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Za oknami już lato w pełni, 

nastał wyczekiwany czas 

wakacji i urlopów. Chcemy 

jednak zachęcić Państwa do wspomnień 

dotyczących wydarzeń z ostatnich trzech 

miesięcy. W tym numerze kwartalnika dominują 

jeszcze kwietniowe Pola Nadziei i uroczystość, 

którą od 10 lat organizujemy w tym czasie – 

wręczenie Bursztynowych Dźwigów Honorowym 

Wolontariuszom i Honorowym Filantropom Fundacji 

Hospicyjnej. To szczególna okazja, by wyrazić naszą 

wdzięczność za wsparcie, dzięki któremu możemy 

realizować tak wiele projektów i pomagać naszym 

podopiecznym. Dzięki lekturze tego numeru 

będziecie Państwo mogli poznać niektórych 

z nich – panią Trudzię, Denisa, Oskara, Maksa, 

Amelkę, Tymona, Adasia… Prezentujemy w nim 

także nasze działania, w ramach których możemy 

wesprzeć opiekunów rodzinnych, dorosłych i dzieci 

w żałobie oraz osoby z chorobą nowotworową. 

Warto skorzystać z pomocy, by łatwiej przejść przez 

trudny czas. I utrzymać lub odzyskać wewnętrzną 

harmonię, żeby to, co się dzieje na zewnątrz, nie 

było kolosem na glinianych nogach, żeby się nie 

zawaliło. Tej harmonii, spokoju i radości życia życzę 

Państwu nie tylko na czas letnich wakacji…

Dziękujemy, 
że byliście z nami!  

Fotografie: Łukasz Wajszczyk
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Drugi Drogowskaz: Nikt z tego zespołu nie umiałby pomóc 
sam, dopiero różnorodność osób, ich przygotowania, oso-
bowości, profesji i wyznawanej filozofii potrafi zaspokoić 
potrzeby chorego.
Refleksją na temat tej wskazówki ks. Eugeniusza podzieliła się 
Joanna Kosowska-Trzpil, pielęgniarka oddziałowa stacjonarnego 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, pracująca w nim od 18 lat.

Praca zespołowa w hospicjum to jest mój ulubiony temat. Zespół 
jest sercem hospicjum, to do niego należy całościowa opieka nad 
chorym. Nikt nie poradziłby sobie sam. Kontakt z cierpieniem jest 
trudny i silnie na nas wpływa, więc trudno sobie wyobrazić, że 
ktoś zostaje sam z tymi emocjami. Trudno też by było samemu 
sprostać potrzebom chorego. Praca zespołowa ma różne wymiary 
w zależności od tego, gdzie opiekujemy się chorym. W hospicjum 
domowym idziemy do chorego i jesteśmy z nim sam na sam. Jednak 
każdy wie, że do tego chorego przyjdzie jeszcze ktoś z zespołu, że 
można się kogoś poradzić albo zaangażować do opieki dodatkową 
osobę, jeśli potrzeba. Zawsze można z kimś omówić to, co się dzieje 
z chorym, ale i porozmawiać o swoich emocjach, żeby sobie lepiej 
dać radę i żeby chory był jak najlepiej zaopiekowany. Natomiast 
na oddziale jest trochę inaczej. Mamy wielu podopiecznych, czę-
sto się zmieniają, przyjmujemy chorych w różnych stanach, część 
w bardzo ciężkim, i przy tak dużym ładunku stresu, trudnych emocji 
zespół jest jak powietrze. Dlatego to, że jesteśmy razem, to jest coś 
niesłychanego.

Z perspektywy chorego i jego rodziny zespołowość także jest ważna, 
ponieważ choruje cały człowiek, we wszystkich aspektach swojego 
jestestwa. Jedna osoba nie jest w stanie opanować całego bólu, 
nie potrafi zrozumieć wszystkiego i zrobić wszystkiego. Dlatego 
ważne jest, by w zespole byli ludzie różnych profesji, z których 
i tak chory wybierze sobie jedną osobę. Ona stanie się dla niego tą 
najważniejszą, z którą będzie rozmawiać o tym, co najistotniejsze, 
której zaufa do końca. Nigdy nie wiemy, kto to będzie. 

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz mówił, że do chorego musimy przychodzić 
jako profesjonaliści, każdy z nas musi mieć kompetencje, wiedzę 
i umiejętności. Ale tak naprawdę tylko wtedy, gdy jesteśmy wszy-
scy razem, to towarzyszenie jest pełne. I tylko wtedy możemy tę 
opiekę sprawować przez lata. Trwamy tutaj po kilka, kilkanaście 

i więcej lat właśnie dlatego, że jesteśmy razem. Kiedyś zrobiliśmy 
sobie takie ćwiczenie – poprosiłam koleżanki, żeby napisały, co jest 
dla nich wartością w pracy, co je wzmacnia, dzięki czemu chcą tu 
być. Wiele z nich napisało, że jest to zespół, to, że jesteśmy razem. 
A także nasza różnorodność. Każdy jest inny i wnosi coś od siebie 
– ze swoją filozofią życia, postrzeganiem, temperamentem. Takie 
zwykłe rzeczy, z których się składamy, niekoniecznie umiejętności 
zawodowe, ale po prostu to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeden wniesie 
więcej powagi i zadumy, drugi więcej śmiechu, światła… 

Zespół to wspólne przeżywanie radości i sytuacji trudnych. Czas 
pandemii był dla nas chyba najtrudniejszym doświadczeniem. 
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyliśmy, więc nie można 
było sobie układać konkretnych scenariuszy. Wszystko się zmieniało 
z dnia na dzień. Ale wtedy zespół sprawdził się na 100%. Kiedy myślę 
o jakimś sukcesie w pracy, sukcesie w życiu właściwie, bo praca to 
większa część życia, to myślę o tym, że mogę pracować w takim 
zespole. Jestem z tego bardzo dumna. Że kiedyś odnalazło mnie 
to miejsce, że ja się w nim odnalazłam, że ktoś mi dał na to szansę. 
I że jesteśmy razem.

Wysłuchała Anna Janowicz

Drugi Drogowskaz
Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz podczas swoich re-

kolekcji w różnych miejscach Polski czy też przy 
okazji spotkań Ogólnopolskiego Forum Ruchu 

Hospicyjnego, które powstało z jego inicjatywy w maju 
1991  roku, podkreślał szczególne znaczenie pracy ze-
społowej, współpracy różnych osób na rzecz chorego 
u kresu życia.

Joanna Kosowska-Trzpil, pielęgniarka oddziałowa 
stacjonarnego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Różne sytuacje kryzysowe wywołują pytania, na które za-
zwyczaj brakuje czasu. W czasie pandemii, kiedy codzienna 
aktywność większości z nas została zatrzymana, doszły one 
wyraźnie do głosu. W kontekście kruchości zdrowia i życia 
człowieka pojawiły się najważniejsze życiowe pytania: o sens 
dotykających nas wydarzeń, zasadność przyjętego systemu 
wartości czy stosunek do ekologii.
Niewątpliwie tak, w sytuacjach kryzysowych potrzeby duchowe 
bardziej dochodzą do głosu. Być może ujawniają się nieraz jako 
poczucie pustki, braku sensu, bo kiedy odpada cała gama róż-
nych aktywności zewnętrznych, pojawia się rodzaj przestrzeni, 
w której dochodzi do głosu prawdziwy głód duchowy, który był 
do tej pory spychany na margines. 

Myślę, że inwestowanie w wymiar duchowy człowieka jest ko-
nieczne, żeby to, co się dzieje na zewnątrz, nie było kolosem na 
glinianych nogach, żeby się nie zawaliło. Nasze życie zewnętrzne 
jest dla nas oczywiste. Codziennie rano musimy wstać, umyć 
zęby, ubrać się. Musimy iść do szkoły, do pracy, załatwiać spra-
wy, płacić rachunki, opiekować się rodzicami i tak dalej, i tak 
dalej. I można by tak żyć, nie mając jakby drugiego dna, bo 
się po prostu realizuje te aktywności. Organizm funkcjonuje. 
Można robić karierę, można zarabiać pieniądze. Ale w trudnych 
momentach, takich jak utrata kogoś bliskiego, ciężka choroba, 
depresja, przygniecenie poczuciem bezsensu, pojawia się pyta-
nie: czy życie zewnętrzne to już wszystko? Przecież istnieje coś 

Inwestycja 
w wewnętrzną 
harmonię

O tym, czym jest wewnętrzna harmonia niezależnie od wyznawanego 
światopoglądu i jak do niej dążyć opowiada ks. Krzysztof Niedałtowski  
– teolog i religioznawca, rektor kościoła św. Jana, Duszpasterz  

Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej

takiego jak życie wewnętrzne, które powinniśmy równie silnie 
dokarmiać i w nie inwestować. 

Jest takie ładne porównanie, którego użył Thomas Merton, 
mówiąc, że człowiek, który nie prowadzi życia duchowego, 
podobny jest do kogoś, kto zbudował sobie piękny, duży dom, 
ale nie korzysta z tego wnętrza, tylko siedzi na schodku na ze-
wnątrz, na trotuarze. Tam, gdzie jest pełno ludzi, duży ruch i cały 
czas coś się załatwia. Jest ciągle aktywny i nie wchodzi do tego 
domu. Dlaczego? Dlatego, że ten strumień życia go pochłania 
i nie ma innej perspektywy. 

A to właśnie zaproszenie do wnętrza, do wejścia do środka 
jest jakby nadaniem sensu całemu egzystowaniu, bo inaczej 
wszystko zostaje na tej ulicy. 

Ostatnio przeprowadzam dużo takich rozmów, że naprawdę 
ważne jest: po pierwsze, aby dostrzec w ogóle ten wewnętrzny 
wymiar, to życie duchowe, które jest niezbędnym podziemnym 
nurtem całej naszej egzystencji, i po drugie, żeby zacząć je pla-
nować, tak jak to robimy na przykład z uczeniem się języków 
obcych czy jakąkolwiek inną działalnością. I tutaj cała mądrość 
i chyba dojrzałość, a jednocześnie i roztropność polegają na 
tym, żeby z wielką starannością w to inwestować i przykładać 
do tego dużą wagę.
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Tożsamość duchową musi określić każdy człowiek, nieza-
leżnie od konfesyjnych deklaracji… 
Jestem przekonany, że ludzie, którzy określają się jako nie-
wierzący, mają tak samo potrzeby duchowe. Jest taka książka 
„Duchowość ateistyczna”, która była dla mnie bardzo ważną 
lekturą, a także okazją do pogłębienia mojej duchowości. Francuz 
André Comte-Sponville, były emerytowany profesor Sorbony, 
opisuje w niej swoją sytuację życiową: wychowany w katolickiej 
rodzinie w czasie studiów zaczął znajdować inne odpowiedzi na 
postawione kiedyś pytania. Doszło u niego do zwątpienia czy też 
zakwestionowania dotychczasowych odpowiedzi. Jego własne 
przemyślenia, badania i bardzo solidne studia nad duchowością 
doprowadziły do momentu, w którym zdefiniował swoją pozy-
cję duchową tak: „Wierzę, że Boga nie ma, czyli uczciwie mogę 
powiedzieć, że wierzę, dlatego że nie mam 
pewności”. Tak samo nie ma pewności ten, 
kto mówi, że wierzy, że Bóg jest. Cała książ-
ka jest próbą odpowiedzi na najważniejsze 
ludzkie pytania. I rzeczywiście, przedstawia 
logiczne, spójne wytłumaczenie, skąd się 
wszystko wzięło, do czego wszystko dąży, 
jaki jest sens życia. Ma swoje uzasadnienie, 
zupełnie inne niż w naszym chrześcijańskim 
widzeniu świata. 

Dla mnie osobiście było to bardzo pozytyw-
ne doświadczenie, żeby w pięćdziesiątym 
którymś roku życia ponownie zadać sobie 
te pytania. Jeszcze raz dojrzałym umysłem konfrontowałem się 
z nimi i znajdowałem odpowiedzi. Inne niż autor książki, ale było 
to bardzo dojrzałe, szczere i świadome. Comte-Sponville mówił 
tylko o jednym trudnym momencie ateistycznej duchowości: 
kiedy odchodzi ktoś bliski. Wtedy poczucie sensu zostaje jakby 
zawieszone na kołku, bo nie ma dobrego wytłumaczenia. Nie 
ma też pocieszenia, nie ma nadziei, nie ma rytuału. I to jest 
najsłabszy punkt tego, co nazwał duchowością ateistyczną. 

Ta książka jest świetnym przykładem tego, że duchowość jest 
otwarta dla wszystkich.

