, chcąc wesprzeć jedno z naszych działań: opiekę
hospicyjną dla dzieci i dorosłych, pomoc osieroconym dzieciom, opiekunom rodzinnym i osobom doświadczającym choroby nowotworowej, czy
prace nad Centrum Opieki Wytchnieniowej. Otrzymaliśmy ważną pomoc
finansową 1 388 084,64 zł. Dziękujemy z całego serca i przypominamy:
nasz KRS to 0000 201 002.

6.01.

Koniec akcji charytatywnej w kościele św. Jana w Gdańsku „Choinki dla Hospicjum Dutkiewicza” – na potrzeby
naszych małych podopiecznych zebraliśmy 3232,50 zł.

15.01.

Pierwszy z czterech koncertów „Star Project – akademia wokalu” dla
Fundacji Hospicyjnej. 12 młodych artystów rozpoczynających lub rozwijających karierę prezentowało swoje możliwości w czasie koncertów
transmitowanych na żywo na naszym FB. 19 lutego głosami widzów (zagłosowało 1986 osób!) zwyciężczynią odcinka finałowego została Justyna
Kirszenstein. Koncerty były częścią promocji naszej kampanii 1%.

18-30.01.

Druga edycja akcji #TVNpomagajmy sobie. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczali podopiecznym
Fundacji 50 posiłków dziennie z restauracji Malinowy Ogród.

22.01.

Dzień św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i duchowego przewodnika
ks. Eugeniusza Dutkiewicza, patrona i założyciela naszego Hospicjum. W to coroczne święto naszej hospicyjnej
społeczności została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji pacjentów, pracowników i wolontariuszy
Fundacji Hospicyjnej, a transmisję można było śledzić na FB.

23.01.

Początek rejestracji do dwóch bezpłatnych grup wsparcia on-line dla
opiekunów rodzinnych: pomagającej opiekunom w bieżących wyzwaniach oraz dla opiekunów w żałobie, po stracie podopiecznego. Były one
uzupełnieniem szkoleń dla opiekunów prowadzonych na portalu opiekunrodzinny.pl. Projekt został zrealizowany wspólnie z Fundacją Agory.

STYCZEŃ/LUTY/MARZEC

Dobra wiadomość – pozyskaliśmy fundusze z budżetu Miasta Gdańska na pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla osób dorosłych w żałobie! Dzięki temu powiększyło się grono tych, którym mogliśmy zapewnić
opiekę psychologiczną. W roku 2021 skorzystało z niej 164 dzieci i dorosłych!

25.01.

Ruszyły dwa projekty: „Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku” i „Mój osobisty plan zdrowienia”. Cieszymy się, że
dzięki finansowaniu ze środków Miasta Gdańska możemy proponować bogatszą ofertę dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich bliskich.

01.02.

Walentynkowy Bazarek dla Hospicjum. To druga edycja
z sześciu, które odbyły się w roku 2021. Dzięki hojności
wystawiających i licytujących nasze działania wsparła kwota
51 466,32 zł.

XXIX Międzynarodowy Dzień Chorego – bardzo ważne święto w hospicyjnym kalendarzu. Po tradycyjnej uroczystej Mszy Świętej przy naszym
kominku zagrało utalentowane trio: Natalia Trzebiatowska (pianino),
Dominika Radzicka (wiolonczela) i Adam Trzebiatowski (skrzypce). Nasi
podopieczni otrzymali życzenia, kwiaty i drobne upominki. Nie zabrakło
też pączków – w końcu był to jednocześnie Tłusty Czwartek.

8-20.02.

11.02.

Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza, a zarazem premiera
najnowszej książeczki z serii „Bajka Plasterek”. „Koralikowa historia”
autorstwa Magdy Małkowskiej to kolejna z cyklu bajka terapeutyczna,
która powstała z myślą o dzieciach doświadczonych chorobą i stratą
bliskiej osoby.

1.03.

Pierwsze zajęcia dla nauczycieli gdańskich szkół z cyklu Żałoba w społeczności szkolnej. Kolejne odbyły się 6,
10 i 13 marca. Ukończyły je 52 osoby, a każdy uczestnik otrzymał najnowszą bajkę terapeutyczną „Koralikowa
historia” oraz podręcznik „Dziecko i nastolatek w żałobie”. Szkolenia mogły się odbyć dzięki finansowaniu ze
środków Miasta Gdańska w ramach projektu Tumbo Pomaga i Szkoli. Dodatkowo w edycji październikowej
(20 i 27.10.) wzięło udział kolejnych 21 nauczycieli.

