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CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
Czym jest opieka wytchnieniowa?

Jak będzie działać Centrum?

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

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

Opiekę w domu sprawuje zwykle jedna osoba, czasem
przy
wsparciu
innych.
Zależnie
od
potrzeb
podopiecznego i jego stanu zdrowia, zajmuje od kilku do
kilkunastu godzin. Codziennie, 365 dni w roku. Niewiele
czasu pozostaje opiekunowi na inne obowiązki, a tym
bardziej na odpoczynek – wytchnienie od trosk oraz
zadbanie o swoje zdrowie czy po prostu na sen... Jest
ono bardzo potrzebne, szczególnie gdy opieka trwa wiele
miesięcy, a nawet lat.
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Dlaczego prosimy o wsparcie budowy?
Od wielu lat pomagamy ciężko chorym i ich rodzinom.
Widzimy jednak, że osób wymagających opieki jest coraz
więcej. Dlatego chcemy rozszerzyć działalność, by
zapewnić wsparcie większej liczbie potrzebujących –
dzieciom i dorosłym. Jako organizacja pozarządowa
musimy znaleźć fundusze na ten cel. Bardzo liczymy na
pomoc Darczyńców, którzy tak jak my, chcą zmieniać
świat na lepszy. Szczególnie świat tych najsłabszych, bo
oni nie poradzą sobie sami. Zbudujmy Centrum razem!
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Fundacja Hospicyjna

www.fundacjahospicyjna.pl
Więcej o sprawowaniu opieki w domu:
www opiekunrodzinny.pl

Niezależnie od tego, gdzie spędzicie letnie chwile,
życzę, by przyniosły Wam one piękne spotkania
i wiele dobrych przeżyć, by dały wytchnienie
i spokój…
O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra
korzennej woni,
na wietrze drżące -niech żółte słońce
gorącą ręką oczy mi przesłoni…
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Dlaczego opieka wytchnieniowa jest
potrzebna?

HOSPICJUM OD ŚRODKA

piszę te słowa w czasie, gdy mamy rekordowe
temperatury i słupek rtęci przekracza 35 stopni,
dlatego nie będę zachęcać Was do lektury
tego numeru kwartalnika gorąco, ale zaproszę
serdecznie, życząc jednocześnie wszystkim
dobrego, letniego odpoczynku. Jeśli jeszcze nie
macie planu i pomysłu, gdzie spędzić urlop,
zajrzyjcie koniecznie na strony 10-11. Może wśród
opisanych ulubionych miejsc wypoczynku naszych
pracowników i wolontariuszy znajdziecie inspirację
dla siebie? A kiedy już będziecie na miejscu,
przeczytajcie pozostałe artykuły, bo wiele w nich
pozytywnych treści.
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Szósty Drogowskaz

