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Po burzy słońce, tęcza i nadzieja…

Pewnego przyjaciela poznaje się
w niepewnym położeniu.

Cyceron

Z całego serca dziękujemy naszym Darczyńcom
Indywidualnym, Firmom, Organizacjom, Szkołom i Instytucjom
za wielkie wsparcie – tak bardzo potrzebne w trudnym dziś
i przy niepewnym bardziej niż kiedykolwiek jutrze.
W każdym miesiącu musimy teraz pozyskać 250 tys. złotych,
aż 30% więcej niż przed pandemią. To dla nas wyzwanie,
któremu jesteśmy w stanie sprostać tylko dzięki Państwa
pomocy.
Anna Janowicz z zespołem
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Najtrudniejszy etap
covidowej burzy za nami.
Jak go przetrwaliśmy?
O tym opowiada ten numer kwartalnika.
To było niełatwe wyzwanie, kolejne na
naszej fundacyjnej liście. Mobilizacja
Zespołu, wsparcie Darczyńców, szukanie
i wprowadzanie nowych rozwiązań –
wszystko razem miało niezwykle ważne
znaczenie, by jemu podołać.
Po burzy na niebie pojawia się piękna tęcza
i słońce. A w nas nadzieja, że już będzie
lepiej, łatwiej. Że pomału powrócimy do
normalnego funkcjonowania. Pomału –
bo w hospicjum „odmrażanie” ma swój,
inny rytm. W trosce o naszych podopiecznych,
wiele zmian i ograniczeń jeszcze przez
jakiś czas pozostanie. Zostają też problemy
i wyzwania. Ale również świadomość tego,
że nie jesteśmy sami i możemy liczyć
na pomoc.
A ponieważ jest to numer wakacyjny – życzę
wszystkim naszym Czytelnikom pięknego
odpoczynku! Korzystajmy z tego słońca
i uroków lata.

FALA POMOCY DLA HOSPICJUM
Fotoreportaż o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
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Waleczność Fundacja Hospicyjna
ma wpisaną w DNA

P

andemia to był szok, poczucie zagrożenia i konieczność
podejmowania trudnych decyzji. Wraz z COVID-19
przyszły także problemy finansowe i powiększająca
się dziura w budżecie. O tym, jak Fundacja Hospicyjna
i Hospicjum Dutkiewicza przeszły przez ostatnie 3 miesiące,
jak radzą sobie w czasach kryzysu i co dodaje ludziom
z zespołu sił do dalszej walki dr Anna Janowicz, prezeska
Fundacji, opowiedziała Dagny Kurdwanowskiej.

Fot. Arek Wegner
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Pandemia w Polsce zaczęła się w marcu. Jak pamiętasz
tamten czas? Czy przewidywałaś, w jaki sposób zagrożenie
COVID-19 wpłynie na Hospicjum i Fundację?
Na początku skupiałam się przede wszystkim na bieżącym reagowaniu na to, co się dzieje. Kolejne, zaplanowane wcześniej
wydarzenia i działania, wykreślaliśmy z kalendarza. Najpierw
koncert, potem duże msze żałobne, w końcu Pola Nadziei.
Potem okazało się, że nie będzie wolontariuszy w Hospicjum,
wolontariuszy do kwestowania w sklepach. Każdy dzień przynosił
coś nowego i uczył elastyczności. Ten czas kojarzy mi się także
z wydawaniem różnego rodzaju zakazów, nakazów, wprowadzaniem obostrzeń i ograniczeń, co było bardzo niełatwym
doświadczeniem, bo im bardziej rozwijała się epidemia, tym
trudniejsze decyzje musieliśmy podejmować.
Które były najtrudniejsze?
Zdecydowanie te związane z ograniczeniami wizyt osób bliskich
pacjentów w hospicjum stacjonarnym oraz z ich udziałem w mszy
świętej w kaplicy hospicyjnej, bardzo ważnej dla wielu naszych
podopiecznych i ich rodzin. Decyzja o zamknięciu Hospicjum
zapadła po długich dyskusjach z zespołem medycznym. To była
ciężka decyzja, ale niezbędna. Niestety, nie ostatnia.
Dość szybko okazało się, że jest problem z zakupem środków
ochronnych – rękawiczek, maseczek, fartuchów, przyłbic.
Nie można było już tak po prostu wysłać zamówienia i ich
kupić. W dodatku ceny tych materiałów poszybowały w górę.
Przykładowo maseczki przed pandemią kosztowały około 30 gr,
a kiedy przyszła, nagle ceny zaczynały się od 3 zł. Zwiększyła
się znacząco ilość potrzebnych materiałów ochronnych oraz
doszły rzeczy, których wcześniej nie musieliśmy kupować, np.
fartuchy jednorazowe czy przyłbice. Z dnia na dzień okazało się,
że potrzebujemy pilnie kilka tysięcy fartuchów i przyłbic. To była
kolejna bolesna lekcja funkcjonowania w pandemii, bo wiązała

Anna Janowicz

się z finansami. Cały czas zresztą odczuwamy skutki finansowe
tych zmian. Powiem tylko, że w tej chwili miesięcznie wydajemy
na same środki ochronne tyle, ile przed pandemią wydawaliśmy
przez cały rok. Przy konieczności rezygnacji z tradycyjnych
zbiórek, które dawały duży zastrzyk pieniędzy, możemy mówić
o poważnej dziurze w budżecie.
Łatwo w takiej chwili się załamać.
Pandemia to był szok i dużo się zmieniło, ale byliśmy skoncentrowani, by realizować opiekę nad pacjentami i wszystkimi
innymi naszymi podopiecznymi tak, jak robiliśmy to do tej pory.
Oba hospicja, domowe i stacjonarne, cały czas działały. Zespół
medyczny i opiekuńczy stanął na wysokości zadania. Trwał
przy łóżkach pacjentów. Dzięki wprowadzeniu e-dokumentacji
byliśmy też przygotowani do wprowadzenia rozwiązań telemedycznych, które pozwalały nam być blisko pacjenta i rodziny
także w najgorszych momentach pandemii. A mieliśmy wówczas
pod opieką ok. 90 pacjentów dorosłych i 34 dzieci.
Wiele danych mówi, że telemedycyna to przyszłość także
w opiece paliatywno-hospicyjnej. Także inne aktywności
Fundacja przeniosła do sieci.
Kiedy okazało się, że zbiórki w sklepach, podczas wydarzeń
sportowych, koncertów mogą nie być możliwe przez długi czas,
weszliśmy w świat wirtualny. Tak powstała tarcza wsparcia dla
Hospicjum, czyli zbiórka na Facebooku, która wraz z wpłatami
na konto przyniosła nam 68 tys. zł. Udało się dzięki niej zabez-
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pieczyć zakup środków ochronnych i dezynfekcyjnych na dwa
miesiące. Powstały też portale do mikropłatności, dzięki którym
zbieramy środki na wsparcie dzieci osieroconych oraz na potrzeby Domowego i Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
im. ks. E. Dutkiewicza SAC. [więcej przeczytasz na stronach 22-23]
Uruchomiliśmy także grupę wirtualnych wolontariuszy, którzy
pomagają nam udostępniać informacje o działaniach Fundacji
w sieci. Robimy, co możemy, ale wciąż potrzebujemy wsparcia, bo
potrzeby naszych podopiecznych nie maleją. Wciąż potrzebują
opieki psychologicznej, medycznej, wyjazdów rehabilitacyjnych
czy, jak w przypadku dzieci osieroconych, także wsparcia edukacyjnego. Do wielu pacjentów w domach, którzy potrzebują
bardziej intensywnej opieki, jeździmy nadal częściej niż wymaga
tego kontrakt z NFZ, cały czas działa tumbolinia, czyli telefon
zaufania dla dzieci i młodzieży w żałobie. To wszystko jednak
kosztuje, a zasoby topnieją w szybkim tempie.
Obostrzenia i zakazy powoli są znoszone. Myślisz, że od
teraz będzie łatwiej?
Jesteśmy ostrożni z takim podejściem. Nasze Hospicjum wprowadza
rozluźnienia dużo wolniej. Umożliwiamy kontakt bliskich z pacjentami, ale z zachowaniem wszystkich zasad ostrożności. Bezpieczeństwo pacjentów i zespołu opiekuńczego, jest dla nas najważniejsze.
Jak określiłabyś sytuację Fundacji i Hospicjum dziś?
Dziś analizujemy konsekwencje ostatnich 3 miesięcy i z niepokojem planujemy przyszłość pod względem finansowym i organizacyjnym. Najprawdopodobniej nie odbędzie się jesienny
koncert. Pod znakiem zapytania stoją listopadowe kwesty na
cmentarzach – niezwykle ważne dla nas wydarzenie. Jesteśmy
rozpędzoną maszyną na mocnym hamulcu, która nie chce hamować, bo mamy świadomość olbrzymich potrzeb i pacjentów,
i opiekunów rodzinnych. Oni wszyscy potrzebują wsparcia. Teraz
próbujemy więc znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tym, co
chcielibyśmy zrobić, co jest możliwe, a tym, co jest potrzebne.
Co w tym trudnym czasie było ważne dla ciebie i dla
całego zespołu?
Niesamowite wsparcie ze strony ludzi. Kiedy dowiedzieli się
o naszych kłopotach, ruszyła fala wsparcia. To było absolutnie

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

TAK MOŻESZ POMÓC FUNDACJI I HOSPICJUM:
1. Wejdź na fanpage Fundacji Hospicyjnej, polub go, zaproś do polubienia swoich znajomych,
a potem wrzuć grosz do wirtualnej puszki, którą u nas znajdziesz.
2. Wolisz płatność BLIKIEM lub e-przelew? Wejdź na pomagamtumbo.pl lub pomagamhospicjum.pl
3. Jeśli lubisz tradycyjne przelewy, możesz zrobić darowiznę na nasz numer konta:
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001. Szczegółowe dane do przelewu znajdziesz
na stronie: www.fundacjahospicyjna.pl
4. Pamiętaj o Payroll Giving! Możesz przekazywać co miesiąc Fundacji końcówkę swojej pensji
– wystarczy, że zgłosisz to w swojej księgowości.
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Emocjonalny krajobraz
po burzy