3.03.

Zaczynamy pomagać stacjonarnie w rozliczaniu PIT-ów. Dyżurowaliśmy w środy i czwartki aż do 29 kwietnia.

3.03.

MARZEC/KWIECIEŃ

14-17.03.

1-4.04.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku

Ks. Rektor Radosław Herka SAC wygłosił rekolekcje wielkopostne dla naszych pacjentów i ich opiekunów, pracowników i wolontariuszy. Można było w nich uczestniczyć osobiście w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lub on-line.

Uroczystości Triduum Paschalnego.

2.04.

Odbiór darów zebranych w ramach Pocztowej Zbiórki z Zajączkiem Wielkanocnym na rzecz Hospicjum Dziecięcego. W akcji brały udział urzędy
pocztowe i filie z kilku miast. Zebrano dary na łączną kwotę 34 tys. zł.

17.04.

Rocznica powstania facebookowej grupy wirtualnych wolontariuszy Pomaganie jest piękne! Należy do niej
ponad 200 osób – ograniczenia pandemiczne pokazały, jak ważne są działania on-line, które pomagają nam
docierać z hospicyjnymi wieściami i akcjami do jak najszerszego grona odbiorców.

25.04.

Znów zakwitły „Pola Nadziei na Pomorzu”, a swój pierwszy program wyemitowała internetowa telewizja Pola Nadziei na Pomorzu TV. To również
premiera oficjalnego hymnu „Pól Nadziei na Pomorzu” – utworu „Nadzieja
ma”, który przygotowali studenci Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki
w Gdańsku.

25.04.

Tradycyjnie w dniu finału „Pól Nadziei” przedstawiliśmy Honorowych
Wolontariuszy i Filantropów działających na rzecz Fundacji Hospicyjnej
i prowadzonego przez nią Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
Lista laureatów 10. edycji nagrody „Bursztynowe Dźwigi” została ogłoszona on-line w samo południe, a wydarzenie swoim koncertem uświetnił
wybitny pianista Maciej Gański.

25.04.

Wyjątkowe charytatywne wydanie programu „Jaka to melodia?” z okazji 45-lecia istnienia zespołu Kombi. Dzięki
wsparciu zespołu i Marka Sierockiego udało się zebrać na rzecz Fundacji i naszego hospicjum aż 14 500 zł!

KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC

w Fundacji Hospicyjnej

Agnieszka Paczkowska, nasza wiceprezes i psycholog, wystąpiła na kanale
TVP ABC. W programie „Moda na Rodzinę” opowiadała, jak przygotować
dziecko na trudne doświadczenie śmierci bliskiej osoby oraz jak wspierać
je w przeżywaniu żałoby. Nie zabrakło w nim również naszych „Bajek
Plasterków”!

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Po Mszy Świętej z muzyczną oprawą
pani Ewy Mróz w holu naszego hospicjum zaśpiewała niezwykle uzdolniona wokalistka Hania Głowienke HANYA. Pracownicy otrzymali również
prezenty – bogate zestawy kosmetyków od zaprzyjaźnionej firmy.

28.04.

12.05.

Nie zapomnieliśmy o hospicyjnych mamach i sprawieniu im odrobiny
radości na Dzień Matki! Paczki pełne kosmetyków, słodkości oraz voucherów na różne drobne przyjemności trafiły do domów naszych bohaterek
dnia codziennego.

26.05.

Akcja „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” po raz kolejny zakończona sukcesem. Dzięki wielu sercom wrażliwym
na potrzeby dzieci doświadczonych przez los udało się spełnić 233 marzenia. Takie chwile lubimy najbardziej!

1.06.

W I Charytatywnym Biegu Kibiców Lechii Gdańsk zorganizowanym na rzecz naszego hospicjum pobiegło 186 osób.

6.06.

Wyruszył „Pociąg marzeń” – akcja „Dziennika Bałtyckiego”, w ramach której zbierane były środki na zorganizowanie najmłodszym podopiecznym Fundacji Hospicyjnej wymarzonych wakacji.