Powiedziałeś, że w duchowość po prostu trzeba inwestować. 
Jak to robić? 
Mogę się podzielić tym, co ja sam robię, żeby pielęgnować 
w sobie życie wewnętrzne. Po pierwsze: znajduję codziennie 
czas na ciszę. Staram się przeznaczyć co najmniej pół godziny 
na medytację zaczerpniętą od Ojców Pustyni z czasów wcze-
snego chrześcijaństwa. Dla mnie to jest bardzo dobry sposób 
zbliżania się do siebie i do Boga. W całkowitej ciszy i właściwie 
bezsłownym trwaniu, w obecności Najwyższego. 

Po drugie: robię co najmniej dwa razy w roku osobiste rekolekcje. 
Zazwyczaj stare, piękne mury, nasycone modlitwą od wieków 
bardzo temu sprzyjają. Niekiedy udaje mi się spędzić z benedyk-
tynami, cystersami, a nieraz kamedułami 3-5 dni w zupełnym 
odosobnieniu, z wyłączonym telefonem komórkowym, z jakimś 
planem lektury, która mnie prowadzi przez ten czas, no i w dużej 

ciszy. To też jest niesamowite doświadczenie, bo pierwszego 
dnia jeszcze wszystko wibruje, jeszcze drga, jeszcze nie ma tego 
wewnętrznego słuchu, ale drugiego, a najlepiej trzeciego dnia 
zaczynamy się odsłaniać. Dopiero wtedy ten wewnętrzny dialog 
tak na dobre się zaczyna. Trudno to zdefiniować, nie da się tego 
nazwać wprost. Mówię to nie tylko jako duchowny, bo wiem, 
że bardzo dużo osób świeckich jeździ na takie dni skupienia. 

Trzeba mieć na pewno przynajmniej jedną, a nieraz równolegle 
kilka lektur duchowych. Nie mówię o Biblii, bo ona powinna 
nam towarzyszyć na różne sposoby ciągle, ale warto zacząć od 
„Wyznań” św. Augustyna, „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza 
à Kempisa czy „Opowieści pielgrzyma”. To są te typowe – jak 
to kiedyś mówiono – obroki duchowe, ale one niesamowicie 
inspirują, bo prowadzą człowieka śladami ludzi, którzy sami to 

przeszli. Jeśli ktoś jest już bardziej doświad-
czony, to może sięgnąć po Wielką św. Teresę 
z Ávili czy Jana od Krzyża.

Czy takie lektury można zaproponować 
osobom, które nie wierzą w Boga? 
Myślę, że te książki są na tyle uniwersalne, 
że nie zobowiązują do konfesyjnych de-
klaracji – lektura „Wyznań” św. Augustyna 
jest przecież elementem edukacji szkolnej. 
Natomiast ci, którzy mają alergię na publika-
cje religijne, mogą pójść tropem profesora 
Sponville’a i kultywować swoją duchowość 
bez religii, która może się objawiać w ten 

sposób, że po prostu trwamy w ciszy. Bez odniesienia się do 
absolutu, do Boga. Fundujemy sobie medytację, która może 
być prowadzona w duchu bezreligijnym. Wtedy jest to rodzaj 
uzyskiwania wewnętrznej harmonii, zgody z samym sobą, 
poczucia sensu. Nie chcę podpowiadać tu konkretnych szkół 
medytacji, bo są też szkoły niereligijne, bezwyznaniowe i one 
po prostu uczą uważności. 

Uważność jest fundamentem również w religijnych medyta-
cjach. Uważność, czyli umiejętność skupienia się, zatrzymania 
się. Tylko cisza i kontemplacja pustki. Pustki nie w znaczeniu 
negatywnym, ale takiego miejsca na coś więcej. Są też różnego 
rodzaju dni skupienia, warsztaty duchowości czy też warsztaty 
literackie, które nieraz prowadzą do podobnych wniosków czy 
też obszarów. Oczywiście jest to trochę trudniejsze, bo mniej 
jest fundamentu, tradycji, na której się opieramy, nie ma prze-
wodników wielkich duchowości.

Jak można określić cel życia duchowego?
Celem życia duchowego jest to, żeby wewnętrznie czuć się 
w harmonii z samym sobą – szczególnie dla niewierzących czy 
dla tych, którzy nie wybrali drogi religijnej – oraz w harmonii 
z Najwyższym, czyli sintonia – zestrojenie się, współbrzmienie.

Nie tyle proszenie dobrego Boga, który i tak dobrze wie, czego 
nam potrzeba, tylko dostrajanie siebie właśnie. To nie Jego mamy 
ściągnąć w naszą stronę i przekonać, żeby zechciał nam pomóc, 
tylko to my mamy się wychylić w Jego stronę i zobaczyć, czy 

nasza dusza, nasze sumienie brzmią tak jak to, 
co On sobie o nas marzy.

Jeśli człowiek żyje z tą harmonią wewnętrzną, 
to nawet tak trudne doświadczenia jak obóz 
koncentracyjny w czasie II wojny światowej 
nie są w stanie jej zburzyć. 

Kończę lekturę książki „Przerwane życie” Etty 
Hillesum. Jestem pod wielkim wrażeniem tej 
pochodzącej z ateistycznej rodziny żydowskiej 
dziewczyny, która około 27. roku życia odkryła 
Boga, którego nie definiowała wyznaniowo – 
nie wiadomo, czy to był Jahwe czy Jezus. Mówi 
o Bogu po prostu i rozmawia z Bogiem tak, jak 
cząstka tego wielkiego kosmosu, a Bóg tym, co 
w niej jest najlepsze. Gdy jedzie transportem 
do obozu zagłady, jest taka spokojna, że aż 
trudno uwierzyć, że można w sobie zbudować 
coś takiego, co ona nazywa właśnie harmo-
nią wewnętrzną. Tym zjednoczeniem, które 
daje poczucie wyzwolenia z lęku, nawet przed 
śmiercią, bo przecież to jest część Boskiego planu, którego czę-
ścią jesteśmy. Wtedy nagle rozpadają się ogromne góry lodowe 
strachu, niepokoju, które mogą nas przytłaczać, szczególnie 
w takich trudnych czasach, jakie przeżywamy.

Harmonia ze sobą, ze światem i z Bogiem jest czymś, za 
czym chyba każdy z nas tęskni, a co właśnie jako ludzie 
nadwyrężyliśmy. Warto się o nią zatroszczyć i ją odzyskać.
Tak, i myślę, że słowo „odzyskać” jest najwłaściwsze, bo my ją 
pierwotnie mamy. Ona jest darem, z którym każdy przychodzi 
na ten świat. Zostaje zakłócona przez bardzo niemądre nieraz 
inwestycje w to, co łatwe, przyjemne, zewnętrzne. To nie znaczy, 
że mamy z tego rezygnować, ale utrzymywać balans. Podobnie 
jak z traktowaniem ziemi. Jej dary są też dla nas. Ona rodzi, tak 
jak Bóg mówił w dniu stworzenia, jak jest w Księdze Rodzaju, 
owoce, które są dobre i które mają nam służyć. Niestety przez 
zachłanność, ten rodzaj pazerności, który gdzieś się w nas uru-
chomił, zachwiał się ten balans, zachwiał się ten ład. I do niego 
trzeba powrócić.

Ten powrót ułatwiają również, przynajmniej w moim przypadku, 
absolutnie cenne i niezastąpione rytuały. To jest wielka mądrość, 
że rok ma okresy, które rytualnie nas prowadzą raz do ciszy, 
raz do wielkiej radości. Karnawał – odwrócenie i postawienie 
wszystkiego na głowie, a potem Wielki Post – czas, w którym 
mamy w swojej wewnętrznej ciszy znaleźć właśnie tę harmo-
nię i się odrodzić. I odzyskać to, za czym tęsknimy. I nie chodzi 
o to, żeby się umartwiać, wszystkiego sobie odmawiać, tylko 
powrócić do tego, co w nas jest bliskie tej pierwszej harmonii 
z Bogiem. Gdyby nie było rytuałów, cały rok wyglądałby tak 
samo, czyli każdy dzień byłby poniedziałkiem – i to nie żadnym 
pierwszym, w tym czy w następnym tygodniu, tylko codzien-
nie tym samym zwykłym szarym dniem. Bylibyśmy bardzo 
nieszczęśliwymi ludźmi. 

W chrześcijaństwie mamy Wielkanoc, a potem mamy znowu 
czas Bożego Narodzenia. To jest „czas otwarty”, jak pisze ksiądz 
Janusz Pasierb w swojej genialnej książce sprzed pewnie już 
50 lat. Czas otwarty, czyli co roku jesteśmy wydaje się w tym 
samym punkcie, ale co roku jesteśmy na innym poziomie spirali 
spotykania się ze światem i z tajemnicą, która w tym świecie 
jest obecna. 

Dziękuję Panu Bogu, że mamy taką możliwość i myślę, że powin-
niśmy ją za wszelką cenę kultywować, pogłębiać, chronić, a nie 
zacierać i niszczyć, chcąc zastąpić te rytuały. Pewnie, że są ludzie, 
którzy nie wierzą w Boga, nie są chrześcijanami, nie mają tego 
wpisanego w swój kalendarz. Ale gdyby święta były pozbawione 
duchowego wymiaru, pozostałyby tylko na poziomie prezentów 
czy też dni wolnych, to bylibyśmy pozbawieni czegoś bardzo, 
bardzo wartościowego, wzbogacającego i nadającego sens.

W takim razie życzmy sobie czasu, żebyśmy mogli solidnie 
zainwestować w nasze życie duchowe, które zaowocuje 
harmonią i w konsekwencji poczuciem sensu, odpowie-
dzialnością i radością życia.
Tego serdecznie wszystkim życzę i jako niepoprawny optymista 
wierzę głęboko w to, że pandemia niebawem zacznie powoli 
wygasać i przybliży się ten upragniony czas, kiedy będziemy 
mieli poczucie większego bezpieczeństwa. Chociaż się nie łu-
dzę, że świat będzie identyczny jak przed pandemią, to może 
być świetna lekcja, żebyśmy się czegoś nauczyli i urządzili go 
lepiej, mądrzej i bardziej harmonijnie. I zdecydowanie mniej 
zachłannie żyli.

Właśnie, mniej zachłannie, bardziej harmonijnie. Dziękuję 
za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.

Z ks. Krzysztofem Niedałtowskim rozmawiała Alicja Stolarczyk

Celem życia duchowego jest 
to, żeby wewnętrznie czuć 
się w harmonii z samym 
sobą – szczególnie dla 
niewierzących czy dla 
tych, którzy nie wybrali 
drogi religijnej – oraz 
w harmonii z Najwyższym, 
czyli sintonia – zestrojenie 
się, współbrzmienie.
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Niezwykłe dwa tygodnie

Denis, Oskar i Maks to trzej wspaniali chłop-
cy – podopieczni Hospicjum Domowego dla 
Dzieci. Dzięki środkom zebranym w dwóch 
edycjach (2019-2020) Dragon Boat Business 

League – DBBL – Wiosłujesz Pomagasz mogli ostatnio 
uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Jak wyglą-
da taki wyjazd?

❙❙ DENIS
Zadbany budynek, piękny ogród, staw, wybieg dla koni, plac 
zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania… Ośrodek Wimed 
w miejscowości Skępe za Toruniem zupełnie nie kojarzy się 
z zakładem opieki zdrowotnej, przypomina przytulny hotel. To 
tu pod koniec maja na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny 
przyjechał Denis. Pogodny czternastolatek – zwany za przykła-
dem jego mamy Wytrwałym – przeszedł trudne chwile: resek-
cję guza mózgu, chemioterapię, radioterapię, chemioterapię 
podtrzymującą. Obecnie, w okresie remisji choroby, wymaga 
intensywnej rehabilitacji, stałej opieki neurologa, logopedy 
oraz lekarzy onkologów. 

Dzień Denisa i jego mamy Izy zaczynał się wcześnie. Już o 7:30 je-
dli śniadanie, żeby od 8:00 zacząć zajęcia. Ruchowe, z psy-
chologiem, neurologopedą, hipoterapię (a Denis bardzo lubi 

zwierzęta!), terapię wzroku i słuchu… Chłopcu wyjątkowo 
podobało się system Tobii wspomagający komunikację we 
wszystkich możliwych formach, obsługiwany za pomocą ruchu 
gałek ocznych. Muzykalny Denis mógł nawet wzrokiem zagrać 
na gitarze!

W czasie zajęć dzieci rodzice mają chwilę dla siebie. Mogą też 
zadbać o swoje zdrowie – wystarczy skierowanie od lekarza 
rehabilitacji, by codziennie skorzystać z pięciu zabiegów.