Fot. Arek Wegner

4

P

andemia przyniosła różne lęki, ale nie odebrała
nam radości. Przypomniała także, jak ważna jest
bliskość i możliwość potrzymania kogoś za rękę.
O tym, przed jakimi wyzwaniami stanęły psycholożki z Hospicjum Dutkiewicza i co zrobić, byśmy w nowej rzeczywistości mogli czuć się bezpieczniej, opowiedziała Agnieszka Paczkowska.
Kiedy w marcu było wiadomo, że życie nas wszystkich zaczyna się zmieniać w związku z pandemią, pojawiło się
w ludziach dużo lęku i niepewności. Nikt z nas nie wiedział,
z czym właściwie mamy do czynienia. Jak ty pamiętasz
tamte dni?
Pamiętam je dokładnie, z czego wynika, że towarzyszyło
temu wiele emocji. Akurat rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń
dla nauczycieli o wspieraniu uczniów w żałobie. Dopiero co
wdrożyliśmy także bardzo duży projekt administracyjny, czyli
e-dokumentację medyczną. Planowaliśmy również finansowo
i organizacyjnie remonty w Hospicjum. I nagle, w marcu, wszystko stanęło na głowie, a my musieliśmy się w tym wszystkim
szybko odnaleźć.
Co było największym wyzwaniem dla zespołu psychologów?
Od początku zastanawialiśmy, jak wdrożyć naszą pomoc na
oddziale oraz dla rodzin i ich podopiecznych w domach. Jak
prowadzić grupy wsparcia? W jaki sposób zapewnić kontakt
pacjentów z bliskimi, gdy okazało się, że rodziny nie będą mogły
odwiedzać ich w Hospicjum. Pytań było mnóstwo. Częściowo
odpowiedzią okazały się nowe technologie. Pamiętam, jak cieszyliśmy się, że mamy wdrożoną e-dokumentację, bo dzięki temu
mieliśmy system informatyczny, który pozwolił nam wprowadzić
teleopiekę. Właściwie z dnia na dzień mogliśmy się przestawić,
żeby pomagać w nowy sposób. Bo przecież nasi pacjenci i ich
rodziny byli tacy sami – ich potrzeby się nie zmieniły.
Jak wyglądały te pierwsze tygodnie zmian?
Uczyliśmy się codziennie, jak realizować pomoc w ten nowy
sposób, co robić i jak to robić, żeby wciąż dobrze pomagać.
Wyciągaliśmy wnioski, wprowadzaliśmy modyfikacje – jedni
woleli rozmowy telefoniczne, inni czaty wideo, a jeszcze inni
mówili – nie, taka forma kontaktu nie jest dla mnie. To też
musieliśmy uszanować. Ważne było, żeby znaleźć odpowied-

Agnieszka Paczkowska

nią metodę komunikacji. I choć był to czas, jak wspomniałaś,
lęku i niepewności, to czułam niesamowitą energię, która się
pojawiła w naszym zespole. Uwalniała się we wszystkich – od
pracowników administracji, przez pielęgniarki, opiekunki, aż po
lekarzy, psycholożki i fizjoterapuetki, dodając nam wszystkim
sił do sprostania tym wyzwaniom.
Psycholożki w Hospicjum dbały w tym czasie o pacjentów,
ale także o zespół medyczny.
Tak, pamiętam, że towarzyszyło mi silne poczucie, że trzeba
działać tak, żeby różne lęki społeczne nie przytłoczyły naszych
lekarzy, pielęgniarek i opiekunek. Większość z nas mogła pracować zdalnie, zamknąć się w domach, ale zespół medyczny
nie – trwał przy pacjentach. A przecież opiekunki, pielęgniarki,
lekarze także mają swoje rodziny, o które się martwili. Do tego
dochodził lęk o pacjentów i konieczność dużo intensywniejszego towarzyszenia im w chorobie. Nie było bliskich, więc
w pewnym sensie to właśnie pielęgniarki i opiekunki brały tę
rolę na siebie. Wszyscy pracowali momentami ponad siły, więc
potrzebowali także wsparcia psychologicznego. Z tamtego
intensywnego okresu pamiętam poczucie wspólnoty – tego,
że jesteśmy zgranym, mocnym zespołem, który wspiera się
wzajemnie. Naprawdę ogromne wrażenie zrobiła na mnie postawa zespołu medycznego, który przecież dobrze znam i cenię,
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a jednak mogłam od nowa poczuć, że wiedza i doświadczenie
stanowią zgrany duet.

wciąż stanowi zagrożenie. Chcemy żyć, jak gdyby nic się nie
stało i nie było żadnego ryzyka.

Jak widziałaś swoją rolę, psychologa, w tym czasie stresu
i tylu znaków zapytania?

Przywykliśmy do zagrożenia tak bardzo, że możemy je
ignorować?

W każdym z obszarów, którymi się zajmowałam, wyglądało to
trochę inaczej. Z jednej strony była to praca z rodzinami i pacjentami, których mieliśmy pod hospicyjną opieką domową lub
stacjonarną. Tutaj rola i moja, i innych psycholożek w zespole
polegała na utuleniu ich lęków, które wzmacniały jeszcze przekazy medialne. Nasi pacjenci są w grupie wysokiego ryzyka,
więc niepokoje wśród nich i ich bliskich były bardzo silne.
Krok po kroku przywracałyśmy im chociaż namiastkę poczucia
bezpieczeństwa. Często rozmawialiśmy też o śmierci, co było
zaskoczeniem, bo wbrew pozorom ten temat nie jest chciany
w rozmowach z rodziną czy pacjentem. A tutaj nie tylko się
odsłaniał, ale wręcz domagał się rozmowy. Drugim ważnym
obszarem była praca z dziećmi w żałobie w ramach programu
Tumbo Pomaga. Dla nich to był szczególnie trudny czas. Nie
mogły chodzić do szkoły, spotykać się z rówieśnikami, od których
wiele z nich czerpało jakieś pocieszenie, siłę – choćby podczas
zabawy z kolegami czy w rozmowie z przyjaciółką z ławki
o trudnych chwilach. Teraz tego nie było. Była za to izolacja.

Jeszcze kilka tygodni temu niektórym trudno było się uwolnić
od myśli o niebezpieczeństwie, mieli katastroficzne wizje. Teraz
przeszliśmy w drugą skrajność, w której udajemy, że wszystko
wróciło do normy. W pewnym sensie to naturalne – żeby móc
funkcjonować pewne lęki musimy od siebie oddalać.

Dzieci chętniej korzystają z narzędzi on-line – to ułatwiało
kontakt?
Bywało różnie. Wyobraź sobie sytuację, gdy w małym mieszkaniu jest jeden komputer, wszyscy są razem, a dziecko ma ci
opowiedzieć o tym, jak cierpi, z czym sobie nie radzi. Czasem
nie było warunków do tak intymnej rozmowy. W przypadku
mniejszych dzieci trudniej jest stworzyć odpowiednią atmosferę czy utrzymać ich uwagę. Na tyle, na ile było to możliwe,
poradziliśmy sobie jednak z tym wyzwaniem.
Jak pacjenci reagowali na te wszystkie zmiany?
Po to, by móc odpowiedzieć na wszystkie potrzeby pacjentów
w tym czasie, wzmocniliśmy zespół psychologów i rehabilitantów
o nowe osoby, które towarzyszyły osobom leżącym na oddziale.
Pomagaliśmy im także kontaktować się z bliskimi – kontakt osobisty musieliśmy zastąpić kontaktem przez tablety, wideospotkania, rozmowy telefoniczne. Cieszę się, że teraz w ograniczonym
zakresie, ale jednak odwiedziny są możliwe – w wyznaczonym
i specjalnie przygotowanym miejscu, o wyznaczonej porze i przy
odpowiednim zabezpieczeniu. Dla pacjentów obecność bliskiej
osoby zawsze była ważna – tu nic się nie zmieniło. Myślę, że my
wszyscy, także jako opiekunowie chorych, zrozumieliśmy wagę
bliskości. Przypomnieliśmy sobie, ile znaczy dotyk, przytulenie,
możliwość potrzymania kogoś za rękę.
Jak zmienił się według ciebie krajobraz emocjonalny – teraz,
kiedy różne obostrzenia przestają obowiązywać?
Z psychologicznego punktu widzenia dostrzegam, że bardzo
trudno nam społecznie jest utrzymać w pamięci, że ten wirus

Tyle, że ryzyko zachorowania nie zmalało, a nawet patrząc
na liczby, jest większe niż wcześniej.
No właśnie, nadmierne rozluźnienie jest groźne dla tych wszystkich osób, które są w grupie ryzyka. I myślę, że także mocno
frustrujące dla opiekunów rodzinnych i dla tych chorych, którzy
mają możliwość samodzielnego funkcjonowania. Brakuje mi tu
większej solidarności społecznej. We wskazanych miejscach noś
maseczkę, zrób to dla innych, nawet jeśli Ty się nie obawiasz
wirusa!
Co jeszcze zmieniło się w krajobrazie naszych emocji?
U wielu osób zdecydowanie nasiliły się lęki związane z sytuacją
ekonomiczną. Wiele osób boi się już nie tego, że zachoruje, ale
że straci pracę, że nie wie, jak utrzyma rodzinę. Z kolei wśród
opiekunów osób chorych pojawia się coraz większe zmęczenie,
bo z opieką w wielu przypadkach zostali sami. U nas wszystkich
pojawiają się lęki o przyszłość. Jeśli nas dopadną, pamiętajmy
o dwóch zasadach. Pierwsza to nie podlewać pomidorów, czyli
nie zasilać jeszcze dodatkowo swoich lęków, na przykład oglądając w kółko różne alarmujące przekazy w mediach. Zamiast
koncentrować się na zagrożeniu, spróbujmy zastanowić się,
jaki plan zaradczy można wdrożyć w tym momencie. Warto
też wyruszyć na poszukiwanie radości, sprawiać sobie drobne
przyjemności.
Takie działania przywracają nam poczucie kontroli i tego,
że jednak coś da się zrobić?
Tak. I tu moja druga refleksja – pilnujmy, żeby mleko się nie
rozlało. Kiedy czujemy, że jednak lęk nas dopada, postarajmy
się utrzymać go na wodzy. Dobrze jest reagować już przy pierwszych zwiastunach tego, że coś się dzieje. I tu także przydaje się
racjonalne myślenie. Co mogę zrobić, żeby odrobinę mniej się
bać? Do kogo mogę zwrócić się o pomoc? Co mogę zrobić, żeby
poczuć się bezpieczniej w tej pełnej zagrożeń rzeczywistości?
A ty czujesz się już bezpieczniej?
Na pewno udało mi się zaakceptować tę rzeczywistość taką,
jaka jest. Przyjęłam, że tak teraz to wygląda. Tęsknota za poprzednim życiem, tym sprzed pandemii, wcale mi nie pomagała.
Zrozumiałam też, że życie może być przyjemne pomimo tych
wszystkich ograniczeń. Wciąż odczuwam radość i wiem, że
pandemia nam jej nie zabrała.
Rozmawiała Dagny Kurdwanowska
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Hospicjum dla Dorosłych

P

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

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

Fot. Archiwum FH

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

Opiekunka medyczna Jolanta Rankiewicz

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

Pielęgniarka Joanna Kosowska-Trzpil

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

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

❙❙ HOSPICJUM DOMOWE

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

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

Psycholożka Urszula Bieniewicz

Doktor Janusz Wojtacki
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telefonu, bez możliwości spojrzenia im w oczy, realizacja tego przykazania była niemożliwa. Poza tym – uzupełnia – części elementów opieki
nie dało się wykonać zdalnie. W większości wypadków opieraliśmy się
na relacjach rodzin, a one często są subiektywne.