10.06.

Przyjęcie pierwszego chorego na dwutygodniowy pobyt wytchnieniowy w hospicjum stacjonarnym. Dzięki
umowie z Miastem Gdańsk mogliśmy zaproponować taką pomoc 14 osobom niesamodzielnym z powodu
choroby i ich opiekunom, którzy w czasie nieobecności podopiecznego zyskali czas na odpoczynek i regenerację, by z nowymi siłami dalej zajmować się swoim bliskim.

10.06.

CZERWIEC/ LIPIEC

24.06.
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W hospicyjnym holu odbył się pierwszy z wielu w tym roku koncertów
pana Zbigniewa Olsztyńskiego dla naszych podopiecznych. Dźwięki
pianina, czasem nostalgiczne, innym razem żwawe, wywoływały wiele
wzruszeń wśród słuchających.

26-27.06.

Dzięki zaproszeniu firmy Mowi oraz Akademii Kulinarnej K5 zbieraliśmy fundusze w ramach festiwalu kulinarnego Slow Fest Sopot. Udało się zebrać 2300 zł!

27.06.

IV edycja Dragon Boat Business League, czyli zawodów na smoczych łodziach. Firmy biorące udział w wydarzeniu pomagały zebrać fundusze na
zakup paliwa dla personelu medycznego dojeżdżającego do podopiecznych Hospicjum Domowego. To była kolejna fantastyczna impreza: wielka
sportowa rywalizacja, dużo uśmiechów, rodzinna atmosfera i wsparcie
szczytnego celu.

28.06.

W murach naszego hospicjum rozbrzmiał minikoncert muzyki kameralnej w ramach X Euro Chamber Music
Festival Gdańsk.

13.07.

Wzruszająca wizyta aktorki i piosenkarki Joanny Moro. Pacjenci i zespół
hospicjum długo jeszcze wspominali piękny koncert, ciekawą rozmowę
i wspólny śmiech.

14.07.

Pierwsze zgłoszenia firm chcących wesprzeć akcję „Kolorowy piórnik”. Dzięki zaangażowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych 135 dzieci osieroconych oraz chorych wraz z rodzeństwem otrzymało nowe
przybory szkolne. Dodatkowo przekazaliśmy po 10 kompletów wyprawek dla Pomorskiego Hospicjum dla
Dzieci, Szpitali Tczewskich oraz Hospicjum w Gdyni.

15.07-21.10.

Wielka akcja charytatywna „Moda z sercem – pomagamy Hospicjum
Dutkiewicza”. Początkowo miała trwać równo miesiąc, ale ogromne
zainteresowanie aukcjami ubrań i dodatków – przekazanych przez zaprzyjaźnione gwiazdy – na allegro.pl oraz wydarzeniami towarzyszącymi
zachęciło nas do jej przedłużenia. Ostateczny wynik akcji „Moda z sercem”
na portalu aukcyjnym to kwota aż 69 338,45 zł!

LIPIEC/SIERPIEŃ

w Fundacji Hospicyjnej

Spotkanie w Sopotece poświęcone serii książek „Bajki Plasterki”. Agnieszka
Paczkowska oraz Dagny Kurdwanowska rozmawiały o szczególnej sytuacji
dzieci w żałobie oraz o naszych bajkach terapeutycznych, które mogą
być narzędziem wspierającym w tych chwilach rodziców i nauczycieli.

20.07.

To już 761. Jarmark Dominikański. Tym razem Fundacja Hospicyjna nie miała swojego stoiska, ale mieszkańcy
Gdańska i turyści mogli wesprzeć naszych podopiecznych, wrzucając datek do puszek kwestujących wolontariuszy.

23.07-14.08.

Wyjątkowy wieczór w ramach akcji „Moda z sercem – pomagamy Hospicjum Dutkiewicza”. W Hotelu Mercure
Gdańsk Stare Miasto goście mogli się poczuć jak na prawdziwym pokazie mody, a wielu z nich licytowało
rzeczy od projektantów mody, jubilerów i artystów. Spotkanie poprowadził mistrz mikrofonu Robert Silski,
a piękne chwile uwiecznił na zdjęciach Łukasz Wajszczyk. Udało się uzyskać 18 425 zł!