Iza, zapytana o to, co jest dla niej najcenniejszego w turnusach, 
z przejęciem powiedziała: Jeśli widzę, że po powrocie moje dziecko 
robi coś, czego do tej pory nie robiło, to wielkie szczęście. Zapożyczę 
się, żeby mógł w takich turnusach brać udział. 

❙❙ MAKS
Czteroletni Maks w połowie maja przyjechał do Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Wypoczynkowego Wielspin w Wągrowcu nad Jeziorem 
Durowskim. To trzeci turnus rehabilitacyjny chłopca, który wkrót-
ce po urodzeniu przeszedł ciężką infekcję neurologiczną, która 
spowodowała rozliczne uszkodzenia mózgu. Maksiu często jest 
spastyczny, nie trzyma sam głowy, nie siedzi, do tego ma problemy 
z połykaniem. Szansą na to, by jego stan się nie pogarszał, jest 

tylko intensywna rehabilitacja. W czasie dwóch tygodni turnusu 
chłopiec korzystał przede wszystkim z terapii indywidualnej, zajęć 
ruchowych, wirówek, masaży. Cieszył się z zajęć zooterapii z hipo-
terapią, z pomocą „pająka” (specjalnej uprzęży podpiętej do lin) 
mógł próbować stawiać kroki. Po ośmiu godzinach wysiłku – jak 
mówi jego mama Natalia: „to nie wczasy”, bo zajęcia, z przerwą na 
obiad, trwały od godziny 8:00 do nawet 17:00 – nieraz zasypiał tak 
szybko, że nie zdążyli skorzystać z zapewnianych przez animato-
rów popołudniowych atrakcji, takich jak ognisko czy warsztaty, 
w czasie których rodzice wspólnie z dziećmi mogli wykonać 
coś ciekawego. W ramach relaksu więcej spacerowali (ośrodek 
jest położony w kompleksie leśnym i przylega do jeziora), Maks 
miał kontakt z pieskami, które bardzo lubi, a Natalia wieczorem 
mogła przy cieście i kawie spotkać się z innymi rodzicami, którzy 
borykają się z podobnymi problemami. W tej nieformalnej grupie 
wsparcia zdarzały się nawet tańce!

❙❙ OSKAR
W wielkanocny poniedziałek rozpoczął się dwutygodniowy turnus 
Oskara w ośrodku Zabajka 2 w Złotowie nad Jeziorem Zalewskim. 
Sześciolatek urodził się jako wcześniak, ma zdiagnozowany niedo-
rozwój móżdżku oraz duże problemy z refluksem żołądkowo-prze-
łykowym. Chłopcu towarzyszyły dwie siostry, mama Natalia i tata 
Paweł, bo rodzicom udało się wygospodarować środki na turnus 
także dla jego piętnastoletniej siostry Mai. Nastolatka również 
wymaga intensywnej rehabilitacji – zmaga się z niedorozwojem 
móżdżku, małogłowiem, mózgowym porażeniem dziecięcym, 
miewa napady padaczkowe o różnym nasileniu, czasem bardzo 
silne, a wykonując dużo nieskoordynowanych ruchów, może zro-
bić sobie krzywdę. Dla „średniaczki”, dziewięcioletniej Łucji, była 
to namiastka wakacji (lubi zwierzęta i chętnie korzysta z basenu), 
a także okazja, by przez chwilę mieć rodziców tylko dla siebie, 
kiedy rodzeństwo korzysta z zabiegów i uczestniczy w zajęciach. 
Tych dzieci mają mnóstwo – podobnie jak Denis i Maks, zaczynają 
już o 8:00 rano, a kończą nawet po 17:00. Integracja sensoryczna, 
neurologopeda, masaże, kinezyterapia, hipoterapia, dla Oskara 
także basen. Później są rozrywki zapewnione przez ośrodek dla 
całej rodziny – seanse filmowe, ognisko, warsztaty. Czasem nie 
udaje się z nich skorzystać, bo wyczerpani kilkugodzinną pracą 
Oskar i Maja nieraz zasypiają przed kolacją.

Natalia cieszy się z każdego turnusu, bo – jak podkreśla – każdy 
wyjazd to nowi rehabilitanci, nowe terapie, nowe pomysły – nigdy 
nie wiadomo, co spodoba się dzieciom, przynosząc wspaniałe 
efekty. I z uśmiechem dodaje, że jest to też czas, kiedy nie musi 
gotować.

Taki wyjazd to duże obciążenie finansowe dla rodziny chorego 
dziecka. Tygodniowy turnus kosztuje ponad 3 tysiące, a cena 
dwutygodniowego pobytu wynosi od 6 do nawet 8 tysięcy złotych 
w niektórych ośrodkach. Codzienne wydatki związane z opieką 
nad nieuleczalnie chorym dzieckiem przewyższają znacząco 
wsparcie, na jakie może liczyć rodzina ze strony państwa. Trzeba 
też wygospodarować środki na jednorazowe zakupy specjalne, 
na przykład na specjalistyczny wózek wartości kilkunastu tysięcy 
złotych. 

Staramy się, by te problemy nie stały się przeszkodą nie do 
pokonania. Dlaczego tak nam na tym zależy? Zwykle dzieci 
korzystają z rehabilitacji w ramach hospicyjnej opieki 2-3 razy 
w tygodniu, dodatkowo z zajęć zapewnianych w szkole specjalnej 
czy ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym. To jednak kropla 
w morzu potrzeb. Dwa tygodnie intensywnej pracy maksymalnie 
dostosowanej do potrzeb dziecka w czasie turnusu przynoszą 
lepsze i bardziej trwałe efekty, podsuwają pomysły na pracę po 
powrocie. Mamy podkreślają, że dzieci wracają „luźniejsze” – efekt 
zabiegów zapobiegających przykurczom mięśniowym utrzymuje 
się dłużej niż po rehabilitacji domowej. Niezwykle cenne jest 
także wyjście poza rutynę, rodzice mają szansę „złapać oddech”, 
odpocząć nieco od codziennych obowiązków, zadbać trochę 
o siebie, by w domu dalej z niezwykłą determinacją walczyć o jak 
największą sprawność i samodzielność swoich dzieci. 

A dzieci? Ciężko pracując, zwiększają swoje możliwości. Wytrwale 
ćwiczą to, co im sprawia trudność. I w tym wszystkim nie tracą 
radości z wyjazdu, z czasu, który mogą spędzić z opiekunami na 
typowo wakacyjnych rozrywkach, takich jak wspólne ognisko, 
zajęcia warsztatowe, spacery nad jeziorem, choć po dniu inten-
sywnej rehabilitacji czasem brakuje już na nie siły.

Bardzo się cieszymy, że dzięki środkom zebranym w ramach 
dwóch edycji Dragon Boat Business League mogliśmy sfinan-
sować turnusy Denisa, Oskara i Maksa. Jednak pod opieką HDD 
znajduje się jeszcze 31 dzieci i każde z nich zasługuje na podobne 
wsparcie… Nie ustajemy w wysiłkach, by sprostać temu zadaniu. 
Wierzymy, że z Waszą pomocą się uda!

Alicja KocińskaZasłużona drzemka Denisa

W terapii Maksia nawet kózka pomagała...

Oskar codziennie solidnie pracował,  
ale już czeka na kolejny turnus!
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Na „dzień dobry” przynoszę pani Trudzi czekoladę. Wiem, że 
lubi słodycze. – Nie powinnam ich jeść, ale czasem trudno sobie 
odmówić. Wczoraj na przykład nabrałam ogromnej ochoty na 
pączka. Zadzwoniłam do syna i poprosiłam, żeby mi podrzucił 
jednego. Za 15 minut stał pod drzwiami hospicjum ze świeżymi 
pączkami. Od razu zjadłam dwa – opowiada i puszcza do mnie 
łobuzersko oko. 

Kiedy ustalamy już, że obie przepadamy za pączkami (mogą 
być nawet takie, które poleżą 2 dni), pytam o robótki ręczne. 
Przed świętami wielkanocnymi pani Trudzia podarowała kilka 
par własnoręcznie wykonanych ciepłych skarpet na bazarek 
charytatywny wspierający Hospicjum Dutkiewicza. – Miałam 
może z 7 lat, kiedy mama nauczyła mnie robić na szydełku i na dru-
tach. W tamtych czasach nie było wieczorami oglądania telewizji, 
a coś trzeba było robić. Robótki ręczne były więc też sposobem na 
nudę. A wie pani, że zaczynałam, robiąc skarpetki na gwoździach? 
– śmieje się pani Trudzia. – Nie było nas stać na prawdziwe druty, 
więc dostałam na początek od taty dwa długie gwoździe i kiedy 
już potrafiłam coś na nich zrobić, wyklepał mi druty ze szprych 
z zepsutego roweru – wspomina.

Bardzo szybko nauczyła się robić skarpetki, które wykonuje do 
dziś, bo – jak mówi – zawsze się przydają, grzeją w stopy i dają 
radość. – O, widzi pani, zaczynamy tak, tu nawlekamy, przekłada-
my, przechodzimy do pięty – instruuje mnie pani Trudzia. – Kiedy 
człowiek wie, co po kolei trzeba robić, to idzie już łatwo – dodaje. 
Z koszyczka wyciąga jednak nie tylko skarpetki. Na łóżku rozkłada 
wydziergane kwiatki, lekkie opaski na włosy i ciepłe, zimowe – na 
uszy oraz kapcie. – Kiedy przychodzi pan doktor, zawsze ogląda 
te moje dzieła i mówi: „No, widzę, że warsztat się rozwija” – śmieje 
się uradowana. 

– Kiedy tak leżę w łóżku i robię na drutach, dużo rozmyślam – 
o swoim życiu, o ogrodzie, który tak kocham, a zwłaszcza o moich 
dzieciach. Mam wielkie szczęście, bo mam wspaniałe dzieci. Mąż 
nie był zbyt udany, ale dzieci są wyjątkowe – opowiada pani Tru-
dzia. – Jeden z synów mieszka niedaleko – to ten, który ekspresowo 
dostarcza pączki. Drugi mieszka za granicą, a córka w innej części 
Polski. Mimo że jesteśmy w różnych miejscach, kontaktujemy się 
właściwie codziennie. Zawsze byłam z dziećmi blisko. Kiedy byli 
mali, wspólnie wchodziliśmy na drzewa, chodziliśmy do lasu na 

Robótki pani Trudzi
Wpadam do pani Gertrudy, zwanej przez wszystkich pieszczotliwie Trudzią, w słoneczne przedpołudnie. 

Pielęgniarki ustawiają jej łóżko przy akwarium, żebyśmy podczas rozmowy miały widok na rybki. Pani 
Trudzia kocha kwiaty i przyrodę. Przyglądanie się naturze jest dużo ciekawsze od telewizji – mówi. Pod 

ręką ma nieodłączny koszyczek z drutami i włóczką. Właśnie robi kolejną parę skarpetek na aukcję charytatywną na 
rzecz Hospicjum Dutkiewicza. Naszym czytelnikom opowiedziała o swoich pasjach i chęci pomocy innym.

grzyby, jagody i maliny. Między nami jest dużo miłości – mówi 
moja bohaterka i wyciąga smartfona. – Rozmawiamy, czasem 
robimy sobie wideo, żeby się zobaczyć. Córka często pokazuje mi 
wtedy swój ogród, a ja jej doradzam, co tam zrobić z kwiatkami 
i roślinami, żeby lepiej rosły. O, proszę zobaczyć, to zdjęcia jej 
ogrodu. A to mój ogród wiosną. Taki piękny i kolorowy. Miałam 
w nim malwy, róże, irysy, piwonie, jabłonie, pomidorki, ogórki. 
To był najpiękniejszy ogród na całej ulicy. Bardzo za nim tęsknię 
– pani Trudzia smutnieje, ale po chwili znów patrzy na mnie 
z błyskiem w oku. – To teraz zrobi mi pani jakieś ładne zdjęcie do 
gazety? Obiecuję, że nie będę robiła tych swoich śmiesznych min. 
Tylko przez moment udaje nam się zachować powagę. Obie 
śmiejemy się do obiektywu aparatu.

– Te skarpetki są malutkie, więc będą dla chorego dziecka, żeby 
mu było ciepło w stópki. Te większe dam na kolejną licytację, żeby 
pomagały hospicjum. Uważam, że trzeba się dzielić i pomagać. 
Tego zawsze uczyłam swoje dzieci. Na wiosnę moja córka zrobiła 
dla hospicjum przepiękne palmy wielkanocne, a ja dziergam te 
skarpetki i kwiatki. Cieszę się, że będą służyły czemuś dobremu – 
mówi pani Trudzia. A potem mruży filuternie oczy i pyta: To co, 
zjemy sobie przed obiadem po kawałku czekolady?