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

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

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

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

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

– Rzeczywiście wyglądają trochę jak z innej planety – śmieje się Izabela Nogalska. – Przed wizytą dostają ode mnie specjalny strunowy
woreczek, a w nim rękawiczki, fartuch, maseczkę i worek na zużyty
sprzęt. Dodatkowo każda pielęgniarka wyposażona jest w dwie przyłbice, a lekarz w jedną.
Pytam, czy wiosną pielęgniarki w hospicjum też tak drastycznie
zmniejszyły liczbę wizyt.
– Są domy, które zamknęły się przed nami zupełnie – wyjaśnia. –
Chciały mieć wyłącznie zdalne wizyty, więc pielęgniarka wchodziła
Fot. Archiwum FH
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Pacjenci w domowym hospicjum otoczeni są także profesjonalną
opieką psychologiczną, jednak nie sposób ją prowadzić wyłącznie
przez telefon. – W takich warunkach budowanie relacji jest niezwykle trudne. Brak kontaktu wzrokowego, brak możliwości wykonania
gestu, który przełamuje bariery.– mówi Anna Marlęga-Woźniak,
hospicyjna psycholożka i uzupełnia: – Oczywiście jeżeli z kimś relację
zbudowałam wcześniej, osobiście, to jej kontynuacja się udaje. Chodzi
o to, by opiekun lub pacjent mogli powiedzieć, co czują, przedstawić
dylematy, z którymi się zmagają. Zazwyczaj rozmawiam z opiekunami,
ponieważ większość pacjentów ma zbyt mało sił, by utrzymać telefon,
skupić uwagę przez dłuższy czas. W czasie pandemii, kontaktując się
po raz pierwszy telefonicznie z rodziną objętą hospicyjną opieką,
o kolejną rozmowę poproszona została tylko kilka razy. – Wyczekuję
momentu, kiedy znowu będę mogła jeździć do pacjentów – przyznała
w rozmowie pod koniec maja. W czerwcu pojedyncze rodziny
decydują się na wizytę domową.
O swoich przywitaniach z pacjentami po kilkutygodniowej nieobecności opowiedział doktor Janusz Wojtacki: – Usłyszałem w czerwcu:
„Panie doktorze, COVID mi niestraszny, kiedy pan jest koło mnie…”,
a w innym domu: „Moje życie wraca do normalności…”.

Fizjoterapeutka Paulina Hulewicz

Życzymy sobie tego wszyscy.
Magda Małkowska
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Fot. Lucyna Nagórska
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Doktor Jacek Gołębiewski z Dawidem

Hospicjum dla Dzieci

N

ad 34 przewlekle chorymi dziećmi opiekę
w ich domach roztacza zespół pielęgniarek,
lekarzy, fizjoterapeutek i psycholożek, których
pracę wspiera pracowniczka socjalna. Z powodu wybuchu epidemii, a wraz z nią podjęcia nadzwyczajnych środków ostrożności, konieczne było zarówno
wprowadzenie zmian w składzie zespołu, jak i przeformułowanie charakteru udzielanego wsparcia.
❙❙ OPIEKA PIELĘGNIARSKA

O tym, że wśród hospicyjnych rodzin rośnie niepokój związany
z medialnymi doniesieniami na temat rozprzestrzeniania się wirusa, Beata Król, pielęgniarka koordynująca zespołem Hospicjum
Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zauważyła
już na początku marca. Z jednej strony pojawiły się prośby
o ograniczenie wizyt, a z drugiej niepokój, czy hospicyjna opieka będzie kontynuowana. Sytuacja rozwijała się dynamicznie,
prawie z dnia na dzień pozamykane zostały szkoły, przedszkola
i żłobki, a wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej. Wprawdzie
pracownicy hospicjum do konsultacji przez telefon i on-line byli
przyzwyczajeni, ale wcześniej one tylko uzupełniały właściwą,
bezpośrednią opiekę.
– Przyznam, że na początku marca byliśmy przestraszeni – przyznaje Beata Król. – Mamy dzieci z pegami, z rurkami tracheotomijnymi,
z sondami… Tak, bałam się, jak sobie poradzimy. Zaczęły powstawać nowe procedury i natychmiast trzeba było je wdrażać w życie.

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

Wizyta u Pawełka
– Za każdym razem miałam ze sobą trzy różne worki: na czystą
odzież ochronną, na zużytą i wreszcie na moją odzież prywatną.
Dzwoniłam na dole do domofonu, że jestem, ale w domu wiedzieli,
że zapukam do drzwi dopiero, kiedy będę gotowa. Przebierałam
się na klatce schodowej. Wkładałam maskę z filtrem, przyłbicę,
fartuch, rękawiczki, obuwie ochronne, na głowę czepek. Rękawiczki
zmieniałam dwukrotnie, dezynfekowałam ręce i dopiero dochodziłam do dziecka. Starałam się, aby wszystkie czynności trwały
jak najkrócej. Nasze rozmowy dotyczyły tylko dziecka. Również ze
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względu na mnie samą, bo przez ten filtr bardzo źle mi się oddycha.
Chylę czoła przed tymi, którzy w takim rynsztunku pracują kilka
godzin. Wychodziłam z mieszkania i znowu przebierałam się na
klatce schodowej.

obecna sytuacja sprawiła, że Dawid poczuł się bardzo od hospicjum
odcięty i wręcz nalega, by przynajmniej raz w tygodniu do niego
przychodzić – opowiada doktor Jacek. Dopytuję:

❙❙ OPIEKA LEKARSKA

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

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

Fot. Krzysztof Lewandowski

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

– Ma z nim pan kontakt raz w tygodniu?

Podczas pandemii Dawid ciężko zachorował, a Maciek, długoletni pacjent Hospicjum, umarł. W ostatnich dniach życia Maćka
rodzina dostała od zespołu hospicyjnego duże wsparcie. Jego
reprezentanci obecni byli także na pogrzebie – bez konduktu, z żałobnikami rozstawionymi prawie po całym niewielkim
cmentarzu.
Poza tymi dwoma przypadkami pozostali podopieczni „sprawowali się” tej wiosny dość dobrze. Najprawdopodobniej z powodu
powszechnej społecznej izolacji dzieci omijały sezonowe infekcje.

❙❙ OPIEKA FIZJOTERAPEUTYCZNA
Fizjoterapeutki w Hospicjum Domowym dla Dzieci były ze sobą
w stałym kontakcie na Messengerze od początku. Do rodzin
przestały jeździć jako pierwsze i z dnia na dzień swoją pracę
przeniosły do mediów społecznościowych. – Mamy są wyedukowane – opowiada fizjoterapeutka Emilia Lewandowska – i próbują
powtarzać z dziećmi nasze ćwiczenia, a my za pośrednictwem
kamerek je wspieramy i korygujemy ewentualne błędy. Czasami
też wysyłamy im filmy na Youtube. Wiesz – Emilia uśmiecha się do
mnie z ekranu komórki – jeden z pacjentów reaguje na mój głos
przez Messengera dokładnie tak samo, jak kiedy wchodziłam do
jego mieszkania. Zasypia. To nie jest wcale dziwne, prowadzona
przez nas rehabilitacja bywa dla dzieci mało przyjemna.
Przed pandemią fizjoterapeutki jeździły do dzieci 2-3 razy w tygodniu. W kwietniu i w maju starały się też przynajmniej 2 razy
na tydzień „zaczepiać” mamy przez internet albo poprowadzić
esemesowy dialog.
Od 1 czerwca, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur i w odzieży ochronnej, wróciły do wszystkich dzieci.
Jakby w prezencie z okazji ich święta. – To dla nas wielka radość
– podkreśla Emilia podczas kolejnej rozmowy, już w czerwcu. –
Przez 2,5 miesiąca miałyśmy poczucie, że pomagamy, ale jednak
oferowałyśmy coś zastępczego.

Fizjoterapeutka Emilia Lewandowska

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

HOSPICJUM OD ŚRODKA
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Fot. Emilia Lewandowska.

kontakt z rodzinami hospicyjnych pacjentów w 80 procentach
był też telefoniczny lub on-line. W dobie pandemii komunikuje
się z nimi już tylko w ten sposób, głównie z domu. Do hospicyjnego biura przychodzi wtedy, kiedy jest taka konieczność
– często popołudniami lub w weekendy, by nie spotykać się
ze współpracowniczkami. Aby być na bieżąco ze wszystkim, co
się wydarza w hospicjum, organizują sobie wideokonferencje
na whatsappie. Brak osobistych spotkań w zespole jest jednak
dotkliwy. – To są inne emocje – przyznaje.
W relacjach z rodzinami zauważyła, podobnie jak psycholożki,
większą potrzebę dłuższych rozmów i więcej na nie czasu,
a jednocześnie bardzo racjonalne podejście do sytuacji. – Oni
w kryzysie są wytrenowani od lat – tłumaczy. – Wprawdzie w marcu wyczuwalny był silny lęk o zdrowie swoje i najbliższych, ale do
nowych warunków zaadaptowali się dość szybko. W życiu każdej
hospicyjnej rodziny było już sporo dramatycznych zmian.

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

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

Pracowniczka socjalna Karolina Pawłowska

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

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

Kartki dla hospicyjnych mam
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Fundusz Dzieci Osieroconych
Tumbo Pomaga

P

Fot. Archiwum FH

andemia w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie całego społeczeństwa, w tym na
życie rodzinne oraz edukację. Osierocone dzieci i młodzież wciąż jednak potrzebowały naszej
pomocy, a dorośli – wiedzy, w jaki sposób tej pomocy
im udzielać, oraz koordynacji różnych form udzielanego
wsparcia.
❙❙ WSPARCIE SOCJALNE

Zamknięto przedszkola i szkoły, a my musieliśmy zawiesić
działalność świetlicy dla osieroconych dzieci. Jak zapewnia
Anna Włodkowska, jej koordynatorka, przez cały czas pandemii
kontakt z dwunastką jej podopiecznych jest utrzymywany, bo to
niewielka, ale bardzo zżyta społeczność. Kiedy więc w kwietniu
w jednym z domów na świat przyszedł mały Ignaś, cieszyli się
wszyscy.
W połowie czerwca zakończyła się akcja Uśmiech Dziecka na
Dzień Dziecka. W jej ramach obdarowanych zostało 391 dzieci
z 30 hospicjów w całej Polsce. Z powodu nadzwyczajnych warunków tym razem dzieci otrzymały przede wszystkim karty
podarunkowe do sklepów, do zrealizowania stacjonarnie lub
przez internet. Wśród 324 darczyńców były osoby indywidualne, szkoły i firmy. W zebraniu potrzebnych środków dużą rolę
odegrał uruchomiony pod koniec maja specjalny portal do
mikropłatności https://pomagamtumbo.pl/
30 maja, jeszcze w trakcie trwania akcji, odbył się charytatywny koncert on-line pod tą samą nazwą. Z potrzeby serca, by
wesprzeć ideę, wystąpili w nim: młoda wokalistka Natalia Cepelik-Muianga i Artur Sekura, tutaj jej akompaniator, Magdalena Bochan-Jachimek i Szymon Jachimek – aktorskie
małżeństwo, oraz K-Leah, jedna z najbardziej obiecujących
artystek młodego pokolenia. W wydarzeniu połączonym
ze zbiórką na Facebooku oraz na portalu pomagamtumbo.
pl wzięło udział około 120 osób. Dziękujemy wszystkim:
artystom i widzom. Wasza obecność tamtego dnia to piękne
świadectwo solidarności z dziećmi i dowód, że wszystkie
one są… nasze.
Poza tym udało nam się zorganizować obóz dla trzydziestki
dzieciaków w ośrodku eFKa w Wielu, oczywiście przy zachowaniu
wymogów sanitarnego reżimu. Środki na wakacyjny wyjazd pochodzą m.in. z akcji Pociąg Marzeń, realizowanej przez „Dziennik
Bałtycki”. Ponadto trójka dzieci otrzymała laptopy, pozyskane

Karty podarunkowe dla dzieci

od naszych darczyńców, a innemu dziecku dofinansowaliśmy
zakup aparatu ortodontycznego.