„Wspólny kamień węgielny” wmurowany
pod Centrum Opieki Wytchnieniowej

K

iedy zostałam poproszona przez Anię Janowicz
o napisanie komentarza do 6. Drogowskazu
ks. Eugeniusza, pomyślałam: co to dla mnie, przecież Księdza znałam… Ale gdy go przeczytałam: „Uszanowanie godności wyraża się nie tylko w dostrzeżeniu
cierpień człowieka przez otoczenie, ale także w umożliwieniu mu odkrycia przez samego siebie takich duchowych przestrzeni, które staną się źródłem jego
nowej wartości”, pojawiła się myśl – na co ja się zgodziłam, co tu napisać na cztery tysiące znaków? Przecież
to można skomentować w kilku słowach: każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania
bez przekraczania jego granic. I każde życie ma wartość, również to doświadczone cierpieniem!
Od 23 lat zajmuję się zawodowo pomaganiem. Jestem pracownikiem socjalnym, osobą, do której przychodzą ludzie w potrzebie. Najpierw pracowałam w ośrodku pomocy społecznej,
gdzie zdobyłam wiedzę i umiejętności, jak skutecznie pomagać.
Jednak w tamtym czasie gros osób zgłaszających się do mnie
oczekiwało głównie wsparcia finansowego, a ja, pełna ideałów,
chciałam dawać „wędkę”, a nie „rybę”. Dlatego, gdy tylko pojawiła
się możliwość podjęcia pracy w hospicjum, zgodziłam się bez
wahania. Rozpoczęłam najważniejszą szkołę w moim życiu,
która trwa do dziś. Codziennie się uczę: ludzi, relacji, właściwej
oceny tego, co jest ważne, a co może poczekać.
Jestem osobą tak zwanego pierwszego kontaktu. To ze mną
rodziny lub sami Chorzy zgłaszający się do opieki hospicyjnej
rozmawiają jako pierwszą. Podczas tych rozmów staram się
udzielać wyczerpujących informacji o hospicjum, a gdy Pacjent
nie może zostać objęty naszym wsparciem, kieruję do konkretnych miejsc, gdzie może uzyskać pomoc. Odbyłam bardzo wiele
takich rozmów. Często widzę wdzięczność rozmówców za to,
że ktoś poświęcił im czas, cierpliwie odpowiedział na pytania.
Niestety zdarza się, że ich wcześniejsze doświadczenia z pracownikami ochrony zdrowia nie są dobre. Wielu traktowano
przedmiotowo, bez rzetelnej informacji odsyłano od lekarza
do lekarza, od placówki do placówki. Są zmęczeni i bezsilni, co
powoduje złość. Bardzo ważne jest podmiotowe podejście do
tych osób, często zagubionych w sytuacji, okazanie im szacunku
i poświęcenie uwagi.
Jako pracownik socjalny zajmuję się różnymi sprawami Pacjentów, głównie tych przebywających w hospicjum stacjonarnym.
Pomagam w załatwianiu spraw urzędowych, finansowych, ale
i rodzinnych, np. poszukuję rodzin Pacjentów samotnych, bez-
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Ewa Starkel

domnych, tych, których życie i relacje z rodzinami się pogmatwały. Mam na to mało czasu, bo Pacjenci są na końcu swojej drogi
życiowej, a chcieliby jeszcze spotkać się, przeprosić, wyjaśnić,
uzyskać przebaczenie, które jest potrzebne również tym, którzy
pozostają. Rozmawiając z rodzinami tych Pacjentów, staram
się wyjaśnić, że wybaczenie to nie zapomnienie o przykrych
wydarzeniach, usprawiedliwienie ich lub zbagatelizowanie. Nie
jest tożsame z pojednaniem, nie wymaga odnowienia relacji.
Jest raczej rezygnacją z pielęgnowania urazy, chęci zemsty.
Jest akceptacją obecnej sytuacji. Sama staram się stosować do
tego, aby wieść dobre życie. Jednak zdarza się, że nie znajduję
członków rodziny lub ich złość jest tak silna, że nie chcą mieć nic
wspólnego z Chorym. Wtedy organizuję mu godny pochówek
bądź proszę o to inne instytucje.
Mówi się, że „cierpienie uszlachetnia”. Z doświadczenia wiem,
że nie jest to frazes. Każde cierpienie ma sens, który możemy
pomóc Choremu odkryć i pokazać, że może nieść ze sobą jakąś
wartość. Wiara jest dla mnie ważna, wiara w Boga, w zbawienie,
w życie po śmierci. Akceptuję fakt, że życie to chwile wesołe,
smutne, dramatyczne, ekscytujące, leniwe i pracowite. To bycie
razem i samotność, to narodziny i śmierć. To wszystko jest częścią
życia, a ŻYCIE jest najpiękniejszym darem, jaki otrzymaliśmy.
Pielęgnuję wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka, za zdrowie
i chorobę, za każdego człowieka, który staje na mojej drodze,
za to, co mam i kim jestem, za Miłość, Wiarę i Nadzieję. Wierzę,
że nie byłabym takim człowiekiem, jakim jestem, gdybym na
swojej drodze nie spotkała ks. Eugeniusza i ludzi doświadczonych
chorobą i cierpieniem.
Ewa Starkel

Fot.: Mirosław Pieślak
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Akt erekcyjny Centrum Opieki Wytchnieniowej
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czerwca o godz. 11:00 odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Kopernika w Gdańsku. Centrum będzie wspierało ciężko chore dzieci, dorosłych oraz ich rodziny, oferując chorym opiekę, a ich opiekunom szansę na chwilę wytchnienia.