Dagny Kurdwanowska

Pani Trudzia z radością prezentuje swoje robótki

Początkowym etapom opieki nad bliską 
osobą, która ciężko choruje, towarzy-
szy mnóstwo pytań, a każdego dnia 
pojawiają się nowe. Jak umyć chore-
go leżącego? Co zrobić, żeby nie było 
odleżyn? Czy można liczyć na wspar-
cie z zewnątrz? Jak poradzić sobie ze 
zmęczeniem fizycznym i psychicznym? 
Co zrobić, by bliski nie cierpiał z bólu? 
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
można znaleźć na portalu opiekunro-
dzinny.pl, który powstał kilka lat temu, 
by ułatwić tysiącom opiekunów w całej 
Polsce dostęp do potrzebnej wiedzy, 
szkoleń i wsparcia specjalistów.

Portal oferuje opiekunom rodzinnym 
dostęp do bogatej i stale rozbudowywa-
nej bazy wiedzy, przydatnych informa-
cji oraz możliwość zapisu na bezpłatne 
szkolenia (kolejna edycja szkoleń już po 
wakacjach), a także obejrzenia filmów 
pokazujących praktyczne aspekty opieki, 
np. pielęgnację chorego leżącego. Każdy 

opiekun może również zadać pytanie 
dotyczące dowolnego aspektu opieki 
naszym specjalistom, wypełniając for-
mularz na stronie głównej. Wśród eks-
pertów, którzy odpowiadają na pytania, 
są m.in.: lekarz, pielęgniarka, psycholog, 
pracownik socjalny, rehabilitant. Wszyst-
kie konsultacje są bezpłatne. – Pytać 
można o wszystko – o kwestie pielęgnacyj-

ne, formalne, ale także na przykład o różne 
sposoby leczenia bólu. Z doświadczenia 
wiemy, że brakuje wiedzy na ten temat 
i wciąż pokutuje przekonanie, że choroba 
musi boleć. To nieprawda, a dzisiejsza 
medycyna zna wiele metod łagodzenia 
bólu. Dzięki temu jakość życia pacjenta 
jest lepsza, a opiekun jest spokojniejszy, 
wiedząc, że jego bliski nie cierpi – tłuma-
czy dr Anna Janowicz, prezeska Fundacji 
Hospicyjnej.

Dodaj adres strony opiekunrodzinny.pl 
do ulubionych i korzystaj z niej zawsze, 
kiedy tego potrzebujesz. 

Opiekujesz się chorym bliskim? Na naszym portalu dla 
opiekunów rodzinnych znajdziesz bezpłatne porady spe-
cjalistów, które pomogą w opiece.
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Po co powstała Akademia Walki z Rakiem? 
Nasze działania uzupełniają proces leczenia. Ich celem nie jest 
zastąpienie procedur medycznych, ale zadbanie o chorego 
i jego bliskich w pozostałych aspektach, skupienie się na ich 
potrzebach ciała i ducha.

Kto może zgłosić się do Akademii?
Zapraszamy pacjentów (i osoby im towarzyszące), którzy właśnie 
usłyszeli diagnozę, są w trakcie leczenia onkologicznego lub już je 
zakończyli. Na każdym etapie pojawiają się szczególne potrzeby. 
Leczeniu towarzyszą silne emocje. Trzeba podejmować trudne 
wyzwania i starać się im sprostać. W Akademii pomagamy przejść 
przez ten szczególny czas w życiu. Wystarczy zadzwonić i umówić 
się na spotkanie, by w przyjaznej atmosferze, bez pośpiechu 
porozmawiać o tym, co ma do zaproponowania Akademia i co 
mogłoby być pomocne. Warto zaznaczyć, że wszystkie oferowane 
przez nas formy wsparcia są bezpłatne. Jest to możliwe dzięki 
pomocy darczyńców i współfinansowaniu ze środków miasta 
Gdańska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Już kolejny rok nasze projekty uzyskują pozytywną ocenę komisji 
konkursowych. Bardzo nas to cieszy, bo pozwala na kontynuację, 
a nawet poszerzanie dotychczasowych działań. 

Jakie formy wsparcia oferuje aktualnie Akademia?
Realizujemy trzy projekty. Pierwszy z nich w ramach „Akademii 
Walki z Rakiem w Gdańsku” obejmuje konsultacje indywidualne 
z psychologiem, a także udział w spotkaniach grupy wsparcia 
i wykładach z szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej 
w ramach Klubu AWzR. Drugi – „Mój osobisty plan zdrowienia” 
– proponuje szereg warsztatów: muzykoterapię, arteterapię, 
zajęcia redukcji stresu i napięcia metodą TRE, technik mindful-
ness. Trzeci natomiast – rozpoczynający się z początkiem lipca 
„Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością – podopiecznych 
Akademii Walki z Rakiem w Gdańsku” – umożliwia nam powrót 
do naszych działań związanych z aktywnością fizyczną i dbałością 

o sprawność organizmu, czyli gimnastyki dla zdrowia i Nordic 
Walking. Poziom wysiłku jest dostosowany do możliwości na-
szych podopiecznych. 

W czerwcowym planie zajęć Akademii widnieje 16 zajęć 
grupowych, do tego dochodzą spotkania i konsultacje 
indywidualne. Czy to nie za duże obciążenie?

Nie, ponieważ uczestnik wybiera zajęcia, które najlepiej odpo-
wiadają jego potrzebom. Rozpoznajemy je podczas wstępnej 
rozmowy. Wiemy też, że te potrzeby zmieniają się z czasem. 
Szczególną uwagę zwracamy na wsparcie psychologiczne. 
Konsultacje indywidualne i grupa wsparcia zaspokajają nieco 
inne potrzeby, na różnych etapach jedna z form pomocy może 
bardziej odpowiadać uczestnikowi niż druga. Czasem uzasad-
nione jest korzystanie z obu form równocześnie. Z osobami, 
które się do nas zgłaszają, pracujemy według założeń terapii 
Carla Simontona (metody przeznaczonej dla pacjentów onko-
logicznych), ale czerpiemy też z założeń różnych nurtów terapii 
poznawczo-behawioralnej. Chcemy uczyć, w jaki sposób lepiej 
radzić sobie ze stresem, który, jak pokazują badania naukowe, 
istotnie wpływa na proces leczenia i odzyskiwania zdrowia. 

Zachęcamy do korzystania z konsultacji indywidualnych z fizjo-
terapeutą, m.in. z zakresu drenażu limfatycznego. Dietetyczka 
pomoże ułożyć jadłospis, który nie tylko będzie uwzględniał 
zalecenia lekarskie, ale też będzie pyszny. Muzykoterapia wy-
ciszy, gimnastyka usprawni, joga śmiechu (tak, są takie zajęcia!) 
dotleni… Każde oferowane zajęcia dają coś innego, ale jest 
jeden wspólny mianownik – uczestnik czuje i wie, że nie jest 

sam, że nowotwór to nie koniec świata. Budowaniu poczucia 
wspólnoty, integracji służą też wydarzenia specjalne: przedświą-
teczne spotkania opłatkowe, obchodzony 8 marca Dzień Kobiet 
Nadzwyczajnych, wspólna wyprawa w góry, czy rejs żaglowcem 
(tak było w czasach przedpandemicznych).

Przy tak różnych formach aktywności wydaje się niewiary-
godne, że Akademia działa bez przerwy mimo trwającej już 
ponad rok pandemii…
To było ogromne wyzwanie. Chorzy nie mogli czekać, aż za-
grożenie ustanie, musieliśmy znaleźć sposób, żeby wciąż im 
pomagać. Trochę inaczej, ale przede wszystkim bezpiecznie. 
Uczyliśmy się razem – prowadzący i uczestnicy – jak korzystać 
z nowych technologii. Warsztaty arteterapii czy muzykoterapia 
on-line? Czemu nie, chociaż wymagało to od instruktorów 
przestawienia się na inny sposób prowadzenia zajęć, a od nie-
których uczestników – przełamania oporów przed korzystaniem 
z nowinek technicznych. Co ciekawe, aplikacja WhatsApp czy 
platforma ClickMeeting okazały się świetnymi narzędziami, 
z których warto korzystać nie tylko w czasie obostrzeń związa-
nych z koronawirusem. 

Najszybciej mogliśmy spotykać się osobiście w czasie zajęć 
„sportowych” – na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni. 
Kiedy organizujemy spotkania stacjonarne, ściśle przestrzegamy 
wszystkich zaleceń – zachowania dystansu, stosowania środków 
ochrony osobistej, dezynfekcji. 

Akademia przejdzie w tryb spotkań on-line?
Na pewno nie. Minione miesiące pokazały wyraźnie dwa aspek-
ty takiej formy spotkań: z jednej strony użyteczność różnych 

urządzeń czy programów, ale z drugiej wielką potrzebę spotkań 
„w realu”, integracji, bliskości, po prostu obecności… Obie formy 
spotkań mają inne zalety, wzajemnie się uzupełniają.

Podsumowując – zachęcamy do korzystania z oferty Aka-
demii Walki z Rakiem w każdej formie…
Jak najbardziej. Gdański oddział obchodzi w tym roku 15-lecie 
działalności. Przez ten czas w zajęciach uczestniczyło kilkaset 
osób, warto dołączyć do ich grona. Gorąco zachęcamy panie 
i panów, każdy znajdzie coś wartościowego dla siebie. W grupie 
siła. Walcząc z tak ciężką chorobą, nikt nie powinien być sam! 

Rozmawiała Alicja Kocińska

Choroba nowotworowa jest ciężkim doświadcze-
niem dla pacjenta i jego najbliższych. Osoba, 
która usłyszy diagnozę: rak, wstępuje na trudną 

fizycznie i psychicznie drogę leczenia onkologicznego. 
O tym, jak cenne wsparcie w tej sytuacji oferuje gdańska 
filia Akademii Walki z Rakiem przy Fundacji Hospicyjnej 
opowiada jej koordynatorka, Anna Marlęga-Woźniak.

W grupie siła

Razem niezależnie od pogody

O formę trzeba dbać!

Jesteś mieszkańcem Gdańska? 
Ta informacja może być ważna dla Ciebie lub Twoich bliskich!
Jeśli chorujesz, właśnie zostałeś zdiagnozowany na chorobę onkologiczną lub jesteś bliskim  
osoby chorującej możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego  
w gdańskiej filii Akademii Walki z Rakiem. 

Akademia Walki z Rakiem to także bezpłatne konsultacje z dietetykiem i fizjoterapeutą,  
zajęcia sportowe, warsztaty rozwojowe i radzenia sobie ze stresem. 
Jeśli chcesz wzmocnić swój proces zdrowienia lub skutecznie wesprzeć bliskiego  
w jego walce z chorobą, zadzwoń lub napisz i umów się na wizytę:  
tel. 606 104 748 lub 668 450 753, mail: awzr@fundacjahospicyjna.pl 
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W biegu „Północny Pomaga” uczestniczyć mogą wszyscy 
– rodzice z dziećmi, mistrzowie maratonów, fani jazdy na 
rowerze, amatorzy nordic walking. Wydarzeniu przyświeca 
bowiem idea, że pomagać może każdy, bez względu na wiek, 
pasję czy miejsce, w którym się znajduje. Bieg jest wirtualny, 
co oznacza, że 25 września można się do niego włączyć od 
godziny 6.00 rano do 22.00 w dowolnym miejscu na świecie. 
Wystarczy się wcześniej zapisać i wpłacić opłatę startową, 
która w tym roku wynosi 10 zł od osoby. Zapisy ruszą już 
w sierpniu, a link do rejestracji będzie można znaleźć na stro-
nie Fundacji Hospicyjnej (fundacjahospicyjna.pl), na profilu 
Fundacji na Facebooku oraz na stronie Fundacji Santander 
(fundacja.santander.pl).

W tym roku liczy się każda para nóg, bo cel jest ambitny 
– zebranie 100 tys. zł na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkie-
wicza SAC. – Podobnie jak w roku ubiegłym, nasz bieg będzie 

„Północny Pomaga” już po raz czwarty!