❙❙ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
W postaci indywidualnych konsultacji telefonicznych jest ono
realizowane przez cały okres pandemii. Nieprzerwanie działa
także tumbolinia (800 111 123), czyli telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży w żałobie oraz dla każdego, kto chce ich wspierać.
Epidemia COVID-19 zastała nas na początku szóstej edycji szkoleń dla nauczycieli „Żałoba w społeczności szkolnej”. Zdążyły
się odbyć dwa spotkania stacjonarne, w których uczestniczyło
35 osób. Aby kontynuować rozpoczęte zajęcia, przenieśliśmy
je na grunt wirtualny. Koordynatorka merytoryczna programu
Agnieszka Paczkowska poprowadziła sześć spotkań szkoleniowych on-line, podczas których uczestnicy rozmawiali o ważnej
roli, jaką pełni szkoła w sytuacji osierocenia jednego z uczniów
czy śmierci członka społeczności szkolnej, a także na temat
interwencji kryzysowej po śmierci samobójczej. Pomimo niecodziennej (dla nas) formy szkolenia, udało się wprowadzić
element dyskusji i cennej wymiany doświadczeń. Uczestnicy
mogli także indywidualnie skonsultować się z prowadzącą
w celu omówienia problemów związanych z tematyką choroby,
śmierci i osierocenia, z jakimi mierzą się w swoich placówkach.
„Przystępując do szkolenia nie posiadałam żadnego doświadczenia w omawianych kwestiach. Niestety życie stawia przed nami
wyzwania. Pomiędzy szkoleniami, w których uczestniczyłam
moja placówka musiała zmierzyć się z nagłą śmiercią jednego
z uczniów. Było to dla nas bardzo trudne doświadczenie, ale
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Fot. Archiwum FH

oryginały certyfikatów, podręcznik Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów oraz książeczki z serii Bajka
Plasterek. Jedna grupa swoje szkolenie kontynuować będzie
w nowym roku szkolnym.

❙❙ GRUPA WSPINACZKOWA
Zajęcia fundacyjnych „pajączków”, od niedawna działających
jako TUMBOwspin, stacjonarnie odbywały się do połowy marca.
Miesiąc później, dzięki ich liderowi Krzysztofowi Olszewskiemu,
zostały reaktywowane on-line. Spotykali się na skypie, a potem
na zoomie. Najpierw miały być raz w tygodniu, ale po pierwszej
wspólnej gimnastyce dzieci chciały następnej już „jutro”, więc
stanęło na dwóch razach w tygodniu. Przy czym planowane
40 minut ćwiczeń rozciągnęło się szybko na drugie tyle, „na
plotki”. – Bardzo potrzebne było im to wygadanie – podsumowuje Krzysztof. – O wszystkim i o niczym. A na wirtualnej tablicy
tworzyliśmy wspólne rysunki. TUMBOwspin swój semestr on-line
zakończył w realu, na oliwskim wzgórzu Pachołek.

Fot. Archiwum FH

Magda Małkowska, Anita Mrug-Bazylczuk

Agnieszka Paczkowska w trakcie szkolenia on-line

dzięki odbytym szkoleniom wiedziałam, jak krok po kroku
przystąpić do podjęcia odpowiednich działań” – przeczytaliśmy
w jednym z komentarzy po zakończonym szkoleniu
Dwie grupy zakończyły szkolenie, a poświadczające to certyfikaty
przekazane zostały drogą elektroniczną. Mamy nadzieję, że już
niedługo będziemy mogli spotkać się osobiście, aby przekazać

Wspólne rysunki „pajączków” podczas spotkania on-line

Nowość wydawnicza Fundacji Hospicyjnej
Dziecko i nastolatek w żałobie.
Rola nauczycieli i pedagogów
Jak przebiega proces żałoby u dzieci i młodzieży?
Jak pracownicy placówek edukacyjnych
mogą wesprzeć osieroconych?
W jaki sposób wprowadzić tematykę śmierci
i cierpienia wśród uczniów?

www.tumbopomaga.pl

Biblioteka
TUMBO pomaga
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AKADEMIA WALKI Z RAKIEM

Akademia Walki z Rakiem

P

odczas pandemii w gronie osób z onkologiczną
przeszłością lub będących w trakcie terapii antynowotworowej o jakichkolwiek wspólnych aktywnościach nie może być mowy. Podobnie jak
nie ma mowy, by tę grupę zostawić samą sobie.

– W bazie mam zapisanych kilkaset członków, ale przed wybuchem epidemii COVID-19 aktywnie z zajęć korzystało 200 osób – mówi koordynatorka Akademii Anna Marlęga-Woźniak. – Wprawdzie od połowy marca
wszystkie zajęcia odwołaliśmy na czas niekreślony, lecz z podopiecznymi
Akademii jestem w stałym kontakcie. Podtrzymanie naszych relacji jest
dla mnie ważne, a maile zwrotne świadczą, że nie tylko dla mnie.

❙❙ OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
Mimo ogłoszenia pandemii uczestnicy Akademii jak dawniej mogli
korzystać z konsultacji telefonicznych lub on-line z psycholożkami i psychoonkolożkami. – Kanały, do których nie nawykliśmy, są też
skuteczne – mówi psycholożka Mirosława Jędrzejewska-Nielubszyc
i przyznaje, że z pacjentami często pracowała nad urealnieniem sytuacji, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i oni sami. COVID-19
oraz związane z nim procedury wszystko przykryły, a przecież każdy
z jej pacjentów miał do czynienia z dużo bardziej realnym wrogiem
w postaci choroby onkologicznej. – Okazuje się, że przez telefon można
poprowadzić udaną sesję relaksacyjną – wyjaśnia.

❙❙ WSPARCIE DIETETYKA I FIZJOTERAPEUTY
Odwołane zostały zajęcia gimnastyczne, zawieszony aerobic, wstrzymana indywidualna rehabilitacja oraz masaż limfatyczny i nikt nawet
nie pytał o żywieniowe warsztaty, natomiast od początku z Marią
Fall-Ławryniuk, dietetyczką i fizjoterapeutką Akademii, można było
konsultować się telefonicznie lub on-line. – Rozpisywałam treningi
indywidualne dla konkretnych przypadków, a także opracowywałam dietę albo przygotowywałam menu na kilka dni – opowiada.
Jedne porady były krótkie, inne wielostopniowe, w zależności od
problemu. Były też telefony towarzyskie, z tęsknoty za nią samą.
Też tęskniła i na przykład rozsyłała wszystkim polecenie, by zrobili
syrop z pędów sosny, a wcześniej by pozbierali młode pokrzywy.
Na zdrową sałatkę.

❙❙ ZAJĘCIA ON-LINE
Niektóre zajęcia udało się jednak przeprowadzić. Mogły one być
realizowane dzięki finansowaniu ze środków Miasta Gdańska, w ramach projektu „Mój osobisty plan zdrowienia. Pomoc osobom z doświadczeniem choroby nowotworowej”. Jeszcze w marcu Małgorzata
Szczyglak zdążyła wygłosić w Hospicjum wykład wprowadzający
do warsztatu TRE, coraz bardziej znanej metody uwalniającej z ciała
stres. Następujących po nim dziesięć spotkań odbyło się już z wy-

Małgorzata Aroma Podjacka w trakcie sesji muzykoterapeutycznej on-line
korzystaniem aplikacji zoom. W mailu zapraszającym potencjalnych
uczestników trenerka napisała, że do udziału w zajęciach potrzebne
będą: „wygodny strój, bose stopy, ściana, karimata / materac do ćwiczeń, mała poduszka, kocyk, ciekawość... czyli standardowy zestaw
TRE”. Kilkunastoosobowa grupa dotrwała do końca. Swoją drogą,
czy można sobie wyobrazić bardziej pożądany czas na pracę nad
wyzwoleniem się od napięć?
W czerwcu przez 2 tygodnie, również za pośrednictwem aplikacji zoom,
Anna Borzeszkowska, certyfikowana nauczycielka Mindfulness, przeprowadziła 4-godzinne warsztaty „Wprowadzenie do technik redukcji
stresu w oparciu o Mindfulness”. Z metodą uważności uczestnicy zajęć
Akademii mieli okazję zetknąć się już wcześniej, więc na początku
pandemii koordynatorka rozesłała im w mailu plik z przypomnieniem
nagrania o współczującej akceptacji, autorstwa Magdy Długołęckiej,
psycholożki i również trenerki tej techniki medytacji. Podobny charakter miał przygotowany specjalnie na czas pandemii tekst Danuty
Stopieńskiej, zwracający uwagę na niszczący wpływ długotrwałego
stresu na system immunologiczny i przypominający podstawowe
zasady antystresowe, wraz z kilkoma ćwiczeniami relaksacyjnymi
Poza tym dla chętnych arteterapeutka Magdalena Gliniecka przygotowała dziesięć krótkich filmów instruktażowych, pokazujących,
w jaki sposób w warunkach domowych zadbać o siebie, a nawet
rozpieścić. Podopieczni Akademii mieli także możliwość skorzystania
z warsztatów muzykoterapeutycznych Małgorzaty Aromy Podjackiej.
Powstały cztery piękne sesje relaksacyjne, w których wykorzystane
zostały dźwięki hang druma, kamertonu, mis tybetańskich i dzwonków
koshi. – Pomyślałam, że dzięki tym filmikom i tej muzyce znowu będziemy
razem – powiedziała Aroma przez telefon.
Być znowu razem – chcemy tego wszyscy. Wszystkich zainteresowanych naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu: Anna
Marlęga-Woźniak, koordynatorka AWzR o. Gdańsk, tel. 668 450 753,
awzr@fundacjahospicyjna.pl

Magda Małkowska

WOLONTARIAT

Nowe oblicze wolontariatu

W

śród wielu decyzji wymuszonych przez
obostrzenia związane z koronawirusem, te
o zakazie wstępu na oddział wolontariuszy
opiekuńczych oraz odwołaniu działań charytatywnych z udziałem wolontariuszy akcyjnych należały do najtrudniejszych.