Na uroczystości pojawili się m.in.: Magdalena Adamowicz,
posłanka do Parlamentu Europejskiego, Hanna Zych-Cisoń,
wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego,
Katarzyna Weremko, dyrektor Departamentu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, zastępczyni prezydent Gdańska ds.
rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior
oraz Julian Pawlukiewicz, założyciel Fundacji JohnnyBros, która
jest Głównym Darczyńcą tego przedsięwzięcia.
Po podpisaniu aktu erekcyjnego zaproszeni na uroczystość
goście wspólnie złożyli nietypowy kamień węgielny, stworzony

z niewielkich kamyków przyniesionych przez zebranych. Każdy
kamyk symbolizował inną historię – w ten sposób Fundacja
Hospicyjna chciała podkreślić, że fundamentem powstającej
inwestycji są ludzie, podobnie jak są i celem, który przyświeca
jej utworzeniu.
– Ten dzień jest dla nas bardzo ważny. Po niespełna czterech miesiącach od symbolicznego wbicia pierwszej łopaty w Światowy
Dzień Chorego, przechodzimy do kolejnego ważnego momentu budowy, jakim jest wmurowanie kamienia węgielnego. Do
tradycyjnego odczytania i podpisania aktu erekcyjnego dodaliśmy „wspólny kamień węgielny”, który stworzyliśmy z kamyków
przyniesionych przez uczestników dzisiejszej uroczystości. Nasi
pracownicy, wolontariusze, opiekunowie, przyjaciele i darczyńcy,
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wszyscy razem tworzymy to Centrum, by już w przyszłym roku móc
przyjąć pierwszych podopiecznych, chore dzieci i dorosłych, i dać
możliwość wytchnienia ich bliskim. Każdego roku pomagamy około
tysiącowi naszych podopiecznych, wspieramy również ich rodziny.
Widzimy ogromną miłość, ale także wyczerpanie i wycieńczenie.
Centrum Opieki Wytchnieniowej dla wielu z nich będzie pierwszą
od naprawdę wielu lat okazją, aby odpocząć czy mieć szansę na
zajęcie się własnym zdrowiem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
obecna sytuacja nie jest łatwa i nie sprzyja tego typu inwestycjom,
mimo wszystko wierzymy, że uda nam się przezwyciężyć trudności
i zakończyć projekt zgodnie z planem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni
za dotychczasowe wsparcie, ale nie ukrywam, że w dalszym ciągu
na nie liczymy. Tylko dzięki dotychczasowej pomocy i życzliwości
darczyńców udało nam się dotrzeć tu, gdzie jesteśmy i tylko uzbrojeni w taką pomoc możemy osiągnąć cel – mówi Anna Janowicz,
prezes Fundacji Hospicyjnej.
Na terenie budowy zakończone zostały już prace przy części
podziemnej obiektu, w której znajdować się będą pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze. Kolejne etapy to budowa
części naziemnej, prace wykończeniowe, instalacyjne oraz
budowa infrastruktury terenów zewnętrznych. Centrum Opieki
Wytchnieniowej każdego dnia będzie służyło 60 podopiecznym
i ich rodzinom, mieszkańcom Pomorza. Takich rodzin jest naprawdę wiele, a ich liczba cały czas rośnie.
Centrum Opieki Wytchnieniowej zaoferuje chorym dzieciom
i dorosłym możliwość skorzystania z pobytu dziennego, różnych
form terapii czy rehabilitacji. Znajdzie się tam także miejsce do
spotkań i szkoleń dla opiekunów rodzinnych. Będą oni mogli
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Akt erekcyjny został umieszczony w specjalnej tubie

Justyna Ziętek, wiceprezes zarządu

Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Pomorskiego

Magdalena Adamowicz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Ks. dr Radosław Herka SAC, Proboszcz Parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku

Julian Pawlukiewicz, założyciel Fundacji JohnnyBros

Sławomir Łoboda, Krzysztof Olszewski, Alicja Stolarczyk
z Rady Fundacji Hospicyjnej

powstanie Centrum staje się coraz bardziej potrzebne. Wiąże się to
z rosnącą liczbą rodzin sprawujących opiekę nad swoimi bliskimi
w domach. Mam na myśli rodziny, choć zwykle jest to jedna osoba,
która opiekuje się dzieckiem lub dorosłym z niepełnosprawnością,
nieuleczalnie chorym czy osobą starszą, niesamodzielną ze względu
na zaawansowany wiek i ograniczenia, choroby, które się z nim
wiążą. Starzejemy się jako społeczeństwo, starzeje się też nasza
pomorska społeczność, więc sytuacja podjęcia się opieki nad bli-

skim będzie dotyczyć nas w coraz większym stopniu. Zresztą już
dziś, gdy mówię o Centrum, często słyszę, że ktoś jest opiekunem
albo ma w najbliższym otoczeniu co najmniej jedną osobę, która
sprawuje opiekę.

uzyskać porady dotyczące sprawowania opieki w domu oraz
inne formy wsparcia, które pozwolą im zadbać o siebie, swoje
zdrowie i emocje.
Szacowany koszt inwestycji wynosił początkowo 25 mln złotych,
jednak w ciągu ostatnich miesięcy znacznie wzrósł – do 35 mln
złotych, co wiąże się z trudną sytuacją gospodarczą, spowodowaną między innymi rosyjską agresją na Ukrainę i wszelkimi jej
konsekwencjami.
Anna Janowicz podkreśla: Bez wsparcia darczyńców nie poradzimy sobie. Czasem słyszę, że Fundacja jest duża, to da radę. To
tak nie działa. Robimy wiele, ale dzięki wsparciu darczyńców. Bez
niego będziemy musieli ograniczać działania, czego nie chcemy,
bo osób potrzebujących pomocy przybywa. Z każdym rokiem

Na wmurowanie kamienie węgielnego przybyło wielu gości

Po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego mam wielką
nadzieję zaprosić Państwa na kolejny przełomowy moment,
jakim będzie zawieszenie wiechy… Do zobaczenia!
Zdjęcia: Mirosław Pieślak
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Nasza Natalia – Natasza z Ukrainy

P

rzez nas nazywana panią Natalią, przez swoich ukraińskich bliskich Nataszą – Nataliia Papirova jest podopieczną Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Sprowadziła ją do nas nie tylko choroba, ale przede wszystkim wojna, której
wybuch spowodował, że szanse na leczenie dla onkologicznych pacjentów w Ukrainie
spadły niemal do zera. Patrząc na panią Natalię, zawsze uśmiechniętą, pogodną, pełną
pozytywnej energii, której nie sposób się oprzeć, trudno uwierzyć, że przeszła 35 chemii, 5 operacji i dalej walczy. O chorobie, tęsknocie, wojnie, o której nie da się i nie można zapomnieć, o szczęściu i nowym życiu w Polsce z dala od rodziny – o tym wszystkim
i o wielu innych sprawach rozmawiam z panią Natalią.

Przyjazd do Polski był dla Pani jedyną szansą na dalsze
leczenie?
Czekałam na skomplikowaną operację wątroby. Jej termin i tak
został przesunięty, bo niestety zachorowałam na Covid-19.
W końcu została ona wyznaczona na 24 lutego.
Tego samego dnia, kiedy miała się odbyć,
wybuchła wojna. Ewakuowano cały kijowski szpital. Przez dwa tygodnie razem z innymi pacjentami czekałam
w podkijowskim schronie na jakiekolwiek wieści. W końcu zadzwoniłam
do lekarza, który miał przeprowadzić
operację. Kazał mi przyjechać do Iwano-Frankiwska do prywatnej kliniki. To
tam 17 marca przeszłam operację. Niestety,
okazało się, że w związku z przerwą w leczeniu
spowodowaną przez Covid-19 doszło do przerzutów
na żołądek. Specjalistyczne leczenie w Ukrainie było niemożliwe,
szpitale przyjmowały rannych, a kontynuacja leczenia w prywatnej klinice była bardzo droga, zbyt droga… Lekarz doradził
mi, żeby szukać pomocy za granicą.