 Na mecie zeszłorocznej edycji biegu

Uczestnicy na mecie II Biegu Charytatywnego w 2019 r.Przygotowania do finału pierwszej edycji biegu

Do biegu… gotowi… start! Zakładamy obuwie 
sportowe, wygodny strój, opaski lub czapki 
z daszkiem i ruszamy, by wspomóc Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza 

SAC w Gdańsku. Dystans 7,1 km można przebiec, przejść 
z kijkami, przejechać rowerem lub konno. Wszystko to 
w ramach IV Biegu Charytatywnego „Północny Pomaga”, 
organizowanego przez Fundację Santander Bank Pol-
ska, który w tym roku odbędzie się 25 września. Wspól-
nym celem jest zebranie 100 tys. zł na rzecz Hospicjum. 

miał charakter wirtualny i będzie trwał cały dzień. Startujemy 
25 września. Udział można wziąć w każdym miejscu w Polsce 
i na świecie o dowolnej godzinie – wystarczy jakakolwiek Wasza 
aktywność na magicznym dystansie 7,1 km: bieg, spacer, jazda 
na rolkach lub na rowerze, a nawet spacer z psem. Wszystkich 
już dziś zapraszamy do wzięcia udziału i wsparcia Hospicjum 
Dutkiewicza, wspólnie z Wolontariuszami Fundacji Santander. 
Czekamy na Was! Razem możemy więcej – mówi Marzena 
Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander.

W poprzednich edycjach biegu udało się zebrać ponad 
100 tys. zł – dzięki tym środkom zostały zakupione m.in.: 
samochód, którym lekarze i pielęgniarki dojeżdżają do naj-
młodszych pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC, środki ochronne i higieniczne, pampersy.

Jeden miesiąc: od 15 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Jedno miej-
sce: Allegro Charytatywni. Jeden cel: 100 tys. zł dla Hospicjum 
Dutkiewicza. Kilkanaście gwiazd świata filmu, telewizji, mu-
zyki, literatury i mody, które postanowiły pomóc w zebraniu 
tej kwoty, przekazując coś ze swojej szafy, półki lub kolekcji. 
Na aukcje na Allegro Charytatywni trafią więc ubrania, do-
datki i akcesoria, unikatowe książki z autografami, gadżety 
i elementy wyposażenia wnętrz. Każdy z podarowanych 
przedmiotów ma ogromną wartość, bo został podarowany 
z serca i w odruchu niesienia pomocy. 

❙❙ LICYTACJE DLA HOSPICJUM
„Moda z sercem” to już trzecia odsłona akcji na Allegro.
pl. Pierwsza miała miejsce w wakacje 2020 r. – wówczas 
wsparli nas mistrzowie sportu, a na aukcje trafiły treningi 

Gwiazdy pomagają  
Hospicjum Dutkiewicza!

ze znanymi sportowcami, m.in. Anną Rogowską, sportowe 
trofea i gadżety. Jesienią z kolei graliśmy na Allegro wspólnie 
z gamerami i streamerami. Do wylicytowania były m.in. uni-
katowe gadżety związane z grą Wiedźmin, kurtka z motywem 
z gry Cyberpunk oraz wspólne streamy z e-sportowcami. 
Najnowsza – modowa – odsłona akcji rozpocznie się w tym 
roku 15 lipca i potrwa miesiąc, do 15 sierpnia. W tym czasie 
chcemy zebrać 100 tys. zł na rzecz Hospicjum dla Dzieci 
i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

❙❙ JAK MOŻESZ NAM POMÓC W OSIĄGNIĘCIU 
CELU?
Możesz włączyć się w akcję na kilka sposobów. Po pierwsze, 
w ramach akcji możesz wystawić na licytację coś ze swojej 
szafy. Każde wylicytowane 100 zł przybliża nas do założonych 
100 tys. zł! Po drugie, jeśli prowadzisz firmę, możesz zostać 
Partnerem akcji – napisz do nas i wspólnie omówimy szcze-
góły. Po trzecie, możesz pomóc w nagłośnieniu akcji, pisząc 
o niej w mediach społecznościowych, udostępniając nam 
miejsce na swojej stronie na informację w formie tekstu lub 
banera. Bez względu na to, który ze sposobów wybierzesz, 
pamiętaj, że każdy z nich pomaga!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami: d.kurdwa-
nowska@hospicja.pl lub b.filipowicz@hospicja.pl 

Katarzyna Zielińska, Maria Pakulnis, Martyna Wojcie-
chowska, Ola Kwaśniewska, Remigiusz Mróz – to 
tylko kilka z wielu gwiazd, które postanowiły wes-

przeć nasze Hospicjum w ramach kolejnej odsłony akcji 
charytatywnej na Allegro.pl. W te wakacje działamy pod 
hasłem „Moda z sercem – pomagamy Hospicjum Dut-
kiewicza”.

Cel: 100 tys. zł
Miejsce: Allegro Charytatywni
Czas: 15 lipca – 15 sierpnia 2021 r.
Sposób: licytacja rzeczy przekazanych przez gwiazdy  
na kilkudziesięciu aukcjach charytatywnych.
Akcję wspierają m.in.: Martyna Wojciechowska, Krystyna Przybylska (mama Ani Przybylskiej),  
Łukasz Wajszczyk (fotograf gwiazd), Ola Kwaśniewska, Katarzyna Zielińska, Maria Pakulnis.
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Payroll Giving krok po kroku

Honorowi Wolontariusze i Filantropi 
Fundacji Hospicyjnej

Payroll Giving to prosty sposób na pomaganie fundacjom przez firmy. Polega na wsparciu finansowym na zasa-
dach darowizny, przekazywanej przez pracowników firmy we współpracy z ich pracodawcą. Pracownicy do-

browolnie deklarują na umówiony okres comiesięczną darowiznę na opiekę hospicyjną, a pracodawca potrąca 
z pensji pracowników ustaloną kwotę i przesyła jedną, zbiorczą wpłatą na wskazane konto fundacji. Sprawdź krok 
po kroku, co trzeba zrobić, żeby Payroll Giving na rzecz Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Dutkiewicza mógł zacząć 
działać także w Twojej firmie!

1.  POROZUMIENIE
  Jeśli zdecydujesz się nawiązać współpracę z Fundacją Hospicyjną, podpiszemy Porozumienie, 

w którym dokładnie ustalimy zasady przekazywania darowizny. Fundacja dostarczy także 
wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz materiały informacyjne.

2.  INFORMACJA W FIRMIE
  Poinformuj pracowników, czym jest Payroll Giving oraz o możliwości wsparcia w ten sposób 

opieki hospicyjnej prowadzonej przez Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Wszystkie 
materiały informacyjne możemy przygotować i dostosować do potrzeb Twojego zespołu. 

3.  ZŁOŻENIE DEKLARACJI
  W kolejnym kroku pracownik składa u pracodawcy pisemną Deklarację z kwotą comiesięcznej 

darowizny, odliczanej od wynagrodzenia, na rzecz działalności statutowej Fundacji 
Hospicyjnej. 

4.  PRZEKAZANIE DAROWIZNY
  Pracodawca przekazuje zadeklarowane przez pracowników darowizny każdorazowo 

jednym przelewem na konto Fundacji Hospicyjnej. Podaje także pracownikom informacje 
o przekazanej kwocie wraz z kopią potwierdzenia przelewu.

5.  ODLICZENIE DAROWIZNY OD PODATKU PRZEZ PRACOWNIKA
  Każdy z pracowników może odliczyć darowiznę od swojego dochodu w rocznym rozliczeniu 

PIT według zasad rozliczania darowizn. Odbywa się to na podstawie złożonej pracodawcy 
deklaracji, paska wynagrodzenia oraz kopii przelewów na konto Fundacji Hospicyjnej.

6.  WAŻNE: NIE TYLKO ETAT
  Do Programu mogą przystąpić na analogicznych zasadach osoby spoza grona pracowników, 

w szczególności zleceniobiorcy wykonujący usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną.

W niedzielę, 25 kwietnia, w samo południe poznaliśmy nazwiska 
i nazwy nagrodzonych wolontariuszy, inicjatyw społecznych, 
filantropów oraz szkół działających na rzecz Fundacji Hospicyj-
nej i prowadzonego przez nią Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
SAC w Gdańsku oraz dzieci osieroconych i w żałobie, którymi 
opiekuje się Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga.

Uroczyste ogłoszenie laureatów po raz drugi w historii od-
było się online, a tradycyjne wręczenie nagród – statuetek 
Bursztynowych Dźwigów, ufundowanych przez Prezydent 
Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz – odbędzie się w Sali Wety 
Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku we wrześniu. 

Poznajmy sylwetki nagrodzonych oraz ich opinię, dlaczego 
warto pomagać innym.

Pola Nadziei na Pomorzu to radosne święto hospicjów. 
Od 10 lat to także wyjątkowy dzień, kiedy Fundacja  

Hospicyjna przyznaje nagrody Honorowego Wolonta-
riusza i Filantropa. Tak dziękuje wyjątkowym Przyjacio-
łom – osobom prywatnym, szkołom, firmom i organiza-
cjom, które w szczególny sposób wsparły jej działania.

W tym roku tytuł Honorowego Wolontariusza 
Fundacji Hospicyjnej w kategorii „Osoby” otrzymali 
(w kolejności alfabetycznej):

Arteterapia Trójmiasto – grupa absolwentek studiów pody-
plomowych studiów Arteterapia przy Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym: Lucyna Mieczkowska, Asia Śliwa, Marzena 
Sikała, Magdalena Gołuszkiewicz, Renata Rybka, Barbara 
Kulesza, Marzena Kamińska, Katarzyna Koniarska, Beata Au-
gustyn, Monika Kowalewska. W tej grupie spotkały się osoby 
różnych zawodów m.in. z Trójmiasta, Pruszcza Gdańskiego, 
Łodzi, Grudziądza, Olsztyna. Razem przeżyły niezwykłe chwile. 
To, czego się nauczyły 
i czego doświadczyły 
podczas wspólnych 
studiów na Artetera-
pii, niosą teraz dalej. 

Beata Augustyn: 
Pomaganie uczy nas 
wrażliwości, cierpli-
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wości, a czasem nawet zmiany perspektywy. Bycia tu i teraz 
dla innych.

Asia Śliwa: Dlaczego warto pomagać? Moja odpowiedź: bo 
warto!

Renata Rybka: Pomaganie w formie zajęć arteterapeutycznych 
ma terapeutyczną moc dla wszystkich - dla dzieci i dla nas. Takie 
spotkania nas wzbogacają i sprawiają, że już nie możemy się 
doczekać kolejnych.

Lucyna Mieczkowska: Pomagać jest przyjemnie. Dla własne-
go miłego dnia. Bo dobro wraca w uśmiechu, czasem w takim 
fajnym zmęczeniu, w nakręceniu się na następny raz.

Marzena Sikała: Pomaganie to chyba najcenniejsza forma 
spełnienia, bo dobro działa zwrotnie - uczy nas człowieczeństwa 
i czyni nas i świat lepszymi!

Basia Kulesza: Pomagam, bo warto to robić. Człowiek nie 
może żyć tylko dla siebie i swoich bliskich, ale również dla innych 
ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Pomagam, bo potrzebuję 
świadomości, że jestem komuś potrzebna, a to z kolei dostarcza 
mi dużo energii.

Kasia Koniarska: Życia nie należy tylko oglądać, ale przejść 
przez jego środek, tak aby zrobić choć jedną dobrą rzecz, dlatego 
warto pomagać.

Magda Gołuszkiewicz: Warto pomagać, tak po prostu.

Wojciech Górecki – artysta urodził się 23 kwietnia 1959 roku. 
Ukończył gdańską Akademię Sztuk Pięknych, na wydziale 
Malarstwa i Grafiki. Uprawia przede wszystkim malarstwo 
plenerowe, rysunek i grafikę warsztatową. Za swoją twórczość 
w 2009, 2011 i 2019 roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie 
przyznane przez The Art Renewal Center w USA. Na stronie 
artysty możemy przeczytać: „W jego pracach malarskich coś 
wisi w powietrzu. Coś nieuchwytnego ! Coś tajemniczego, 
a w każdym obrazie zamknięta jest emocja, która towarzy-
szyła jego powstaniu.” 

Dlaczego wspieram Ho-
spicjum od tylu lat? Ot, 
po prostu jestem zwykłym 
człowiekiem, który tak jak 
większość lubi pomagać. 
Kiedy widzimy starsze-
go człowieka, który nie 
może zejść po schodach, 
gdy widzimy starszą ko-
bietę, która nie radzi so-
bie z ciężkimi siatkami, 
chcemy najzwyczajniej 

ganie prowadzą bezpłatne treningi dla lokalnej społeczności 
oraz wspierają szczytne cele, na tyle na ile potrafią. Do tej 
pory skupiali się głównie na osobach nieuleczalnie chorych 
i planują robić to dalej tak długo, aż ktoś postanowi to robić, 
gdy ich już zabraknie. Co miesiąc wspierają mały cel chary-
tatywny w ramach Wirtualnej Ligi Biegowej.