Fot. Archiwum FH

To oni napełniali hospicyjny dom dodatkową energią, ciepłem,
radością. Wolontariusze opiekuńczy pracujący na oddziale,
poza wieloma czynnościami wspierającymi zadania personelu
medycznego, towarzyszyli chorym w spacerach i w czasie spotkań poniedziałkowego Klubu 1000 czy czwartkowego Jeż Cafe.
Natomiast wolontariusze akcyjni przygotowywali na te okazje
atrakcje: koncerty, przedstawienia oraz smakołyki. Ponadto bardzo aktywnie wspierali wszystkie fundacyjne akcje charytatywne.
Wolontariusze kierowcy pomagali nie tylko w czasie wyjazdów,
ale także na miejscu.
Dziś na dawnym posterunku trwają jedynie ci ostatni, uzbrojeni
w maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki, dowożąc personel do
pacjentów lub zwożąc dary od ludzi dobrego serca. Gorąco im
za to dziękujemy!
Nowa rzeczywistość wymusza jednak nowe rozwiązania. Bardzo
szybko duża część naszego życia przeniosła się do internetu. Pomyśleliśmy, dlaczego więc i wolontariat nie miałby tam zaistnieć,
by wolontariusze w bezpieczny sposób, nawet bez nakładów
finansowych, wciąż mogli wspomagać Hospicjum?
17 kwietnia, oprócz opiekuńczego, akcyjnego i kierowców,
wyodrębnił się czwarty rodzaj wolontariatu – na Facebooku
powstała grupa wolontariuszy wirtualnych Fundacji Hospicyjnej
„Pomaganie jest piękne!”. Jak można przeczytać w jej opisie, to
grono ludzi, dla których ważne jest społeczne zaangażowanie,
osoby chcące podzielić się swoim czasem, by wesprzeć działania
Fundacji Hospicyjnej oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Wolontariusz Krzysztof Kamiński

Robią to poprzez udostępnianie informacji o działaniach Fundacji,
o zbiórkach, a także poprzez dzielenie się inspiracjami, dzięki
którym wspólnie zbudujemy większą świadomość na temat
potrzeb i misji ruchu hospicyjnego w Polsce.
„Jestem z Wami sercem i modlitwą (na razie), bo czekam na
powrót do naszego Hospa, na spotkania naszych chorych i Was
wszystkich, kochane dziewczyny i mniej liczni panowie” – czytamy
w jednym z komentarzy. Wśród ponad 170 członków grupy (dane
z drugiej połowy czerwca) są zarówno dawni wolontariusze, jak
i osoby, które z Fundacją związały się dopiero w czasie pandemii.
To naprawdę realna pomoc. Kiedyś wieści najlepiej rozchodziły
się pocztą pantoflową, dziś tę rolę przejęły sieci społecznościowe. Wirtualni wolontariusze udostępniając nasze informacje,
docierają do tysięcy osób. Każdy ich znajomy na Facebooku
czy innym portalu społecznościowym ma możliwość nie tylko
odpowiedzieć na apel, wesprzeć materialnie, ale przede wszystkim poznać potrzeby podopiecznych Fundacji Hospicyjnej
i lepiej zrozumieć ideę ruchu hospicyjnego. Dzięki temu wzrasta
społeczna wrażliwość na problemy ludzi u kresu życia. Szukanie
wsparcia finansowego, choć bardzo teraz istotne, kiedy nie
możemy organizować tradycyjnych zbiórek charytatywnych,
nie jest tutaj jedynym celem. Powstanie grupy wirtualnych
wolontariuszy dało nam też szansę na nowe pomysły i dobrą
energię w trudnych chwilach oraz na spojrzenie na istotne
tematy z innej perspektywy. Już widać, że fundacyjne posty
trafiają do coraz szerszego kręgu odbiorców, a krótką animację
o przygodach Tereski Kaereski (zachęcającą do przekazania 1%
na rzecz naszych podopiecznych) obejrzało blisko 10 tysięcy
użytkowników.
Gorąco zapraszamy wszystkich pełnoletnich chętnych do dołączenia – grupę można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.
com/groups/wirtualniwolontariuszeFH/. Wolontariat wirtualny
powstał w czasie pandemii, ale wierzymy, że ma istotną rolę
w dzisiejszym świecie i będzie trwał niezależnie od sytuacji epidemicznej. A może z czasem ktoś zechce działać także „w realu”?
Alicja Kocińska
Koordynatorka wolontariatu akcyjnego Fundacji Hospicyjnej
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Honorowi Wolontariusze i Filantropi
Fundacji Hospicyjnej

T

a wiosna była inna niż dotychczasowe. Z powodu ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 zamknięte zostały
przedszkola i szkoły, wiele osób przeszło na zdalny tryb pracy, a na naszą codzienność nałożyły się liczne
ograniczenia. Wprawdzie żonkile zakwitły, lecz Pola Nadziei na Pomorzu musieliśmy odwołać. Nie odbyła
się więc Żonkilowa Parada – pełna kolorów i entuzjazmu płynącego z pomagania, na ulicach nie pojawili
się także wolontariusze proszący o datek dla hospicjum. Z jednej tradycji zrezygnować jednak nie potrafiliśmy.
27 kwietnia ogłoszona została lista laureatów Nagrody Honorowego Wolontariusza i Filantropa Fundacji Hospicyjnej. Jak co roku od 10 lat, tylko że on-line, podczas specjalnego wydania programu „Bliżej siebie. Live”, programu
dostępnego na Facebooku Fundacji Hospicyjnej.
Honorowym Gościem wydarzenia był Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi i zarazem radny Miasta Gdańska.
Laureatom za pośrednictwem krótkiego filmu pogratulowała
także Pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Dziękuję
za wasze zaangażowanie i wsparcie na rzecz pomocy ludziom
potrzebującym – powiedziała. – W 2016 roku Honorowym Wolontariuszem Fundacji Hospicyjna został nasz prezydent Paweł
Adamowicz, który mówił o Mieście Gdańsk jako o mieście solidarności, które dzieli się dobrem. Te słowa świetnie odzwierciedlają
postawę wyróżnionych wolontariuszy, którzy dzieląc się dobrem,
są przykładem wdrażania hasła „Hospicjum to też życie”.
Statuetki przygotowane przez Miasto Gdańsk będziemy mieli
wielką przyjemność wręczyć Nagrodzonym w Sali Wety gdańskiego Ratusza we wrześniu.

W tym roku tytuł Honorowego Wolontariusza
Fundacji Hospicyjnej w kategorii „Osoby” otrzymali
(w kolejności alfabetycznej):
Kamil Gajewski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, nauczyciel, od 2 lat dyrektor Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku, realizującej motto
„Wychowanie przez pomaganie”. W przeszłości wielokrotny
medalista Mistrzostw Polski w wioślarstwie. Z Fundacją Hospicyjną jako wolontariusz akcyjny związany jest od 2015 roku.
Inicjator wielu akcji wśród uczniów na rzecz podopiecznych
Fundacji, w tym dwóch maratonów charytatywnych w latach
2017 i 2018. Prywatnie ojciec Hanki i Marii, zapalony kucharz
i majsterkowicz.

WOLONTARIAT

Magda Tomsio-Sołtyskowa

Ulana Witkowska

Artur Łopatniuk

Nagroda Honorowy Wolontariusz 2019 roku jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Byłem nią bardzo zaskoczony – nigdy bym nie
pomyślał, że za okazywanie serca drugiemu człowiekowi należy
się cokolwiek. To powinna być oczywistość. To jest oczywistość.
Obiecuję, że zawsze będę wspierał dobrą robotę zespołu Fundacji
Hospicyjnej i zachęcał do tego innych.
Regina Grenda – wieloletnia pracownica administracyjna
gdańskiego Szpitala Zakaźnego w Gdańsku oraz katechetka.
Obecnie na emeryturze. Absolwentka kursów ikonopisania
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej
Ecclesia w Krakowie. Autorka i współautorka kilku wystaw
ikon. W latach 90. w charakterze wolontariuszki związana była
z duszpasterstwem osób niepełnosprawnych. W Hospicjum
im. ks. E. Dutkiewicza SAC pracuje od 2003 roku jako wolontariuszka opiekuńcza. Ukończyła jeden z pierwszych kursów dla
wolontariuszy. Mama Anny i babcia Mateusza, Piotra oraz Jana.
W hospicjum jest wiele okazji, by ofiarować swój czas i empatię tym,
którzy tak bardzo potrzebują kogoś bliskiego. Jestem szczęśliwa, że
mogę im służyć i jestem dumna, że Pan Bóg właśnie mnie wybrał
do wykonania tego zadania. Nagroda jest dla mnie ogromnym
zaskoczeniem. Przyjmuję ją w imieniu całego zespołu wolontariuszy
opiekuńczych – w pojedynkę niewiele byśmy zdziałali.
Artur Łopatniuk – grafik komputerowy, fotograf, fotoreporter, laureat m.in. trzech nagród Prezydenta Miasta Gdańska
w konkursach fotografii artystycznej, a także licznych wyróż-

Anna i Adam Rynkowscy

Regina Grenda

Kamil Gajewski

Przemysław Mitraszewski

nień. Współautor kilkunastu wystaw. Uczestnik misji z pomocą
humanitarną do Gruzji w 2008 roku. Przez dwie kadencje radny
dzielnicy VII Dwór. Fundację Hospicyjną wspiera od 10 lat,
ostatnio pomaga także Fundacji Wspierania Rozwoju Ja Też.
Prywatnie mąż Beaty i ojciec dwójki nastoletnich chłopców
Krzysztofa i Mateusza. Poza fotografią interesuje się rysunkiem
artystycznym, lubi dobre filmy, książki i podróże.
Miłość do drugiego człowieka tworzy podstawę światopoglądu
chrześcijańskiego, a ja, wyznający wiarę katolicką, staram się ją
realizować. Nagroda Wolontariusza Roku jest dla mnie ogromnym
zaskoczeniem i wyróżnieniem. Nie sądziłem, że za to, co lubię robić i sprawia mi przyjemność, mogę jeszcze zostać w taki sposób
uhonorowany. Ta nagroda dodaje mi sił i motywacji do dalszej
współpracy.
Przemysław Mitraszewski – współzałożyciel i prezes Zarządu
Lighthouse, firmy z polskim kapitałem działającej w międzynarodowej strukturze jednej z największych firm komunikacyjnych na
świecie Edelman. Pełnomocnik Zarządu LPP SA, przewodniczący
Rady Związku Firm Public Relations, a także członek Rady Etyki
Public Relations. Prowadzi zajęcia z zarządzania kryzysowego na
Uniwersytecie SWPS, London School of PR, a wcześniej m.in. na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej. Prywatnie mąż Karoliny, ojciec Kaliny i Michała. Miłośnik
górskich trekkingów w Tatrach i Himalajach.

Elwira Twardowska

Jerzy Szczepaniak
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Z Fundacją Hospicyjną związany jestem od kilku lat. Od początku
ujął mnie ogrom energii i oddania osób w niej skupionych. Zastanawiałem się, co ja mógłbym od siebie wnieść. I tak moją cegiełką
było wykorzystanie zawodowych kompetencji zawodowych w zakresie wsparcia komunikacyjnego, mającego budować pożądany
wizerunek FH i realizowanych przez nią inicjatyw.