Pani Natalia podczas
zawodów saneczkarskich

Rosjanie mścili się, bili, zabijali, gwałcili… Strach o własne dziecko
to coś przerażającego, nigdy nie myślałam, że będę się tak bać.
Decyzja o wyjeździe musiała być bardzo trudna.
Nie wyobrażałam sobie tego. Z jednej strony byłam osłabiona
po operacji, odczuwałam fizyczny ból, a z drugiej krwawiło
serce. Wojna, myśl o tym, że mam opuścić synów i wnuki,
strach o nich. Decyzja o wyjeździe do Polski była dla
mnie bardzo trudna i właściwie nie do końca moja.
Przekonali mnie synowie, mówiąc, że nie dadzą rady
martwić się i patrzeć, jak cierpię. Kazali mi jechać,
walczyć o zdrowie i wrócić. Pojechałam więc. I tak
znalazłam się tutaj, w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC w Gdańsku.
Coś Panią zaskoczyło w Polsce?
To właściwie jest moja pierwsza wizyta w Polsce, kiedyś tu byłam, ale tylko przejazdem. Czy coś mnie zaskoczyło? Ogromna
pomoc i wsparcie. Trudno było mi uwierzyć w to, co zobaczyłam
zaraz po przekroczeniu granicy. Mnóstwo Polaków, tłumy ludzi
czekających z pomocą na naszych. Porozstawiane ubrania, kawa,

herbata, jedzenie, a nawet łóżka czy zabawki dla dzieci. Nie
spodziewaliśmy się czegoś takiego i nigdy tego nie zapomnimy.
A później, kiedy przyjechała Pani do Gdańska?
W hospicjum przyjęto mnie jak w domu. Nie przesadzam. Nie
mam możliwości inaczej podziękować, mogę to zrobić tylko
słowami. Chciałabym, żeby Pani mi w tym pomogła, ubrała to,
co mówię w piękne słowa, bo to, co tutaj mnie spotkało, było
i jest niesamowite. Wyobraża sobie Pani, że kiedy przyjechałam,
pielęgniarki mnie przytulały? Obce kobiety, a ja czułam, że to
jest szczere i prawdziwe. Cały personel otoczył mnie troską
i opieką – nie tylko medyczną, ale też tą, dzięki której czuję się
tu bezpiecznie i po prostu dobrze. W Ukrainie leczenie wygląda
bardziej spartańsko (śmiech). Kiedy przyjmowałam chemię po
operacji, zdarzało się, że na moim łóżku przysiadał inny pacjent,
bo po prostu nie miał gdzie usiąść. Nikt z nami się tak nie szczypał. Mamy świetnych lekarzy, ale wydaje mi się, że podejście
do chorych w Ukrainie mocno się różni. Widzę, jak wygląda
tutaj opieka, nie tylko nade mną, ale i nad innymi pacjentami,
wszystko działa jak w zegarku. Tu codziennie są wizyty lekarza,
plan leczenia, wszyscy pytają, czy niczego mi nie brakuje, jak się
czuję itd. U nas po chemii szło się do domu i tyle. W Hospicjum ks.
Dutkiewicza wszyscy dbają o mnie, niemalże jak o małe dziecko.
Wszyscy skaczą nade mną, sprawdzają, jak się czuję, nie wolno
mi nic samej zrobić. Moi synowie śmieją się, że jak tak dalej
będzie, to się przyzwyczaję i nie będę chciała wrócić (śmiech).
Czy to, co się dzieje, zmienia relacje Polaków i Ukraińców?
Nikt nam, Ukraińcom, tak nie pomógł i nie pomaga jak Polacy.
Znikąd Ukraina nie ma takiego wsparcia. Nasi mężczyźni mogą
walczyć, bo wiedzą, że ich rodziny są tu bezpieczne. Dla nas to,
co było, te dawne zaszłości, nie mają już znaczenia. Moi synowie
proszą mnie codziennie, żebym przekazywała od nich podziękowania pielęgniarkom, lekarzom i Polakom za to, że się mną
opiekują, za to, że tak pomagają Ukraińcom. A ja nie wiem, jak
wyrazić wdzięczność, do końca życia nie zdołam.