Nasi rodzice wpoili nam, że aby osiągnąć sukces, musimy cięż-
ko pracować. Nauczyciele uświadomili nam, że prócz ciężkiej 
pracy, musimy się nieustannie uczyć. Przy mądrej i ciężkiej 
pracy sprzyjało nam nieco szczęścia i tak natrafiliśmy na sytu-
acje oraz ludzi, którzy wyrobili w nas odruch pomagania innym. 
Jesteśmy wdzięczni, że wraz z Fundacją Hospicyjną każdego 
miesiąca możemy wspierać mały cel charytatywny w ramach 
Wirtualnej Ligi Biegowej. 

Najbardziej podobało nam się świąteczne wieszanie bombek  
ofiarowanych przez naszych biegaczy. Jesteśmy wdzięczni za 
4 zrealizowane biegi wirtualne w poprzednim roku, gdzie całe 
zyski ze sprzedanych pakietów zostały przekazane na rzecz 
Hospicjum. A to, co najbardziej cieszy i za co jesteśmy wdzięczni, 
to fakt, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami. Wolontariusze 
Fundacji przychodzą na nasze treningi i angażują się w sport, 
dzięki czemu czujemy, wsparcie w kontekście promowania zdro-
wego stylu życia. Jesteśmy dumni, że nasze ideały w praktyce 
przekładają się na realną wartość dla społeczeństwa.

Krzysztof Zabłocki – o sobie mówi krótko: ojciec, fizjote-
rapeuta. Jego hobby to jubilerstwo, 
tworzenie biżuterii z bursztynu 
i srebra. Jest czynnym zawodnikiem 
smoczych łodzi Klubu Sportowego 
Przygoda.

Pomaganie przypomina nam o czło-
wieczeństwie, o wielu wartościach, 
o których zapominamy w tym pędzie 

w świecie odrobinkę im pomóc. Jako artysta malarz i grafik, 
mam nieco większe możliwości, bo mogę część swoich prac 
oddać na aukcje, na których hojni sponsorzy licytując owe 
prace, przyczyniają się do tego, że Hospicjum zyskuje środki, 
które pomagają działać. Każdy by to zrobił na moim miejscu, 
nie ma w tym nic szczególnego. A tak przy okazji, czasami 
myślę, że gdyby los obdarzył mnie takim końcem życia, że 
będę musiał skorzystać z tego miejsca, to w jakimś sensie będę 
czuł, że odrobinkę na to zapracowałem. Pozdrawiam bardzo 
serdecznie i życzę, by Hospicjum dalej tak dzielnie i pięknie 
pomagało ludziom przejść na tę drugą stronę światła. 

Beata Kańska – jest wolontariuszką czynną zawodowo, ale 
zawsze stara się zorganizować czas dla innych. Skrzydeł 
w organizacji dodaje jej uczestnicząca w wolontariacie ro-
dzina, która z uśmiechem na ustach i cierpliwością zgadza 
się na wszystkie wystosowane do niej prośby. 

Pomaganie jest ważne, by wszystkim 
żyło się lepiej. Wolontariuszom żyje się 
lepiej, ponieważ czują, że są potrzeb-
ni. Chorym i rodzinie żyje się lepiej, 
ponieważ czują wsparcie i wiedzą, że 
nie będą musieli przez wszystko prze-
chodzić w samotności. Czas i tak mi-
nie, bez względu na to, czy będziemy 

pomagać czy nie. Dla mnie ważne jest, jak ja to życie przeżyję.

Patrycja Nowocień – rodowita poznanianka, która dwa lata 
temu wraz z mężem przyjechała do Trójmiasta i od razu 
poczuła się tu świetnie. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem 
projektami w międzynarodowej korporacji. Niemal codzien-
nie jest na plaży i cieszy się urokami okolicy. W pandemii 
pogłębiła pasję gotowania, nauczyła się jeździć na motocy-
klu i zaczęła biegać. Lubi taniec, windsurfing, planszówki i mnó-
stwo innych aktywności. Ma słabość do Meksyku i Ameryki 
Łacińskiej.

Czuję potrzebę, by robić coś, co ma 
sens i wartość dla innych. Pomaga-
nie daje prawdziwą, głęboką radość. 
Jakaś magia sprawia, że zawsze 
dostajesz z powrotem dużo więcej, 
niż dałeś. Jesteś bliżej innych ludzi, 
żyjesz prawdziwiej i pełniej. Dosta-
łam od życia bardzo wiele i chcę się 
tym dzielić.

Run Beach Morning, czyli Adam Zagórski, Jacek Cze-
czot, Sylwia Trzebiatowska – od lat uprawiają sport i uczą 
innych jak wdrożyć aktywność fizyczną w codzienną rutynę.  
Od 6 lat, tworząc projekt Run Beach Morning Więcej Niż Bie-

naszego życia. A jesteśmy tu tak naprawdę na chwilę. Poma-
ganie daje nam energię do działania, poddaje nas refleksji, 
co w życiu tak naprawdę jest najważniejsze, co jest najpięk-
niejsze i uczy nas pokory. Pomagamy, czyli dajemy swoją 
miłość i szacunek dla każdego – bezinteresownie, bo wtedy 
to działa najmocniej.

Kapituła przyznała również wyróżnienia:

Program Wrzuć na luz z ESKĄ Trójmiasto – program radio-
wy prowadzony na żywo, towarzyszący mieszkańcom Trój-
miasta w drodze z pracy do domu. Dużą dawkę dobrego 
humoru, czasem śmiałych żartów i uśmiechu zapewniają 
Marta Uzarska, Maciek Józefowicz i Małgosia Piontke. Co-
dziennie od poniedziałku do piątku między 15:00 a 18:00 dzie-
lą się swoimi sukcesami, ale też porażkami, zarażając przy 
tym pozytywną energią.

„Dobro. Im więcej go dajesz, 
tym więcej dostajesz”- te 
słowa powinny towarzy-
szyć każdemu. Pomaga-
jąc innym, zwłaszcza tym 
słabszym i potrzebującym, 
pomagamy też sobie. A cza-
sem wystarczy niewiele 
- życzliwy uśmiech, miłe 
słowo, pomocna dłoń. Jeśli 
sprawimy, że komuś zrobi 
się cieplej na sercu, to i nam 
się zrobi. I dzięki temu my 
sami staniemy się trochę 

lepsi. A poza tym wierzymy, że dobro wraca.

#ngosySZYJĄMASKI3city – wyróżnienie za inicjatywę roku. 
Akcja #ngosySZYJĄMASKI3city powstała całkowicie spon-
tanicznie, i jak się późnej okazało, równolegle w głowach 
i sercach wielu społeczników. Fundacja Nielada Historia, 
wspólnie z Fundacją 3maliny, zaprosiły do wspólnego szycia 

maseczek Kobiety Wędrow-
ne oraz Galerię Społecznie 
Zaangażowaną MEWKA. 
Efektem tego pięknego ru-
chu było ponad 60 tysięcy 
maseczek i 160 fartuchów, 
które zostały przekazane 
szpitalom, domom opieki 
instytucjom, fundacjom, 
ośrodkom pomocy w całym 
Trójmieście i na terenie wo-
jewództwa.
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16 marca nagraliśmy film instruktażowy z szycia maseczek, 
a 31 marca założyliśmy na portalu społecznościowym grupę 
dla wolontariuszy, którzy chcieli się włączyć. Zainteresowanie 
przerosło nasze oczekiwania, a także możliwości logistyczne, 
dlatego o pomoc poprosiliśmy Centrum Wolontariatu i już kilka 
dni później akcja, która zaczęła się rozwijać lawinowo, poruszyła 
serca tysięcy ludzi dobrej woli z całego województwa pomor-
skiego. Przez 3 miesiące wydawaliśmy materiały, cięliśmy gumki, 
liczyliśmy pakiety, liczyliśmy maseczki, podliczaliśmy wydatki, 
koordynowaliśmy wolontariuszy szyjących i wolontariuszy 
kurierów, a przede wszystkim zawarliśmy setki wspaniałych 
znajomości opartych na chęci czynienia dobra.

W kategorii „Wolontariat pracowniczy” tytułem  
Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej 
wyróżniona została:

Remontowa Marine Design&Consulting Sp. z o.o. – jedno 
z największych polskich biur projektowych w branży morskiej. 
Świadczy kompleksowe usługi projektowe i inżynieryjne dla 
nowych i przebudowywanych statków na wszystkich etapach 
projektowania. Stale rozwija swoją działalność. Patrzy w przy-
szłość i aktywnie poszukuje nowych technologii, które mogą 
być wdrożone do projektów, aby dodać im nowej jakości 
i zoptymalizować je pod kątem oczekiwań klientów.

Pomaganie to pewnego rodzaju bu-
dowanie silniejszego i bardziej odpo-
wiedzialnego społeczeństwa. Warto 
również pamiętać, że za słowem 
„pomoc” może kryć się wiele rzeczy. 
Pomocą mogą być przekazane środki 
finansowe, ale również może to być 
poświęcony czas, dobre pomysły czy 

energia włożona w propagowanie jakiejś akcji. Niezależnie od 
wszystkiego – warto pomagać!

Tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji 
Hospicyjnej w kategorii „Szkoły” otrzymały:

Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku – pierwsza gdańska 
tysiąclatka położona na styku osiedli Przymorze, Tysiąclecia 
i Żabianka. Budynek z cegły otoczony jest rozległymi terenami 
zielonymi i sąsiaduje z pięknym parkiem. To raj dzieci, które 
na założonych tu boiskach, placach zabaw czy w Gratosferze 
spędzałyby cały dzień. Jest to wprawdzie mała szkoła, ale 
przyświecają jej wielkie cele. W misję szkoły wpisane jest wy-
chowanie uczniów na ludzi patrzących sercem – myślących, 
czujących i potrafiących działać. 

dotyczy każdego, chętnie dzieli się z tymi, którzy aktualnie tego 
doświadczają, swoimi zdolnościami i radością. Poznaje przy 
tym inne wartościowe osoby, które pragną przemieniać świat 
poprzez bezinteresowną miłość do  bliźniego. Dobrze wyko-
rzystując swój czas, czerpie satysfakcję z promyków szczęścia, 
które daje podopiecznym hospicjum.

W tej kategorii dodatkowo Kapituła przyznała  
dwa wyróżnienia:

International School of Gdańsk – zapewnia wysokiej ja-
kości edukację międzynarodową na każdym etapie kształ-
cenia (przedszkole/szkoła podstawowa/liceum) gwaranto-
waną przez akredytację International Baccalaureate® (IB) 
dla programu Primary Years Programme. International 
School of Gdańsk jest szkołą międzynarodową, w której aż 
ok. 40% uczniów stanowią obcokrajowcy, a pozostałe 60% 
to dzieci pochodzenia polskiego. By odpowiedzieć na ich 
różnorodne potrzeby edukacyjne, szkoła uczy w sposób 
otwarty i nowoczesny.

W świecie nastawionym na posiadanie, dzielenie się zyskuje 
dodatkową wartość. Pomagać należy mądrze. Dzięki Fundacji 
Hospicyjnej mamy pewność, że działania naszych uczniów, 
nauczycieli i rodziców prowadzą właśnie do mądrego poma-
gania a przekazane środki zostaną wykorzystane dla dobra 
potrzebujących. 

Nasi uczniowie z entuzjazmem angażują się w liczne akcje po-
mocowe: całoroczną zbiórkę nakrętek dla hospicjum, Bazarek 
dla Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku, Szlachetną Paczkę, 
szycie przez koło krawieckie poduszek i torebek Redona dla 
pacjentek po mastektomii, zbiórkę artykułów higienicznych 
w ramach Europejskiego Dnia Świadomości Mukowiscydozy, 
czy karmy dla zwierząt ze schroniska. I jeszcze dużo, dużo więcej. 
A efekty? Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej war-
tości, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości 
na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, ze 
wspólnie możemy więcej!

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku – Szkolne Koło Ca-
ritas, działające przy Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku, 
powstało 1 września 2004 roku. Od samego początku, jednym 
z najważniejszych działań Koła, była i pozostaje nadal, współ-
praca z Hospicjum ks. Dutkiewicza .W tej szkole wszyscy 
nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz uczniowie, z ogrom-
nym zaangażowaniem pomagają w przeprowadzeniu zapla-
nowanych działań. Dzięki wielkiemu sercu i życzliwości całej 
społeczności szkolnej udaje się dotrzeć do osób, które po-
trzebują pomocy, zwłaszcza do pacjentów hospicjum.