Laureatka m.in. nagrody Splendor Gdański 97 oraz Medalu
Zasłużony Kulturze Gloria Artis 2011. Fundację Hospicyjną
wspiera wraz z Teatrem Feta od kilku lat. Występ jego aktorów
to już nieodłączny element Żonkilowej Parady podczas Pól
Nadziei. Prywatnie żona Jana, mama Łukasza i babcia Tomka.
Zapalona esperantystka.

Anna i Adam Rynkowscy – farmaceutka i funkcjonariusz służby
więziennej na emeryturze, małżeństwo od 31 lat, rodzice Natalii
i Ady. Z zamiłowania ogrodnicy, zapaleni turyści górscy i amatorzy gier planszowych. Od roku z wielkim zaangażowaniem
pomagają Fundacji Hospicyjnej w utrzymaniu hospicyjnego
ogrodu.

Współpracę z Fundacją Hospicyjną poczytujemy sobie za wielki
zaszczyt. Jej zespół robi tak dużo dobrego. Wiadomość o nagrodzie wysłałam do wszystkich członków zespołu Teatru, bo to jest
nagroda nas wszystkich.

Tak żyć tylko dla siebie to nie można. Nie potrafilibyśmy zajmować
się chorymi przy ich łóżkach, chcemy więc choć przynieść im radość naszą pracą. Nagrodą byliśmy bardzo zaskoczeni. Cieszymy
się z niej, ale pragniemy podkreślić, że w pracach ogrodowych
zaangażowanych jest jeszcze parę osób. Efekt końcowy to więc
nasze wspólne dzieło.
Jerzy Szczepaniak – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, oficer wojsk lotniczych na emeryturze, wieloletni pedagog V LO w Gdańsku. Wielki miłośnik gór, zwłaszcza
polskich Tatr, pilot wycieczek turystycznych. Absolwent kursu
dla wolontariuszy opiekuńczych organizowanego przez Fundację Hospicyjną, z którą związany jest od 2010 roku, prawie od
początku w charakterze wolontariusza kierowcy. Prywatnie mąż
Wiesławy, ojciec Macieja i dziadek Oli, Magdy i Mai.
Jestem bardzo szczęśliwy, że pomagam hospicjum. Zanim tu
przyszedłem, nie miałem pojęcia, co to jest ludzkie cierpienie. Od
lat sobie powtarzam, że lotnik nie powinien się bać, a hospicjanin
płakać. Inaczej pierwszy nie będzie mógł latać, a drugi pomagać.
Ja więc nie płaczę, za to o wszystkich chorych pamiętam. Nagrodą
jestem zaskoczony, ale w moim życiu nic ona nie zmieni. Na razie
założyłem, że będę wolontariuszem do 90.
Magda Tomsio-Sołtyskowa – z wykształcenia ekonomistka,
w swojej zawodowej przeszłości wieloletnia redaktorka merytoryczna w Wydawnictwie Morskim, związana także z Gdańskimi
Zakładami Nawozów Fosforowych, Muzeum Narodowym i oświatą. Obecnie na emeryturze. W Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC pomaga od 2004 roku. Absolwentka kursu dla wolontariuszy
opiekuńczych. Mama Szymona i babcia Mai oraz Tosi. Pasjonatka
literatury, muzyki i teatru.
Nagroda jest dla mnie zaszczytem, więc choć od przyjmowania
honorów stronię, ten przyjęłam z radością. Od kilkunastu lat
hospicjum jest moim ważnym miejscem na ziemi. Czuję się też
związana z całym zespołem wolontariuszy opiekuńczych. My
wszyscy dzielimy się z chorymi swoim czasem, a ja z pewnością
także swoją pogodą ducha. Czasami słyszę, że dzięki niej robi im
się jaśniej i to jest dla mnie nagroda największa.
Elwira Twardowska – artystka plastyczka, animatorka kultury,
od lat związana z działalnością Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Założycielka Klubu Plama na Zaspie oraz inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Feta. Twórczyni Teatru
Feta, który uważa za swoje największe życiowe osiągnięcie.

Ulana Witkowska – z wykształcenia ekonomistka, pracuje jako
analityk finansowy w firmie Mowi Poland Sales SA. Od kilku
lat w swoim środowisku zawodowym oraz wśród znajomych
koordynuje akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji, jest jej cichą, ale skuteczną ambasadorką i fundraiserką.
Prywatnie żona Jarosława, mama trzech chłopców: Mikołaja,
Piotrka i Pawełka (Paweł od 7 lat otoczony jest opieką Hospicjum
im. ks. E. Dutkiewicza SAC). Uwielbia dobrą muzykę, książkę
i jazdę samochodem.
Nagroda jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale ja pomagam
nie dla nagród. Jestem przekonana, że dobro wraca, a cała moja
rodzina spotkała się z niewyobrażalną życzliwością ze strony zespołu Hospicjum Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Zwyczajnie
korzystam więc z szansy rewanżu za to, co my dostaliśmy wcześniej.

Tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji
Hospicyjnej w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”
otrzymała:
Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego (d. Fundacja Banku Zachodniego WBK) istnieje od
ponad 20 lat. Od początku istnienia realizuje programy grantowe,
skierowane do organizacji pozarządowych na terenie całego
kraju oraz koordynuje wolontariat pracowniczy (ponad 2 tys.
wolontariuszy). Wśród nowszych projektów warto wymienić Program Stypendialny dla wybitnie uzdolnionych uczniów, a także
Kluby Płomyka, zaprojektowane przez fundację przestrzenie do
zabawy i odpoczynku, znajdujące się w szpitalach i placówkach
opiekuńczych. Duża część działań Fundacji to współpraca z innymi organizacjami, takimi jak Fundacja Hospicyjna.

Pomagaliśmy w różny sposób: nagraliśmy płytę, z której dochód
przeznaczony był na hospicjum, piekliśmy ciasta, zbieraliśmy pieniądze na leczenie podopiecznych czy np. na sprzęt stomatologiczny.
Przez ostatnie 2 lata wolontariusze Fundacji Santander z Makroregionu Północnego naszego banku realizowali wolontariat pod
nazwą Północny Pomaga, łącząc zbiórkę niezbędnych artykułów

WOLONTARIAT

z biegiem charytatywnym i zbieraniem kroków w aplikacji Endomondo. W imieniu 2 tysięcy wolontariuszy, pracowników Santander
Bank Polska, bardzo dziękuję za wyróżnienie, „Wolontariusz Roku”
to brzmi bardzo dumnie.
Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska

Tytułem Honorowego Wolontariusza Fundacji
Hospicyjnej w kategorii „Szkoły” obdarzone zostały
dwie gdańskie placówki oświatowe
(w kolejności alfabetycznej):

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Gdańsku –
przyjazne miejsce dla działań o charakterze charytatywnym.
Od kilkunastu prowadzona jest w niej szkolna grupa wolontariatu „Pomagamy Forever: wolontariat SP 2”, którą opiekują
się Jolanta Zawadzka-Giza (9 lat w SP2) oraz Damian Lampka
(3 lata). Organizowane są akcje na terenie szkoły i poza nią, m.in.
kiermasze, loterie, zbiórki. Ich beneficjentami są potrzebujące
dzieci ze szkoły, podopieczni Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, a także seniorzy (akcja
,,Paczka dla seniora’’). Tak szeroki zakres działań możliwy jest
dzięki zaangażowaniu uczniów, ale także dyrekcji i rodziców.

Wolontariusze z Zespółu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku

Wolontariatu w ZSSiO były doceniane i nagradzane podczas
konkursów wolontaryjnych, np. „Szkoła Społecznie Wrażliwa”,
„8 Wspaniałych” oraz „Aktywni w Mieście” w kategorii „Wolontariat Szkolny”.
Współpraca z gdańską Fundacją Hospicyjną trwa od wielu lat,
przynosząc młodzieży mnóstwo satysfakcji i radości. Nasza
sportowa społeczność zawsze była, jest i będzie wrażliwa na
potrzeby tych, których skrzywdził los. Tak jak sukcesy sportowe naszych wychowanków cieszy fakt, że mogą każdego dnia
wyciągnąć pomocną dłoń do drugiego człowieka.
Irena Adamowska.
dyrektor Zespółu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku

Tytuł Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej
otrzymała:

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej w Gdańsku

Pomagamy Hospicjum Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej, bo tutaj
uczymy się empatii wobec drugiego człowieka oraz bycia ze sobą.
To jest miejsce, które idealnie pokazuje, co jest ważne w życiu: wiara
i drugi człowiek. Jak powiedział papież Franciszek: „Jak możemy
kochać Pana Boga, którego nie widzimy – jak nie umiemy kochać
człowieka, który jest obok nas”. Ta nagroda jest dla uczniów-wolontariuszy, obecnych i byłych, bardzo ważnym wyróżnieniem.

Zdzisława Hankisz – hojna ofiarodawczyni pieniędzy na rzecz
podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Swoją
wdzięczność mogliśmy okazać, pomagając Pani Zdzisławie
w ostatnich tygodniach i otaczając Ją opieką u kresu jej życia.
Zmarła w naszym Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6
w Gdańsku. Na Facebooku Fundacji zamieściliśmy pamiątkowy
post, w którym napisaliśmy m.in.: „Dziękujemy za Pani uśmiech,
serce i pomoc. Pani wsparcie ogromnie dużo znaczyło dla nas i dla
naszych podopiecznych. Będziemy Panią nosić w swoich serca”.
Moja pomoc to nie jest nic ważnego, ale płynie z potrzeby serca.

Jolanta Giza i Damian Lampka,
koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu SP 2

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku
– szkoła z wieloletnimi tradycjami sportowymi, której mury
szkoły ukończyło 27 olimpijczyków. Zgodnie ze słowami jej
patrona, Janusza Kusocińskiego: „Kształcić duszę cnotami, umysł
słowami a ciało sportem”, w ZSSiO dba się nie tylko o rozwój
intelektualny i sportowy uczniów, ale także rozwijamy w nich
od wielu lat pokłady ludzkiej wrażliwości. Działania Szkolnego

Zdzisława Hankisz
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Tytuł Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej zdaniem tylko w ten sposób możemy współtworzyć dobrze rozwijające się społeczeństwo.
otrzymały także firmy (w kolejności alfabetycznej):
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.
z o.o. – komunalna Spółka, będącą właścicielem infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej służącej mieszkańcom Gdańska.
Jej zadaniem jest rozwój i modernizacja tego systemu oraz zapewnienie i ochrona zasobów wody. W tym celu realizuje szereg
inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych.
Fundusze na inwestycje zdobywane są m.in. ze środków Unii
Europejskiej. Na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkowana jest „zielona energia” z biogazu. Hasło przewodnie GIWK
brzmi: „Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł”.