Na spacerze w Sopocie

Jest Pani sportowcem i to z niemałymi osiągnięciami. Z czego
najbardziej jest Pani dumna?
Sport zawsze był dla mnie ważny, trenowałam saneczkarstwo
i gimnastykę artystyczną. W młodości zdobyłam wiele medali.
W 1979 r. brałam udział w Mistrzostwach Europy w saneczkarstwie w Oberhofie. Niestety podczas tych mistrzostw doszło
do wypadku. Doznałam bardzo poważnych obrażeń, ledwo
uszłam z życiem, przeżyłam śmierć kliniczną. Jeśli miałabym
powiedzieć, z czego jestem najbardziej dumna, to z moich synów
i z mojego życia. Mam wspaniałą rodzinę, mam wykształcenie,
osiągnięcia w sporcie, pracę, którą uwielbiam, zdobyłam tytuł
Kobiety Roku w Kijowie – przeżyłam piękne życie, chciałabym,
żeby trwało, ale jeśli stanie się inaczej, niczego nie będę żałować.
Jestem szczęśliwa, że tak mogłam żyć, że tyle mi dano. Jedyne,
czego bym chciała, to żeby wojna już się skończyła, żeby nikt
już przez nią nie cierpiał.
Dziękuję za rozmowę.

Przyłącz się do nas!

Schron – to wciąż brzmi przerażająco i trudno w to uwierzyć.
Mnie również. Nie potrafię tego sobie poukładać. W moim kraju
jest wojna… Kiedy wybuchła, mój syn z żoną i dwoma synkami
wyjechał do małego domku pod Browarami, około 30 km od
Kijowa. Mieli tam być bezpieczni, ale niestety... Rosjanie dotarli
i tam. Mój syn z rodziną przez miesiąc ukrywali się w piwnicy, bez
prądu, wody i światła. Udało mu się schować przed okupantami
telefon. Dzięki niemu przez brata przekazywał naszemu wojsku
informacje o Rosjanach. W końcu nasi żołnierze odbili wioskę.
Nikt z mieszkańców nie ucierpiał, prawdopodobnie dlatego, że
nikt nie stawiał oporu. Ludzie byli bezbronni, nie mieli jak i czym
walczyć. W innych miejscowościach, tam gdzie stawiano opór,

Zapraszamy mieszkańców Gdańska z doświadczeniem
choroby nowotworowej oraz ich bliskich. W grupie siła!

Jak skorzystać z zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych?
Wystarczy napisać na adres: awzr@fundacjahospicyjna.pl
lub zadzwonić pod numer 668 450 753 i umówić się na spotkanie.
WAŻNE: Wszystkie zajęcia i konsultacje są bezpłatne.
Mogą z nich skorzystać mieszkańcy Gdańska.
Plan zajęć dostępny na stronie www.httz.pl/pl/aktualnosci-awzr
Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska
Pani Natalia z rodziną

Katarzyna Paluch
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Jak to się zaczęło? Czy szydełkowanie jest dla Pani swego
rodzaju medytacją?

Agnieszka Beirowska, Zuza i Hania

Znaleźć chwilę dla siebie

O

codziennych wyzwaniach, przezwyciężaniu lęku
i ukojeniu, jakie przynosi szydełkowanie, rozmawiamy z Agnieszką Beirowską, mamą 17-letniej
Zuzy, podopiecznej Domowego Hospicjum dla Dzieci
im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC.

Z czym zmaga się Zuzia?
Zuzia ma encefalopatię pod postacią padaczki lekoopornej
i niedawno odkrytą mutację genową, która jest przyczyną jej
niepełnosprawności. Miałam ciężką ciążę. Zuzia urodziła się
teoretycznie zdrowa, choć trochę za mała. Pierwsze napady
padaczkowe pojawiły w trzecim miesiącu jej życia. Wtedy wiązałam to ze szczepieniem. Jej zdrowie się posypało – długie tygodnie w szpitalach, konsultacje lekarskie… Minęły 3 lata zanim
doszliśmy do ładu z naszym życiem. Zuzka poszła do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ja poszłam do
pracy, co nie było proste, ale dążyłam do tego, żeby mieć maksymalnie normalne życie. Nie było łatwo, ale miałam cudowną
pracę, fantastycznego pracodawcę i współpracowników.
Wsparcie najbliższych osób jest kluczowe, żeby móc poradzić
sobie z codziennością?
Gdyby nie tata Zuzi, jego rodzice, moi rodzice, na pewno sama
nie dałabym rady. Mąż miał pracę tutaj, prowadzi szkółkę drzew
i krzewów ozdobnych, ja chodziłam do pracy, Zuzka chodziła do
ośrodka i jakoś szło… Jednak babcie, choć cudowne, osiągają
wiek, w którym dziecko staje się już dla nich trudne „w obsłudze”.
Zuzka rośnie, jest coraz cięższa, mobilna. A babcie mają swoją
wytrzymałość.