5.08.

Dzień Hospicyjny na Jarmarku św. Dominika 2021. Przystanek Skwer
Świętopełka stał się centrum naszych działań – opowiadaliśmy o charytatywnej akcji „Moda z sercem” i byciu wolontariuszem, Z-Dance Studio
poprowadziło zumbę dla rodziców z dziećmi, można było zrelaksować
się przy dźwiękach Aromy, a także wysłuchać koncertu wokalistki Hanny
Głowienke – HANYI i wokalisty Pawła M. Orłowskiego. W trakcie wydarzenia
zebraliśmy 1694,06 zł.

Kilkoro wolontariuszy akcyjnych i koordynatorów szkolnych miało okazję
wziąć udział w warsztatach relaksacyjnych w asyście koni na Farmie Czerniec, a piękne chwile uwieczniła fotografka Łucja Rej. Z nostalgią wspominamy czasy, kiedy mieliśmy możliwość bezpiecznego organizowania
wielu warsztatów i spotkań integracyjnych dla naszych wolontariuszy.

Dzień z Hospicjum Dutkiewicza w Parku Oruńskim. Podczas imprezy wystąpili młodzi muzycy z Trójmiasta, w trakcie wydarzenia – mimo niesprzyjającej
aury – działała również strefa aktywności dla dzieci, którą poprowadzili
animatorzy ze Sportplay, specjalizujący się w treningach outdoorowych
dla dzieci. Zwieńczeniem dnia był koncert finałowy w Amfiteatrze Orana,
podczas którego wystąpili Joanna Kondrat i Krzysztof Antkowiak. Przed
ich występem publiczność śpiewająco rozgrzała niezastąpiona HANYA.
Dzięki wrażliwym sercom uczestników wydarzenia wolontariusze zebrali
4642,07 zł.

08.08.

24.08.

28.08.

WRZESIEŃ
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3-19.09.

Wolontariusze akcyjni działali w Gdańsku i okolicach – kwestowali i rozdawali ulotki w czasie Ogólnopolskiej
Olimpiady Programistów Just Join Olympics, Dnia Elektromobilności na gdańskiej Ołowiance i Festiwalu
Chillout Classic w Straszynie.

4-5.09.

Psycholog-psychoonkolog Małgorzata Aszyk pomagała grupie 10 uczestniczek AWzR odnaleźć „Drogę do siebie” podczas weekendowych warsztatów rozwoju osobistego, które odbyły się w gościnnych progach Hotelu
Ibis w Gdańsku.

9.09.

Początek współpracy z kobiecym klubem piłki nożnej AP Lotos Gdańsk.
Drużyna z Gdańska występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce
– ekstralidze. Zawodniczki przekazały na Bazarek dla Hospicjum Dutkiewicza piłkę z podpisami oraz voucher na trening z ich drużyną.

11.09.

W 19. rocznicę śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC delegacja pracowników i wolontariuszy złożyła kwiaty na grobie kapłana. Dzień wcześniej
w kaplicy Baranka Bożego została odprawiona uroczysta Msza Święta,
a następnie w holu spotkali się przedstawiciele pracowników, wolontariuszy
oraz pacjentów. Wspomnieniami podzieliły się osoby znające osobiście
patrona naszego hospicjum: panie Dorota Starościak i Alicja Stolarczyk
oraz pan Waldemar Płocharski. Wydarzenie umilił pianistyczny koncert
w wykonaniu pani Hanny Małas.

16.09.

Początek cyklu warsztatów TRE® (Tension Releasing Exercises) dla uczestników Akademii Walki z Rakiem, a pięć
dni później pierwsze zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia „Chwytaj wiatr w żagle”.

21.09.

Wizyta reprezentanta Polski w koszykówce 3x3 Pawła Pawłowskiego. Pacjenci i pracownicy cieszyli się z okazji do ciekawej rozmowy, dodatkowo
koszykarz przekazał na bazarkową licytację mecz 1 na 1 z nim.

22.09.