Wolontariat na rzecz hospicjum to wspaniałe zaangażowanie się 
w pomoc drugiemu człowiekowi. Wolontariusz rozwija w sobie 
wrażliwość na trudną rzeczywistość, jaką jest choroba i umie-
ranie innych ludzi. Będąc świadomym, że los ten ostatecznie 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Eu-
ropy w Gdańsku – w szkole od 2014 roku funkcjonuje Koło 
Wolontariatu. Od czasu zawiązania koła jego członkami było 
kilkuset uczniów z klas I-VIII. Uczniowie młodsi angażują 
się w akcje charytatywne na terenie placówki. Uczniowie 
starsi biorą aktywny udział we wszystkich kwestach na rzecz 
Fundacji Hospicyjnej. W akcję SP27szyjemaseczki, której 
pomysłodawczynią była wicedyrektor SP 27 Anna Krause, 
zaangażowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Kierujemy się hasłem „Gdańsk dzieli się dobrem” i my tym dobrem 
chcemy dzielić się z najbardziej potrzebującymi. Wspólne działa-
nie uczy nas, jak ważny jest drugi człowiek. Naturalna potrzeba 
pomocy, która jest w każdym z nas, w takiej rzeczywistości jaka 
obecnie nas otacza, motywuje do działania.

Decyzją Kapituły tytuł  
Honorowego Filantropa otrzymali:

Andrzej Sokołowski – urodził się 5 grudnia 1979 r. w Gdań-
sku. Zuch hufca harcerskiego przy parafii pw. Bożego Ciała 
na Morenie. Absolwent XX LO w Gdańsku. Student Wydziału 
Inżynierii Lądowej na Politechnice Gdańskiej. Absolwent 
Wydziału Budownictwa na Technische Universität Darmstadt. 
Po studiach pracował w Niemczech jako inżynier. Od 5 lat 
mieszka w Szwajcarii. Tam remontuje tunele Kolei Retyckich 
w Gryzonii. A po fajrancie wolny duch, motocyklista, narciarz, 
fotograf, kucharz i wielki amator tortów.

Niesienie pomocy rzadko dzieje się 
z czystego altruizmu. Niezależnie 
od naszych osobistych pobudek, 
solidarności, współczucia, poczu-
cia satysfakcji czy może nawet 
próżności, liczy się jedynie to, żeby 
potrzebujący otrzymali pomoc, 
a my poczucie satysfakcji, które 

wyzwala w nas uzdrawiające endorfiny.

Arkadiusz Byliński, Hurtow-
nia Kwiatów, RËNK – Arkadiusz 
Byliński ma 50 lat, jest żonaty 
i ma trójkę dzieci. Od 26  lat 
prowadzi firmę zajmującą się 
hurtową sprzedażą kwiatów 
oraz produkcją świec i zniczy. 
Na co dzień aktywność zawo-
dowa zajmuje panu Arkadiu-
szowi dużo czasu, ale nie za-
pomina o swoich sportowych 
zainteresowaniach. Kiedyś było 
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Arrow Services Sp. 
z o.o. z siedzi-
bą w Gdańsku 

i oddziałem w Krakowie 
jest częścią między-
narodowej korporacji 
Arrow Electronics, któ-
ra miała swój początek 
w 1935 roku w Stanach 
Zjednoczonych. 
Arrow to globalna firma, 
która we współpracy 
z wiodącymi producen-
tami i dostawcami usług 
z całego świata toruje 
drogę dla innowacji 
w branży technologicz-
nej. Pomaga odkrywać 
potencjał złożonych technologii, łączyć je w innowacyjne 
rozwiązania, a następnie wprowadzać te rozwiązania na rynek 
za pośrednictwem inteligentnych kanałów. 
Dla nas CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to nie 
tylko działania charytatywne. To również strategia biznesowa, 
która pozwala nam wspierać szeroką i zróżnicowaną społecz-
ność. Wykorzystujemy naszą wiedzę i zrozumienie branży, 
aby tworzyć nowe możliwości dzięki dostępnej technologii 
i w ten sposób zmieniać życie ludzi na lepsze. 
Równocześnie, będąc zawsze o krok do przodu i stale wy-
biegając w przyszłość w myśl naszego hasła Five Years Out, 
nie zapominamy o tych, którzy potrzebują naszej pomocy tu 
i teraz. Stąd też lokalne zaangażowanie naszej firmy i naszych 
pracowników w różne inicjatywy wspomagające Fundację 
Hospicyjną oraz prowadzone przez nią Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC. Od kilku już lat dołączamy do akcji takich 
jak Kolorowy Piórnik czy Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. 
Staramy się wspierać Fundację nie tylko rzeczowo, ale też 
poprzez darowizny i przypominanie o możliwości przekazania 
1% podatku na rzecz tej OPP.

Oni nam pomagają

Znany amerykański ogrodnik i botanik Luther Burbank 
powiedział: „Kwiaty zawsze czynią ludzi lepszymi, szczę-
śliwszymi i bardziej pomocnymi; są słońcem, poży-

wieniem i lekarstwem dla duszy”. Takie właśnie są kwiaty 
z kwiaciarni „Beata”.
Osiedlowa kwiaciarnia jest owocem miłości właścicielki Beaty 
Myk do piękna i kwiatów. W przytulnym lokalu na Rotmance 
przy ul. Piłsudskiego już od blisko 20 lat realizuje swoją pasję 
jako florystka. Z ciepłym uśmiechem, błyskiem w oku stara się 
trafić w gust każdego klienta i zwykle jej się to udaje.

W ofercie kwiaciarni znajdują się bukiety i wiązanki na każdą 
okazję – od oficjalnego podziękowania, poprzez kameralne 
uroczystości rodzinne, po huczne wesela. Śmiało może tu zaj-
rzeć każdy, kto pragnie elegancko, gustownie, ale niebanalnie 
przystroić salę czy kościół. Urocze i oryginalne kompozycje 
kwiatowe sprawią, że nasze mieszkanie czy biuro zyska wy-
jątkowy charakter.

Piękne i świeże kwiaty, przystępne ceny, fachowa porada 
florystki i przekazywana przez nią dobra energia powodują, 
że klienci z przyjemnością wracają po kolejne kompozycje. 

Pani Beata wspiera Fundację Hospicyjną i prowadzone przez 
nią Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC od blisko 10  lat. 
Barwne bukiety ciętych kwiatów dekorują hospicyjną kaplicę, 
wnoszą słońce i radość do pokojów pacjentów na oddziale oraz 
są ozdobą fundacyjnych uroczystości. Wyjątkowe aranżacje 
kwiatowe upiększają organizowane przez Fundację warsztaty 
i imprezy charytatywne.

Pani Beata z radością mówi: Cieszę się, że chociaż w ten sposób 
mogę pomagać potrzebującym i przekazać trochę piękna zarów-
no chorym, jak i opiekującemu się nimi zespołowi.

Wrażliwe serca kryją się w otoczeniu nowych technologii i wśród klasycznego piękna. Nowoczesna firma 
Arrow Services i kameralna osiedlowa kwiaciarnia „Beata” od lat wspierają podopiecznych Fundacji Hospi-
cyjnej. Dziękujemy, że jesteście naszymi Przyjaciółmi!

Kwiaciarnia „Beata”

Arrow Services Sp. z o.o.

to wyczynowe uprawianie sportu, dzisiaj rekreacja i dopin-
gowanie młodszych.

Pomagać komuś to żyć w zgodzie z samym sobą, bo jeżeli 
sprawiamy komuś przyjemność, ktoś się uśmiechnie, komuś 
będzie lżej, to i nam wszystkim będzie łatwiej.

Anna, Ewa, Jakub Gajewscy, Art Jewellers Studio – ro-
dzinna firma jubilerska tworzona od 1997 roku i producent 
biżuterii srebrnej z bursztynem. Produkty Art Jewellers moż-
na znaleźć w głównych sieciach jubilerskich w Polsce. W dzia-
łania na rzecz Hospicjum państwo Gajewscy zaangażowali 
się dzięki córce, która już wcześniej organizowała wiele ini-
cjatyw charytatywnych pracując w firmie Thomson Reuters. 
Anna – projektantka, reprezentuje kreatywną stronę bizne-
su, Ewa - zaangażowanie społeczne, a Jakub trzyma to wszyst-
ko w ryzach.

Tak jak przez życie nie powinniśmy przechodzić sami, tak ważne 
jest, aby wzajemnie sobie pomagać. W dawaniu bowiem zawiera 
się istota naszego jestestwa i to właśnie współczucie i wrażliwość 
na los drugiego człowieka czyni nas ludźmi. Pomaganie jest 
ważne, bo może odmienić czyjś los i dać nadzieję.

Morski Port Gdynia SA – Port Gdynia jest nowoczesnym 
portem uniwersalnym, jednym z liderów przeładunków towa-
rów w basenie Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w obsłudze 
ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, 
przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu 
o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem. 

Gdyński port obsługuje także pasażerskie połączenia promo-
we. Lokalizacja na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego 
sprawia, że Port Gdynia jest ważnym ogniwem korytarza 
Bałtyk-Adriatyk w Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

TEN-T. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego 
portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy 
żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Con-
tainerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi 
i Stena Line.

Oceanic S.A. – grupa kapitałowa OCEANIC S.A. od 38  lat 
cieszy się zaufaniem milionów klientów w Polsce i na świecie. 
Tworzy innowacyjne i skuteczne kosmetyki, które powstają 
w ultranowoczesnej fabryce zlokalizowanej w Trąbkach 
Małych pod Gdańskiem. O najwyższej jakości kosmetyków 
świadczą liczne certyfikaty, wśród nich GMP kosmetyczne 
i farmaceutyczne, produkcja zgodnie z normami ECOCERT 
Greenlife S.A.S. dotyczącymi kosmetyków naturalnych i or-
ganicznych, jak również certyfikat IFS HPC na poziomie 97%. 
Aktualnie w portfolio firmy znajduje się ponad 800 produk-
tów dostępnych w 45 krajach świata. 

Oceanic S.A. angażuje się w działalność charytatywną. Od 
lat jest partnerem m.in. Fundacji Piękniejsze Życie, Fundacji 
Ewy Błaszczyk „A Kogo?”, Amazonek. Wspiera organizacje 
dobroczynne, współpracuje z domami spokojnej starości, 
domami dziecka. Wspomaga również osoby mieszkające na 
terenie Trąbek Małych, gdzie mieści się fabryka.

Opracowała Alicja Kocińska 
Fotografie z archiwów prywatnych i firmowych

Gratulujemy naszym tegorocznym Honorowym 
Wolontariuszom i Filantropom. Im i wszystkim 
Przyjaciołom, którzy wspierają różnorodne działania 
Fundacji Hospicyjnej, z całego serca dziękujemy.  
Za to, że jesteście z nami niezależnie od okoliczności, 
także w trudnych momentach, czego najlepszym 
dowodem jest miniony rok. Razem pokonamy wszelkie 
przeciwności.
Do zobaczenia we wrzeniu na jubileuszowej 
uroczystości wręczenia Bursztynowych Dźwigów!
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Bezmatek” Miry Marcinów to przede wszystkim książka o miłości łączącej córkę 
z matką. Intensywnej, niecodziennej, zachłannej. O uczuciu tak silnym, że strata 
matki nie przerywa go, a wręcz potęguje… Bo to również książka o śmierci, 

która nie powinna się wydarzyć i żałobie, której czas wcale nie leczy.

„Bezmatek” Miry Marcinów to rodzaj terapeutycznego dzien-
nika, w którym autorka próbuje przepracować swoją żałobę. 
Przekazując go nam, czytelnikom, dzieli się jednocześnie bardzo 
intymną częścią swojego życia, czyniąc nas współuczestnikami 
terapii. To lektura wywołująca złożone emocje, poruszająca, 
pełna bólu i tęsknoty.

W pierwszej części książki autorka wspomina swoje dzieciń-
stwo – niełatwe, bez lukru i poczucia stabilności, za to bardzo 
intensywne, pełne ciągłych zmian i różnych pomysłów na bra-
ki – pieniędzy, jedzenia, zwykłej normalności… Rysuje nam 
obraz swojej matki – kobiety pełnej kontrastów, nieidealnej, 
ale niepozbawionej kolorytu. Matki wesołej i smutnej, pijanej 
i trzeźwej, mężolubnej i cudzołożnej. Matki – źródła „najwięk-
szych przyjemności” i „największych przykrości”.

W kolejnych rozdziałach autorka wspomina chorobę i śmierć 
matki, by ostatecznie „utknąć” w długiej żałobie. Refleksje nad jej 
doświadczaniem pokazują, jak ciężko zaakceptować stratę oso-
by, której brak będziemy odczuwać przez resztę naszego życia.