Działalność dla mieszkańców Gdańska powoduje, że czujemy się
szczególnie odpowiedzialni również za inne działania na rzecz
obywateli. Od kilku lat wspieramy organizację październikowego
koncertu „Głosy dla Hospicjów”, nasi koledzy i koleżanki osobiście
angażują się w wolontariat hospicyjny. Dodatkowo pracownicy
GIWK organizują w kwietniu „Dzień żonkila”. Wybranego dnia
przeprowadzane są w firmie loteria fantów, elektroniczne licytacje
ciekawych przedmiotów i degustacja własnoręcznie zrobionych
ciast. Naszym celem jest zebranie środków i wsparcie akcji „Pola
Nadziei”. Cieszymy się, że pieniądze zebrane z kwesty są przeznaczane na tak szczytny cel.

Marcin Lewandowski, prezes Zarządu,
Anna Jakób, członkini Zarządu Grupy GPEC

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA – operator Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego AMBER EXPO, miejsca z charakterem i o niepowtarzalnym stylu. Dogodna lokalizacja w sąsiedztwie Stadionu Energa Gdańsk oraz funkcjonalność obiektu
stwarzają możliwość organizacji różnorodnych, zaawansowanych technologicznie wydarzeń gospodarczych, naukowych
i kulturalnych. Firma zawsze stara się działać zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności i wdrażać je w swoją codzienną
aktywność. Bierze udział w życiu lokalnej społeczności i w różnych formach wspiera wiele inicjatyw.

Jesteśmy zaszczyceni i wzruszeni nadaniem nam tytułu Filantropa
Roku. Filantrop to osoba, która lubi czynić dobro. My, jako Międzynarodowe Targi Gdańskie, również chcemy czynić dobro. Co
niezmiernie cieszy, nasze wspólne pomysły i działania, zwłaszcza
te realizowane podczas Jarmarku św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego, dają bardzo wymierne korzyści – społeczne,
związane z propagowaniem idei hospicyjnej i społecznej solidarności i finansowe – w ubiegłym roku dzięki nim hospicyjne konto
zasilone zostało kwotą 140 000 złotych. Z Fundacją Hospicyjną
jesteśmy razem już kilkanaście lat. I nadal będziemy. Bo pomaganie jest piękne.

Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury
Wodno-Kanalizacyjnej

Paweł Orłowski, wiceprezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Gdańskich

Grupa GPEC – lider branży ciepłowniczej na Pomorzu i jeden z największych inwestorów w regionie. Zarządza siecią
ciepłowniczą o długości ok. 800 km. Z usług firmy korzystają
mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa,
Starogardu Gdańskiego i Pelplina. Co roku firma przeznacza
średnio 100 mln PLN na inwestycje w modernizację i budowę
infrastruktury ciepłowniczej. Firma nieustannie poszerza swoją
działalność o kolejne dziedziny, wykraczające poza produkcję
i dystrybucję ciepła.

Piekarnia „Kidzińscy” – firma rodzinna obecnie prowadzona przez państwa Annę i Pawła Kidzińskich. Wiele wypieków
powstaje na starych recepturach, a do pieczywa używany jest
naturalny zakwas. Piekarnia specjalizuje się w chlebach żytnich,
przygotowywanych z mąki pozyskiwanej od lokalnych dostawców i wypiekanych w przedwojennym piecu.

Jesteśmy przekonani, że trwały wzrost biznesu powinien wiązać
się ze zrównoważonym rozwojem, w zgodzie z otoczeniem, w tym
z potrzebami społeczności lokalnej. Działanie na rzecz najbardziej
potrzebujących jest obecne w strategii Grupy GPEC od lat. Naszym

Anna i Paweł Kidzińscy
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Fundację Hospicyjną wspiera od kilku lat, zaopatrując ich podopiecznych na cotygodniowe spotkania w hospicyjnej kawiarence Cafe Jeż, a także dostarczając produkty na organizowane
przez Fundację wydarzenia.

nym Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Wyróżnienie przyznane
przez Fundację jest dla nas motywacją do dalszych działań.
Adrianna Kadziewicz, przewodnicząca WRS ETI

Dzielimy się tym, co umiemy i co mamy. Sprawia nam to radość
i przynosi satysfakcję. Wyróżnienie przyznane przez Fundację
sprawiło radość, ale większą daje nam samo pomaganie. Lubimy to.
Anna i Paweł Kidzińscy

Saur Neptun Gdańsk SA – spółka powołana 1 lipca 1992 r. jako
pierwsze w Europie Środkowej joint venture w dziedzinie usług
komunalnych. Akcjonariuszami spółki są: francuska Grupa Saur
(51% udziałów) oraz Miasto Gdańsk (49% udziałów). Spółka jako
operator gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
ma za zadanie zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków. Obsługuje ponad 500 000 mieszkańców Gdańska
i Sopotu, oczyszczając także ścieki z gmin sąsiadujących. SNG
aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Gdańska, wspierając
samorząd oraz instytucje z sektora NGO.

Od kilku lat jesteśmy przyjacielem Fundacji Hospicyjnej. Z podziwem patrzymy, jak zaangażowani ludzie pomagają potrzebującym, realizując motto „Hospicjum to też życie”. Jesteśmy dumni
z tego, że możemy pomóc fundacji w poprawie jakości życia jej
podopiecznych.

Wydziałowa Rada Studentów ETI

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku – kuźnia talentów sportowych przyszłych olimpijczyków. Uczniowie trenują
pływanie, gimnastykę i lekkoatletykę, doskonale łącząc naukę
z profesjonalnym sportem. W szkole działa Koło Wolontariatu,
dzięki któremu utrzymywana jest cykliczna współpraca z Fundacją Hospicyjną, Pomorskim Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum
w Sopocie, Caritas, Bankiem Żywności, Regionalnym Centrum
Wolontariatu, DKMS, WOŚP, Szlachetną Paczką, Komitetem
Społecznym Pod Parasolem. Wśród uczniów jest 2 laureatów
„8 Wspaniałych”.

Jacek Kieloch, wiceprezes Zarządu SNG

Ponadto w tym roku Kapituła Nagrody postanowiła
przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymali je:
Wydziałowa Rada Studentów ETI – organizacja studencka
działająca na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, do której zadań należy m.in. promocja Wydziału, pośrednictwo między studentami a pracownikami naukowymi, organizacja wydarzeń wydziałowych, a także
współpraca z władzami Wydziału i uczelni oraz administracją.
Z inicjatywy organizacji od 6 lat w grudniu prowadzona jest
akcja „Losowanie Świąteczne”, dzięki której zbierane są środki
na pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Pomagamy, ponieważ nie samą nauką i zabawą student żyje. Chcemy, by studenci i pracownicy mogli się zintegrować, robiąc wspólnie
coś dobrego. W zeszłym roku zdecydowaliśmy się pomóc podopiecz-

Wolotariusze z Zespółu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku

Uczniowie, pomimo obciążenia treningowego, bardzo angażują
się w wolontariat. Ogromna empatia i chęć pomocy ludziom
w środowisku lokalnym oraz kolegom i koleżankom w szkole – to
skłoniło nas do pomocy Fundacji Hospicyjnej w akcjach: „Dzień
Tumbo”, „Pola Nadziei”, „Mikołaje na Start”.
Ewa Leyk-Latowska, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
Opracowała Magda Małkowska

21

22

NASZE AKCJE

Klikaj – Zagraj – Pomagaj!

M

ożna to zrobić w pracy, na spacerze w lesie
albo w łóżku przed pierwszą kawą. Wszystko
trwa najwyżej minutę, ale efekty odczują tysiące ludzi przez długi czas. Tak właśnie działają portale z mikropłatnościami, które uruchomiliśmy, by wciąż
móc pomagać ponad 3000 naszych podopiecznych
w całej Polsce.

niezbędny do oddychania, cień, gdy świeci mocne słońce,
schronienie przed deszczem. A przecież Hospicjum to też
Życie. To opieka, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa w sytuacji nieuleczalnej choroby i kresu życia. Zapragnęliśmy
więc stworzyć interaktywną zbiórkę, w której dzięki kolejnym
wpłatom nasze drzewo będzie rosnąć, rozkwitać i pozostanie
wiecznie zielone.

5 zł zmienia świat
Gdy w marcu wybuchła pandemia, dość szybko okazało się,
że tradycyjne zbiórki – podczas koncertów, zawodów sportowych, w sklepach – nie będą możliwe. Nikt nie wiedział, kiedy
sytuacja wróci do normalności, a wolontariusze w żółtych
koszulkach znów ruszą z puszkami w miasto. Postanowiliśmy
więc stworzyć rozwiązanie, które umożliwia zbieranie środków
bez względu na pandemię, pogodę, a nawet porę dnia. Tak
powstało wiecznie zielone drzewo Hospicjum Dutkiewicza
oraz kolorowa łąka słonika Tumbo.

❙❙ DRZEWO ŻYCIA
Z czym kojarzy wam się Hospicjum? Nam skojarzyło się
z pięknym, rozłożystym drzewem, które daje owoce, tlen,

Jak to działa? Trzeba wejść na stronę pomagamhospicjum.pl
(z komputera lub smartfona) i dokonać dowolnej wpłaty
– BLIK-iem, szybkim przelewem, a wkrótce także kartą kredytową. Możliwe będzie również zdefiniowanie przelewu
cyklicznego. To może być symboliczne 5 zł! Po każdych
zebranych 50 tys. zł drzewo będzie się zmieniać i wzrastać,
pojawią się na nim owoce, w jego koronie zamieszkają ptaki.
– Każda, nawet najdrobniejsza wpłata, to piękniejsze wirtualne
drzewo, ale przede wszystkim kwota, która pomoże nam nieść
konkretne wsparcie medyczne, psychologiczne i duchowe dorosłym u kresu życia, ciężko chorym dzieciom, których mamy
pod opieką w tej chwili 34 oraz ich rodzeństwu, a także bliskim

HOSPICJUM DUTKIEWICZA OTACZA OPIEKĄ
2000 DZIECI I DOROSŁYCH ROCZNIE
PODARUJ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTOM I WYTCHNIENIE ICH BLISKIM

www.pomagamhospicjum.pl
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Odwiedź łąkę Słonika Tumbo

Wpłać – Zagraj – Pomagaj
Podaruj uśmiech dzieciom osieroconym!

www.pomagamtumbo.pl

naszych pacjentów. Zwykle częściej niż mówi rozporządzenie, bo
kierujemy się potrzebami chorych – tłumaczy Anna Janowicz,
prezeska Fundacji Hospicyjnej.
Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków
ochrony osobistej, dezynfekcyjnych, medycznych czy paliwa,
dzięki któremu lekarze i pielęgniarki dojadą do pacjentów
w domach, a przewlekle chore dzieci dotrą na rehabilitację.
Zmieniła się bowiem rzeczywistość dookoła, ale nie potrzeby
naszych pacjentów i podopiecznych.

❙❙ TUMBO POMAGA, A MY POMAGAMY TUMBO
Właśnie dlatego drzewo to nie jedyna zbiórka wirtualna,
którą uruchomiliśmy. W połowie maja zaczęła działać wesoła
Łąka Słonika Tumbo. Zasada jest podobna, jak w przypadku
Drzewa Życia – im więcej wpłat, tym piękniejsza i bardziej
kolorowa staje się łąka, pojawiają się na niej kwiaty i kolejne
wesołe słonie. Słonik Tumbo pomaga dzieciom osieroconym,
a my musimy zebrać 250 tys. zł, by mógł dalej robić to tak,
jak dotychczas.