Spotkanie organizacyjne z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu, na którym przedstawiliśmy plany działań
na najbliższy rok szkolny oraz tradycyjnie posadziliśmy pierwsze cebulki żonkilowe w ramach inauguracji „Pól
Nadziei na Pomorzu 2022” dla szkół współpracujących z Fundacją Hospicyjną.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

w Fundacji Hospicyjnej

Finał IV Biegu Charytatywnego „Północny Pomaga” organizowanego przez
Fundację Santander i pracowników makroregionu. Wzięła w nim udział
rekordowa liczba uczestników: 2009 osób! Tego dnia na ręce Ani Janowicz
został przekazany czek na 50 tys. zł, ale dzięki licytacji specjalnych statuetek Fundacji Santander darowizna dla Hospicjum wzrosła o 68 104,74 zł.

Jubileuszowa X Gala wręczenia „Bursztynowych Dźwigów” – nagród dla
Honorowych Wolontariuszy i Filantropów, których listę poznaliśmy w czasie
finału „Pól Nadziei na Pomorzu 2021”. Retransmisja z tego uroczystego wydarzenia, które odbyło się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego,
odbyła się dzień później na naszym profilu facebookowym.

25.09.

30.09.

Pierwsze zajęcia wspinaczki dla grupy naszych Pajączków – podopiecznych FDO. Treningi odbywały się w każdą
środę w Greenpado lub on-line pod czujnym okiem Krzysztofa Olszewskiego.

7.10.

Dla naszych podopiecznych, wolontariuszy i pracowników wystąpił
wyjątkowy artysta Marcin Czyżewski – wokalista, kompozytor i gitarzysta. W swoim dorobku ma występ w finale Sopot Festival 2009. Autor
kompozycji „Some part of me” znanej z seriali „Londyńczycy”, „Barwy
szczęścia” i „Tancerze”. Uczestnik programów Must be the Music i The
Voice of Poland.

8.10.

Międzyośrodkowa inauguracja akcji „Pola Nadziei na Pomorzu 2022”, której
gospodarzem była Fundacja Hospicyjna. W przyhospicyjnym ogrodzie
spotkali się nasi wolontariusze i pracownicy oraz przedstawiciele Fundacji
Hospicjum Pomorze Dzieciom, Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci,
Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia
Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

W hospicjach każdy dzień jest ważny, ale jest w kalendarzu data, która skłania do szczególnej refleksji. To
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, w czasie którego jeszcze mocniej niż zwykle podkreślamy, że
Hospicjum to też Życie!

9.10.

10.10.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku

28.10.

Dobro powraca – na antenie Radia Gdańsk został wylicytowany za imponującą kwotę 7200 zł obraz podarowany Fundacji przez s. Michaelę Rak,
prowadzącą zaprzyjaźnione hospicjum w Wilnie.

29.10.

Tomasz Ciachorowski wygrał odcinek programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, a nagrodę – czek na 10 000 złotych – przekazał na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

30.10-1.11.

Po wymuszonej sytuacją epidemiczną przerwie na gdańskich cmentarzach (oraz w Pruszczu Gdańskim i Straszynie) ponownie pojawili się
wolontariusze w ramach akcji „Światło dla Hospicjum”. W tych dniach
ponad 400 osób, w tym nasi znani i lubiani Przyjaciele, kwestowało na
rzecz naszego hospicjum. Uzbieraliśmy ponad 179 tys. zł!

8-12.11.

Grupa pallotyńskich diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
w Ołtarzewie poznawała ducha hospicyjnej opieki i wyzwania z nią związane – okazją do tego były spotkania
i rozmowy z różnymi członkami zespołu hospicyjnego i ich podopiecznymi.

19.11.

Jubileusz 15-lecia FDO Tumbo Pomaga. Z tej okazji zasadziliśmy Drzewo
Pamięci o naszych bliskich zmarłych w Parku Zielonym niedaleko Akademii Medycznej. Mieliśmy również okazję wręczyć Ordery Słonika Tumbo
naszym Przyjaciołom, na których zawsze możemy liczyć.

19.11-23.12.

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy – dzięki wielkiemu sercu Grupy GPEC i organizatorów Międzynarodowych
Targów Gdańskich mieliśmy na nim swoje charytatywne stoisko, a wolontariusze mogli kwestować. W ramach
akcji udało się uzbierać w sumie 55 555 zł!