Pracuje Pani?
Nie, odeszłam z pracy 4 lata temu, bo Zuzka wymagała bardzo
intensywnej opieki, którą w tamtym czasie przejął na siebie
jej tata. Przynosiła ze szkoły wszystkie choróbska i praktycznie
częściej siedziała w domu niż do niej chodziła. Musieliśmy
podjąć decyzję: albo mąż będzie pracował, albo ja. Wybór był
prosty – mężczyzna zazwyczaj więcej zarabia, mąż ma swoje
gospodarstwo, a ja pracowałam u kogoś. Doszliśmy do wniosku,
że to już koniec mojej przygody z pracą. Zaczęły się częstsze
wizyty w szpitalu, trzeba było to jakoś połatać i nauczyć się
funkcjonować na nowo.
Jak wygląda zwykły dzień Waszej rodziny?
Nasz dzień jest w 100 procentach uzależniony od Zuzanny.
Idealny dzień wyglądałby tak, że Zuzia wstaje o godzinie 7:00,
o 8:00 jedzie busem do ośrodka, wraca o 15:00, a ja mam chwilę
na zakupy, ogarnięcie domu, przygotowanie obiadu, wieczorem
mamy czas dla rodziny itp. Rzeczywistość jest jednak inna. Moja
Zuzka w ostatnim czasie bardzo podupadła na zdrowiu, miała
bardzo dużo ciężkich napadów. Ze strachu po prostu przestałam
ją budzić. Moje dziecko śpi, ile potrzebuje. Kiedy wstanie, dostaje
jedzenie, jest zawożona do ośrodka. Kiedy ona jest w szkole, ja
czekam na nią pod szkołą. Po ostatnich napadach, które były…
paskudne, nadal jeszcze boję się ją zostawić. W placówkach
takich jak OREW wychowawcy i terapeuci nie mogą podawać
leków. Nie mam odwagi, żeby zrzucić na kogoś (taką) odpowiedzialność poradzenia sobie z napadem padaczkowym. Gdy
Zuzia jest w szkole, ja albo pomagam, gdy jest coś do zrobienia,
albo czekam i czymś zajmuję sobie czas, na przykład szydełkuję.