Jak pisze autorka, matka jest jak „substancja silnie uzależniająca”. 
Jej śmierć to nagłe przejście na odwyk, to życie bez codzienności 
wypełnionej po brzegi zapachem, słowami albo milczeniem, 
kiedy była już umierająca. To przejście w stan żałoby – długie-
go, niekończącego się poczucia pustki, ale i niekończącej się 
miłości. Książka jest formą planu na życie bez matki, pisanego 
z nadzieją na odczucie ulgi.

„Bezmatek” Miry Marcinów to nie pierwsza pozycja poświęcona 
stracie, poszukiwaniu sposobów na ukojenie bólu po śmierci 
bliskiej osoby. Wyróżnia ją jednak dosadność, dynamika i nie-
zwykła emocjonalność. Autorka w bezpośredni sposób, często 
bardzo esencjonalnie, wręcz w jednym zdaniu zamyka cały 
swój ból, tęsknotę i poczucie winy. To niecodzienna opowieść 
o miłości dwóch kobiet – matki i córki, a właściwie córki do 
matki. Miłości, bez której ciężko żyć, gdy zabraknie jej źródła. 
Jak w bezmatku – pszczelej rodzinie pozbawionej królowej.

Olga Woźniak

Matki nie umierają nigdy
Mała karta, mnóstwo radości

Opowiadania terapeutyczne dla dzieci, pomaga-
jące w sytuacji śmierci kogoś bliskiego i przeży-
wania żałoby. W serii ukazały się dotąd historie 
Jasia, który stracił mamę, Miłki, przeżywają-
cej śmierć taty, Antosia i  Stasia, którzy stracili 
dziadka, Tosi, której umarła babcia, Zosi, która 
nie potrafi zrozumieć, dlaczego umiera zaprzy-
jaźniona z nią sąsiadka, a także opowieść o sło-
niu Tumbo, który wspiera rodzinę w żałobie.

DO KUPIENIA NA: 
WWW.KSIEGARNIA.HOSPICJA.PL

WIĘCEJ INFORMACJI:  
WWW.TUMBOPOMAGA.PL

„Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” to akcja, w ramach 
której obdarowujemy w tym dniu dzieci chore i ich rodzeń-
stwo oraz podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. 
Od kilku już lat w marcu Tumbo podpowiada, jakie marzenia 
mają jego podopieczni. Na stronie Fundacji Hospicyjnej 
zamieszczamy krótkim opis dzieci i listę ich marzeń. Każdy 
może wybrać, kogo chciałby obdarować.

Ze względu na sytuację epidemiczną po raz drugi do rąk 
dzieci zamiast wymarzonego prezentu trafiły karty po-
darunkowe. Radość była równie wielka, choć brakowało 
elementu oczekiwania na niespodziankę – czy lalka będzie 
ubrana w sukienkę niebieską czy różową, jaki kolor pościeli 
wybrał tajemniczy przyjaciel, czy fason wybranego ciuszka 
będzie odpowiedni… Dzięki małym kartom marzenia speł-
niają się jednak równie pięknie. A te marzenia są bardzo 
zróżnicowane – od zabawek i ubrań, przez rzeczy związane 
z hobby i rozwijaniem zainteresowań, po te, które popra-
wiają komfort codziennego życia. 

Urodzona przedwcześnie Amelka zmaga się z problemami 
neurologicznymi i problemami z odżywianiem, porozu-
miewa się z otoczeniem gestami i mimiką twarzy. Bez słów 
wyrażała radość z nowych ubranek, a dzięki zakupionym 
specjalistycznym kosmetykom jej delikatna skóra jest odpo-
wiednio zadbana. Tymon, jej dziewięcioletni brat, wzbogacił 
swoją kolekcję klocków Lego, którymi uwielbia się bawić. 
Wychowywany przez dziadka dziewięcioletni Adaś stracił 
ukochaną babcię. Pogodny i chętny do poznawania świata 
chłopiec, dzięki dopasowanym do wieku układankom 
logopedycznym, ma okazję do jednoczesnej zabawy i ćwi-
czenia umiejętności, które sprawiają mu trudność. Oskar, 
którego starszy brat Nikodem zmarł dwa lata temu, jest 
zapalonym sportowcem. Z entuzjazmem wybierał gadżety 
przydatne w realizacji pasji w sklepie sportowym. Justyna, 
podopieczna FDO od kilku lat i utalentowana rysowniczka, 
wykorzystała kartę podarunkową na zakup profesjonalnego 
zestawu przyborów do rysowania. Wzruszona nastolatka 
podkreślała, że oprócz podarku równie ważna jest dla 
niej życzliwość, której jest dowodem: „Bardzo dziękuję 
za prezent na Dzień Dziecka, mimo że jestem już trochę 
wyrośniętym dzieckiem :) Zestaw profesjonalnych kredek 
i promarkerów pomaga mi w rozwijaniu pasji rysowania. 
W tym dniu ważne jest dla mnie, że mam wokół siebie tylu 
wspaniałych ludzi. To dzięki Wam, mimo wielu smutnych 

Słonik Tumbo cały rok dba o swoich młodszych 
i starszych podopiecznych. Jest jednak taki dzień 
w roku, kiedy chce im sprawić szczególną radość. 

Już pewnie się domyślacie – to Dzień Dziecka!

chwil w moim życiu, mogę spełniać swoje małe marzenia. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję”. 

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

Justyna i jej rysunek 
wykonany nowymi 

przyborami.  
Prawda, że ma talent?

Nasz podopieczny Mateusz, jego brat Tosiek i ich mama  
– te uśmiechy wyrażają wszystko!
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Wspieramy:
● dzieci i nastolatki w żałobie,
● dorosłych, którzy doświadczyli straty.

Prowadzimy także szkolenia m.in. dla nauczycieli, pedagogów, pracowników 
socjalnych, kuratorów sądowych, strażaków, policjantów i strażników miejskich, 
by lepiej mogli wspierać dzieci i dorosłych po stracie. 

Zadzwoń lub napisz do naszego koordynatora i umów się na rozmowę: 
Tel.: +48 573 001 212, e-mail: info@tumbopomaga.pl, www: tumbopomaga.pl

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Przeżywasz stratę bliskiej osoby?

Pomoc jest realizowana w ramach programu FDO Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej. 

S�nansowano ze środków 
miasta Gdańska

Od początku roku współpracujemy z zespołem 11 psycho-
logów, którzy udzielają porad stacjonarnie, telefonicznie 
i przez inne komunikatory. W sumie udzielili już ponad 
500 godzin porad dzieciom i dorosłym. 
Zainteresowanie programem i konsultacjami rzeczywiście nas 
zaskoczyło. Po wsparcie zgłosiło się ponad 100 osób. Musieliśmy 
poszerzyć zespół o nowych psychologów z zakresu pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, wśród których jest właśnie strata 
i żałoba. Na szczęście przez lata pracy w tym obszarze, mogli-
śmy zaprosić do współpracy sprawdzonych specjalistów. Było 
to także możliwe dzięki zdobyciu grantu z Miasta Gdańska. Tak 
jak wspomniałaś, mogliśmy też rozszerzyć pomoc na osoby 
dorosłe. Dotychczas skupialiśmy się głównie na dzieciach, które 
w procesie żałoby bywały pomijane. Nazywaliśmy je nawet „za-
pomnianymi żałobnikami”. Warto sobie uświadomić, że wsparcie 
dziecka, którego bliski ciężko choruje, przygotowanie go na 
to odejście, towarzyszenie mu w żałobie i oswajanie go z całą 
sytuacją, jest kluczowe z poradzeniem sobie z żałobą. Właśnie 
dlatego powstał program Tumbo Pomaga.

Jak wyjaśnić to zwiększone zainteresowanie wsparciem 
psychologicznym po stracie?
Z jednej strony rośnie świadomość, że w tak trudnym momencie 
warto zwrócić się o pomoc do psychologa. Od wielu lat edu-
kujemy na ten temat rodziców oraz nauczycieli i widzimy, że 
przynosi to efekty. Wizyta u psychologa przestaje być fanaberią, 
a staje się normalnym elementem wsparcia w trudnej sytuacji. 
Nauczyciele coraz częściej zresztą sami dzwonią do nas, kon-
sultując różne przypadki, pytając o poradę, jak zadziałać, jak 
najlepiej pomóc. To bardzo pozytywne i ważne. Często to właśnie 
nauczyciel podpowiada rodzicom, że warto pójść na taką kon-

sultację i rodzice z tego 
korzystają. Dorośli z kolei 
dzwonią z pytaniem, jak 
pomóc swojemu dziec-
ku, a przy okazji mogą 
skorzystać sami z konsul-
tacji i pomóc także sobie. 
Takie sytuacje są najlep-
sze, ponieważ wówczas 
zaopiekowana jest cała 
rodzina. Ale to nie jedyny 
powód.

Jakie są inne?

Pandemia sprawiła, że mieliśmy do czynienia z chorobą i nagłym 
odejściem bliskich znacznie częściej niż zazwyczaj. W wielu ro-
dzinach choroba rozwijała się błyskawicznie i bliski – tata, mama, 
dziadek, ciocia, odchodził nagle. Nikt nie był na to przygotowa-
ny. W dodatku często bliski trafiał do szpitala i nie było szansy 
nawet się z nim pożegnać. To wiele dramatycznych sytuacji. 
Gdy pomagamy w tych momentach, liczy się czas – wsparcie 
psychologa powinno dotrzeć do rodziny jak najwcześniej. Wiele 
osób z tych, które do nas przyszły w ostatnich tygodniach jest 
właśnie po „covidowej” stracie.

A skąd pomysł na szkolenie służb pomocowych?

O rozszerzeniu szkoleń na te grupy zawodowe, które są na 
pierwszej linii frontu w sytuacjach kryzysowych myśleliśmy od 
dłuższego czasu. Strażacy, policjanci, ratownicy medyczni jeżdżą 
do wypadków. Często to oni muszą powiadomić rodzinę, że ich 
bliski jest w ciężkim stanie lub zginął tragicznie. To niezwykle 
ważne, żeby wiedzieli jak to zrobić, jakich słów użyć, jaką pomoc 
mogą zaoferować w tych pierwszych, strasznych momentach. 
Taka wiedza im samym pozwoli lepiej radzić sobie także ze stre-
sem, który mogą odczuwać podczas rozmowy z rodziną. Choć 
rekrutację zaczynamy we wrześniu, już teraz zainteresowanie 
szkoleniami jest bardzo duże. 
Z bezpłatnych konsultacji psychologicznych mogą skorzystać 
mieszkańcy Gdańska, którzy doświadczyli straty osoby bliskiej. 
Jeśli potrzebujesz wsparcia, zadzwoń lub napisz do naszego 
koordynatora i umów się na rozmowę: tel.: +48 573 001 212, 
e-mail: info@tumbopomaga.pl
Więcej informacji na tumbopomaga.pl

Rozmawiała Dagny Kurdwanowska

O programie Tumbo Pomaga 
słów kilka…

Program Tumbo Pomaga rozwija się. Do tej pory 
z pomocy korzystały głównie dzieci i nastolatki. 
Szkolono także nauczycieli i pedagogów. Obec-

nie z bezpłatnych konsultacji psychologicznych mogą 
korzystać także dorośli w żałobie. A jesienią otwieramy 
nabór na szkolenia dla tzw. służb pomocowych czy-
li osób, którzy w swojej pracy mają kontakt z osobami 
w kryzysie wywołanym nagłą śmiercią bliskiej osoby, 
na przykład strażacy i policjanci. Agnieszka Paczkowska, 
psycholożka i koordynatorka projektu, opowiedziała 
o tym, jak i komu pomaga słonik Tumbo.
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KLIKAJ – WPŁACAJ – UDOSTĘPNIAJ
Zobacz, jak wiele możesz zrobić,
gdziekolwiek jesteś!

Pomaganie jest piękne!

 www.pomagamhospicjum.pl
KRS: 0000 201 002

Wystarczy kilka kliknięć, by wesprzeć 
podopiecznych Hospicjum dla Dzieci 
i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC, 
które prowadzi Fundacja Hospicyjna.

PAMIĘTAJ! Każda złotówka ma dla nas
znaczenie i staje się jedną z wielu cegiełek,
które musimy pozyskać w ciągu roku,
by zapewnić podopiecznym najlepszą 
z możliwych opiekę.

Co?

6 strzykawek

10 bandaży

10 par 
rękawiczek
nitrylowych

2 opatrunki
specjalistyczne

Za ile?

1 zł

5 zł

10 zł

50 zł

Zużywamy
rocznie

12 000 szt.

1500 szt.

100 000 par

2500 szt.
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