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
LISTOPAD/GRUDZIEŃ

w Fundacji Hospicyjnej

Uczniowie podstawówek pod opieką swoich koordynatorów szkolnych kwestowali w sklepie E.Leclerc. W ten
sam weekend wolontariusze opiekuńczy i akcyjni działali wspólnie w ramach świątecznej zbiórki żywności
w Auchan. Dzięki ofiarowanym produktom mogliśmy przekazać w grudniu naszym podopiecznym paczki
żywnościowe.

19 i 20.11.

Tego dnia, jak też krótko przed nim i po nim, przedszkola i szkoły organizowały VI Dzień Tumbo – Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w
Żałobie. W tej edycji udział wzięło 120 placówek (w tym 15 spoza Gdańska). Cieszymy się, że temat zagościł w przedszkolach i szkołach, a Dzień
Tumbo jest organizowany z takim entuzjazmem.

21.11.

Rekolekcje adwentowe dla pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej. Wygłosił je ks. Adam Kamizela
SAC, a chętni mogli wziąć udział w spotkaniach w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej lub wysłuchać
transmisji on-line.

28-30.11.

Szkolenie dla pracowników socjalnych Żałoba w przestrzeni społecznej. Poprowadziła je Agnieszka Paczkowska,
a uczestniczyło w nim 14 osób.

3.12.

Dzięki życzliwości Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Duszpasterstwa
Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej w kościele św. Jana w Gdańsku ponownie stanęły hospicyjne choinki w ramach naszej charytatywnej
akcji „Choinki dla Hospicjum Dutkiewicza”.

04.12-10.01.2022

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – była to okazja, by podziękować naszym wolontariuszom jeszcze
goręcej niż zwykle.

5.12.

W czasie Gdańskiej Gali Wolontariatu usłyszeliśmy dwie wspaniałe wiadomości: rodzina Pomirskich, do której należą: Daria, Robert, Dagmara, Paweł,
Tosia i Franek – nasi wolontariusze akcyjni, została laureatem konkursu
„Aktywni w mieście” w kategorii Rodzina Wolontariacka, a Fundacja Hospicyjna została wyróżniona jako Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.

5.12.

GRUDZIEŃ

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2021 roku w Fundacji Hospicyjnej

6.12.

Symboliczny koniec corocznej akcji „Mikołaje, łączcie się!”. W tym roku przekazaliśmy blisko 200 prezentów
w postaci kart podarunkowych i słodkości.

10.12.

W czasie I Pomorskiej Gali Wolontariatu nasze koordynatorki wolontariatu Basia Szynaka i Ala Kocińska otrzymały wyróżnienie w kategorii Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności w województwie pomorskim.

16.12.

Spotkanie świąteczne pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej. Po Mszy Świętej wystąpiła nasza grupa teatralna prowadzona
przez wolontariuszkę Teresę Marczewską, a następnie pracownikom
obchodzącym swój jubileusz podziękowaliśmy za długoletnią pracę.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd. Uroczystość
była transmitowana on-line.

18.12.

Koncert zespołu FLORIDUS! Wolontariusze i pacjenci wspólnie śpiewali kolędy i inne piosenki świąteczne. To
miły początek pracy nowego kapelana, którym został ksiądz Bartłomiej Pałys SAC.

21.12.

Finał akcji „Gwiazdy malują Gwiazdy 2021”! Prawie 50 znanych osób przekazało nam pomalowane przez siebie bombki, a Robert Wyskiel wykonaną
przez siebie rzeźbę Świętego Mikołaja. Łącznie licytacje przyniosły kwotę
blisko 22 tys. zł.

21.12.

Do Hospicjum Dutkiewicza trafiło Światełko Betlejemskie, które przynieśli
gdańscy harcerze. W imieniu naszej społeczności światełko przyjęła wiceprezes Fundacji Hospicyjnej Agnieszka Paczkowska.

24.12.

Wigilia Bożego Narodzenia – duch Świąt zagościł w naszym Domu Hospicyjnym. Ozdoby i kartki wykonane przez
dzieci i seniorów, tradycyjne potrawy i radość z głębi serca po raz kolejny udowadniały, że Hospicjum to też Życie!

TWORZYMY
CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
Czym jest opieka wytchnieniowa?