– Rocznie pomagamy ok. 1000 dzieci w całej Polsce. Te dzieci
straciły kogoś bliskiego albo doświadczają ciężkiej choroby
brata lub siostry. Ich potrzeby są różne, dlatego stworzyliśmy
wiele sposobów pomocy. Dla dzieci w żałobie działa m.in. portal
tumbopomaga.pl oraz infolinia, na którą mogą zadzwonić,
gdy potrzebują z kimś porozmawiać. Oferujemy pomoc socjalną, z której od 2006 roku skorzystało ponad 9000 dzieci.
Finansujemy dodatkowe zajęcia, obozy, prowadzimy świetlicę.
Każde z tych działań wymaga jednak finansowania. W sumie
do 2019 roku kwota pomocy dzieciom osieroconym w różnych
obszarach wyniosła przeszło 3 mln. złotych – podsumowuje
Anna Janowicz.
Zbiórkę dla Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga
znajdziecie pod adresem pomagamtumbo.pl. A potem,
gdziekolwiek jesteście – w pracy, na spacerze w lesie albo
w łóżku przed pierwszą kawą – wrzućcie do naszej skarbonki
skromnego piątaka. To tak niewiele, a tak dużo może pomóc.
Dagny Kurdwanowska
Partnerami projektu są firmy IMSET oraz Blue Media
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Fala pomocy dla Hospicjum

P

omaganie jest piękne! Mogliśmy się o tym przekonać, gdy sytuacja związana z koronawirusem sprawiła,
że Hospicjum Dutkiewicza znalazło się w trudnej sytuacji finansowej i gdy zaczęło brakować środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji. Darczyńcy ruszyli na pomoc, pomagając nam zbudować tarczę wsparcia dla Hospicjum. Dzięki wirtualnej zbiórce udało się pozyskać 68 tys. zł. Firmy
i osoby prywatne przekazywały również dary rzeczowe – poza środkami ochrony także m.in. środki czystości,
napoje, obiady, kosmetyki, a nawet pralkę, gdy ta hospicyjna się zepsuła. Wszystkim z całego serca dziękujemy.
Wasza solidarność z Fundacją jest bezcenna i tak bardzo wciąż potrzebna, by Hospicjum Dutkiewicza mogło nadal
działać i pomagać.

Przyłbice produkowane przez firmy z całej
Polski na drukarkach 3D trafiły do Hospicjum
już w pierwszych dniach pandemii.

Środki czystości podarowały
m.in. firmy Carrefour i E.Leclerc.

Firma LPP podarowała nam m.in. maseczki w ramach akcji #LPPPomaga.

72 tys. rękawiczek nitrylowych
– bezcenny dar firmy Mercator.

Piękne maseczki zaprojektowała Magda Beneda
i podarowała naszym pielęgniarkom i opiekunkom.

WSPARCIE

Gdańsk Pomaga! W ramach tej akcji
otrzymaliśmy m.in. maseczki i termometry.

Płyny do dezynfekcji są niezbędne w codziennej pracy
Hospicjum – te podarowała nam firma L’Oreal.
Mercure Gdańsk Stare Miasto
zadbało o pyszne obiady dla
personelu Hospicjum.

Kartografia Niepraktyczna i społeczność
fanów Warhammera zebrały
dla Hospicjum aż 12 tys. zł!

Pomagać można na różne sposoby
– Oskar Żołądkiewicz i szkoła tańca
Pro-Dance zebrali 2 tys. zł!
W ramach akcji „Dziś dla jutra”
Invest Komfort przekazał
m.in. pralkę, maseczki i rękawiczki.

Firma Ziaja jako jedna
z pierwszych zareagowała na apel o pomoc,
przekazując środki do dezynfekcji.

Dzięki firmie Marion do Hospicjum trafiły
kosmetyki i środki do dezynfekcji.
Maseczki szyły osoby prywatne
i koła gospodyń wiejskich.

To tylko część z firm i darczyńców, którzy odpowiedzieli na nasze apele i wsparli Hospicjum
Dutkiewicza w tym trudnym czasie. Innych znajdziecie na FB Fundacji Hospicyjnej.
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Zaproszenie na…
Dziady

K

raboszki to były maski, często z lipowego drewna, symbolizujące dusze zmarłych, które nasi praprzodkowie przygotowywali na obrzęd Dziadów, by odstraszać złe duchy. Bohaterka Kraboszek Barbary Piórkowskiej, najnowszej powieści
znanej gdańskiej pisarki i poetki, na koniec snutej o niej historii taką maskę
dostaje. Podarunek na życie, nie na śmierć, choć do śmierci było jej blisko.
Na okładce książki można przeczytać, że oto w naszych rękach
„prywatny dyskurs na temat relacji pacjentka-lekarze i odczłowieczenia w służbie zdrowia. Powieść, oparta na rzeczywistych
doświadczeniach, pozwala dostrzec emocjonalne aspekty zmagania
się ze śmiertelną chorobą”. Nie do końca to prawda, choć autorka
ma za sobą „rzeczywiste doświadczenia” pacjentki onkologicznej
– wpuszczonej w zbiurokratyzowaną machinę służby zdrowia
i przemielonej przez rządzący w niej system. Jest w nim miejsce
dla bezdusznych doktorów Owczarskich i dla sióstr Bicz o wrażliwości kapo, które pacjentów przerzucają jak worki z węgłem, i dla
studentów rozmawiających o niczym podczas przeprowadzania
bolesnego zabiegu. O relacji pacjentki z medykami, pewnie nie do
końca wziętymi z wyobraźni, jest w książce sporo, ale Kraboszki to
także powieść o powrocie do korzeni, zarówno tych prasłowiańskich,
jak i własnych, rodzinnych. Bez takiego umocowania konieczne
zmiany w życiu, by nie dać się chorobie, mogłyby nie zaistnieć.
Podobnie jak siła na tego życia kontynuację.

Przejmujące Kraboszki momentami czyta się jak wiersz. Takie są
liryczne. Momentami są też bardzo zabawne, a liryzmowi ze śmiechem jedna tutaj droga. Jak w portretach Rodzanic, słowiańskich
mojr, z którymi można napić się wódki i ucieszyć sukienkami
z dzianiny, lub w wizji zadomowionej za kaloryferem Kikimory,
prowadzącej pokątne usługi szwalnicze, czy przy opisie łąki pełnej kobiet w kapeluszach, która przed chwilą była łąką pełną kań.
W książce znajdziemy wiele opisów przypominających ruchome
obrazy, nasycone kolorami i pełne detali, które wyłuska się dopiero
przy kolejnej lekturze.
A jako bonus pod koniec przeczytamy wywiad ze Śmiercią, „przedrukowany” z „Dead People Review”. „Kiedy nawala grafik, po prostu
przychodzę i w odpowiedniej chwili mówię temu: dość” – oświadcza
ona bez ogródek. No ale nie tym razem. „Ciemno wszędzie, głucho
wszędzie, co to będzie, co to będzie…”. Wciąż życie będzie...
Magda Małkowska

Opowiadania terapeutyczne dla dzieci, pomagające w sytuacji śmierci kogoś bliskiego i przeżywania żałoby. W serii ukazały
się dotąd historie Jasia, który stracił mamę,
Miłki, przeżywającej śmierć taty, Antosia
i Stasia, którzy stracili dziadka, Tosi, której
umarła babcia, a także opowieść o słoniu
Tumbo, który wspiera rodzinę w żałobie.
DO KUPIENIA NA:
WWW.KSIEGARNIA .HOSPICJA .PL
WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.TUMBOPOMAGA .PL

#ZAGRAJPOMAGAJ
podopiecznym Fundacji Hospicyjnej
Wesprzyj pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
oraz tysiące opiekunów rodzinnych w całej Polsce!
Dołącz do grona Partnerów aukcji na Allegro
– jednej z najważniejszych akcji charytatywnych tej jesieni.
Zbierając wspólnie środki dla naszych podopiecznych,
zapewnimy im między innymi:

• opiekę medyczną ponad limitem proponowanym przez NFZ, w tym więcej wizyt lekarzy
i pielęgniarek w domach chorych, którzy przyjeżdżają, gdy chory tego potrzebuje

• wsparcie psychologiczne
• nowoczesny sprzęt medyczny
• dofinansowanie rehabilitacji
• opiekę wytchnieniową w domach chorych, która odciąży ich bliskich
• specjalistyczne doradztwo w zakresie organizacji opieki, świadczeń
i możliwości uzyskania wsparcia

• bezpłatne poradniki dla opiekunów na temat codziennej opieki.
Opiekujemy się dorosłymi u kresu życia, troszczymy się o nieuleczalnie chore dzieci.
Wspieramy opiekunów rodzinnych.
Dołącz do nas – podaruj im bezpieczeństwo i wytchnienie.
Angażując się jako PARTNER AKCJI, wspierasz ważny cel społeczny, budujesz wizerunek
pracodawcy społecznie zaangażowanego, tworzysz wspólnotę firm
przyjaznych hospicjom i opiekunom rodzinnym.
Sposobów pomagania jest wiele. Jeśli chcesz się zaangażować, skontaktuj się z nami:
d.kurdwanowska@hospicja.pl, tel. +48 668 895 072

z biegami dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej

5. EDYCJA JUBILEUSZOWA
RUN BEACH MORNING dla Fundacji Hospicyjnej
5 medali na 5-lecie
Zawody wirtualne
Wybierz jedną z form ruchu: BIEG, ROWER, KIJKI. Zapisz się przez stronę stronę zrzutka.pl
wykupując jeden z 2 pakietów i dołącz do nas. Każdy uczestnik otrzymuje medal,
możliwe jest też zamówienie specjalnej dedykowanej koszulki sportowej.

Zasady gry
W dowolnym dla siebie miejscu, w okresie 10 dni od startu, musisz przebiec, przejść lub przejechać 5 km.
Zdjęcie z datą i uzyskanym czasem wysyłasz na biegdlafundacji@hospicja.pl do godziny 18.00
10. dnia od rozpoczęcia biegu.
Rejestracja na każdy z 4 biegów odbywa się oddzielnie poprzez stronę zrzutka.pl.
UWAGA: 10 zł z każdego pakietu przeznaczone zostanie na potrzeby podopiecznych Fundacji Hospicyjnej!

Harmonogram biegów i dla kogo startujemy
• Bieg 1. dla dorosłych pacjentów Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC – 5.07-15.07.2020
• Bieg 2. dla opiekunów rodzinnych – 19.07-29.07.2020
• Bieg 3. dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga – 2.08-12.08.2020
• Bieg 4. dla podopiecznych Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC – 16.08-26.08.2020
Na zakończenie, 29.08.2020, wszystkich naszych sportowców zapraszamy na wyjątkową, on-linową Galę!

Więcej informacji na FB Fundacji Hospicyjnej oraz FB Run Beach Morning