Jak będzie działać Centrum?

Opieka wytchnieniowa polega na czasowym zastąpieniu
rodziny (czyli opiekunów rodzinnych) w sprawowaniu
opieki nad chorym bliskim – dzieckiem lub dorosłym.
Jest prowadzona w domu podopiecznego lub placówce,
w której spędza on określony czas.

Centrum zapewni opiekę chorym dzieciom i dorosłym
w formie pobytu dziennego (od 8.00 do 18.00) lub
kilkudniowego całodobowego. Otrzymają pomoc
pielęgniarską, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Pobyt tu
będzie też dla nich okazją do spędzenia miło czasu poza
domem, w ładnym otoczeniu i z ciekawymi zajęciami.
Ich opiekunowie będą mogli wtedy odpocząć albo
wykorzystać czas w najbardziej przydatny w danym
momencie sposób. Jeśli będą potrzebowali innego
wsparcia w radzeniu sobie z trudami opieki – również
otrzymają je w Centrum.

Dlaczego opieka wytchnieniowa jest
potrzebna?
Opiekę w domu sprawuje zwykle jedna osoba, czasem
przy
wsparciu
innych.
Zależnie
od
potrzeb
podopiecznego i jego stanu zdrowia, zajmuje od kilku do
kilkunastu godzin. Codziennie, 365 dni w roku. Niewiele
czasu pozostaje opiekunowi na inne obowiązki, a tym
bardziej na odpoczynek – wytchnienie od trosk oraz
zadbanie o swoje zdrowie czy po prostu na sen... Jest
ono bardzo potrzebne, szczególnie gdy opieka trwa wiele
miesięcy, a nawet lat.

Dlaczego prosimy o wsparcie budowy?
Od wielu lat pomagamy ciężko chorym i ich rodzinom.
Widzimy jednak, że osób wymagających opieki jest coraz
więcej. Dlatego chcemy rozszerzyć działalność, by
zapewnić wsparcie większej liczbie potrzebujących –
dzieciom i dorosłym. Jako organizacja pozarządowa
musimy znaleźć fundusze na ten cel. Bardzo liczymy na
pomoc Darczyńców, którzy tak jak my, chcą zmieniać
świat na lepszy. Szczególnie świat tych najsłabszych, bo
oni nie poradzą sobie sami. Zbudujmy Centrum razem!

Wpłaty można kierować na konto:
60 1540 1098 2001 5562 3339 0002
www.fundacjahospicyjna.pl
Więcej o sprawowaniu opieki w domu:
www opiekunrodzinny.pl

21 tydzień ciąży – rutynowe badania prenatalne. Pani
Paulina słyszy diagnozę, której nie chce usłyszeć żadna mama – przepuklina mózgowo-potyliczna. Dziecko
prawdopodobnie nie urodzi się żywe, a jeśli przeżyje,
będzie bardzo chore. Tak wyrokują lekarze. Na szczęście
są też tacy, którzy nie skreślają dziewczynki. „Gdzieś głęboko w sercu, pojawił się jeden procent nadziei, że może
jednak się uda” – wspomina pani Paulina.
Tak zaczyna się historia Uli, dziś już dwulatki, uśmiechniętej i energicznej. Choć jej mózg nie działa prawidłowo, a liczba chorób jest tak duża, że gdyby przekazała po
jednej z nich innym dzieciom, każde byłoby ciężko chore,
radość życia, którą obdarza innych, jest wręcz onieśmielająca. Otoczona opieką zespołu hospicjum dziecięcego,
lekarzy specjalistów oraz miłością najbliższych udowadnia, że nawet życie obarczone chorobą, może być wypełnione szczęściem, a Hospicjum… to też Życie.
Zadaniem Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza, jest zapewnienie opieki nieuleczalnie chorym dzieciom, takim jak Ula, oraz dorosłym u kresu życia. Korzysta z niej
1000 osób każdego roku. Abyśmy mogli im wszystkim
zagwarantować opiekę w jak najszerszym zakresie, potrzebujemy Twojego wsparcia finansowego.

1% to być może niedużo,
ale historia Uli pokazuje,
że ma wielką moc.
Przekaż nam 1% podatku
i przekonaj się, jak wielką.

www.fundacjahospicyjna.pl