To była właściwie taka moja terapia po odejściu z pracy. Gdy z niej
zrezygnowałam, to był dla mnie szok, bo jestem człowiekiem
„stadnym” i muszę mieć wokół siebie ludzi, inaczej jestem chora.
Bycie „typową panią domu” nigdy nie było moim powołaniem.
Nie czuję pasji gotowania czy sprzątania, to nie jest mój klimat.
Musiałam czymś zająć ręce. Kiedy Zuzce posypało się zdrowie,
dużo czasu spędzaliśmy w szpitalach. W okresach, gdy musiała
dojść do siebie, a często mijały 2, 3, 4 dni zanim wybudziła się
po napadzie, musiałam zająć czymś ręce. Zostawiłam pracę
i musiałam znaleźć dla siebie coś innego, a szydełkowanie to
dobry wygaszacz emocji. Kiedy człowiek cały czas żyje tylko
dzieckiem, chorobą, dzieckiem, chorobą, gotowaniem, sprzątaniem i tą ciągłą rutyną, to chyba nie jest zdrowe. Trzeba
znaleźć odskocznię i mieć swój kącik, gdzie można się zaszyć
i naładować baterie. Mieć taką chwilę dla siebie. Szydełkując,
jestem w stanie wyciszyć emocje. Choroba Zuzki i wielokrotne
pobyty w szpitalach to jednak są ogromne emocje.
Co się zmieniło w Waszym życiu odkąd jesteście pod opieką
hospicjum?
Ostatnie napady były bardzo ciężkie, Zuzka wypchnęła sobie
zęby. Przy okazji dowiedziałam się, że hospicyjny stomatolog
przyjeżdża do pacjenta do domu. To jest dla mnie kosmos!
W normalnym trybie bardzo ciężko się dostać do stomatologa.
To jest niesamowite, nie dość, że jest pani doktor, pielęgniarka,
to jeszcze dentysta. Cały czas tę pomoc się po prostu czuje. To
jest WOW! Tu, w hospicjum, nie trzeba czekać na wizytę. Jeśli
czegoś nam potrzeba, tu mamy wszystko zapewnione. Niedawno
Zuzanna miała problemy z jedzeniem, przestała jeść. Była poradnia żywieniowa, myśleliśmy o PEG-u i pojawił się strach, bo
to coś nowego, coś, co trzeba przemyśleć. Teraz ze wsparciem,
które mamy z hospicjum, to jest do przejścia. Chociaż staramy
się tego uniknąć, chcemy jak najdłużej utrzymać stan, w którym
jest Zuzka, żeby się nie pogarszał. Nie oczekuję cudu, że któregoś
pięknego dnia Zuza powie: „Mamuś, dzień dobry!”. Takie cuda
chyba się nie zdarzają… Chociaż…?
Pomoc hospicjum to ostoja stabilności w świecie pełnym chaosu.
Tu chyba chodzi o ludzi. W naszym
hospicjum pracują wyjątkowi ludzie.
To są niesamowicie empatyczne
osoby – otwarte, czułe. Dzieci niepełnosprawne mają taki dodatkowy
zmysł – wyczuwają dobrych ludzi.
Moja Zuzka wie, że jak przychodzi
ciocia Ewa – nasza pielęgniarka, to
pierwsze, co trzeba zrobić, to przywitać się, przytulić, wyściskać, wycałować i dopiero wtedy może da
sobie coś zmierzyć (śmiech). Gdy
przychodzi ciocia Gosia, nasza fi-
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zjoterapeutka, Zuzia chce
z nią pogadać, mieć bliski
kontakt. Jeśli Zuzka lgnie do
tych osób, to wiemy, że możemy im zaufać. To jest nasz
barometr. Dzieci niepełnosprawne nie zachowują się
tak wobec wszystkich. Zuzia
się uśmiecha, nie chowa się
w sobie, nie ucieka. Nasze
dzieci, tak jak wszystkie
inne, również przeżywają
lęk w szpitalach. Jeśli ludzie
wokół nich są… nie powiem
opryskliwi, ale tacy… zimni, to nie czują się otoczone
troską, gorzej im dojść do
siebie. Po Zuzce dobrze to
było widać. Ostatnie 3 napady spędziliśmy pod opieką
Chusta zrobiona na szydełku
hospicjum w domu. Przyprzez panią Agnieszkę
jechały pani doktor i pani
pielęgniarka i jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby moje dziecko
tak szybko doszło do siebie. To było niesamowite, że nie musiałam wzywać pogotowia. Był jeden telefon: „Pani Ewo, jest
napad”. „Już jadę”. Tyle.
Jakie macie plany na wakacje?
Na razie nie mamy żadnych. Mamy nadzieję, że hospicjum nie
ma wakacji i że będą do nas przyjeżdżały nasza rehabilitantka,
pielęgniarka i pani doktor. Trzyma nas gospodarstwo i jeszcze nie
do końca przepracowany strach przed napadami. Tu na miejscu
jest nam łatwiej. W domu mam wszystko, czego potrzebuję,
mam sprzęt dostarczony przez hospicjum: ssak, pulsoksymetr
itp. Gdybyśmy mieli się teraz zapakować, to chyba musielibyśmy mieć drugi samochód na sam sprzęt! W domu czujemy
się najbezpieczniej, jeśli już planujemy, to jakieś jednodniowe
wypady gdzieś niedaleko.
O czym Pani marzy, tak dla siebie?
Dla siebie? (westchnienie) To jest trudne pytanie. Poza
tym, że chciałabym, żebyśmy wszyscy zdrowotnie się
trzymali, to chyba nie mam większych potrzeb. Kiedy
człowiek jest samowystarczalny, w miarę zdrowy, jest
w stanie zrobić wszystko. Nawet jak coś się posypie, to
siłą woli, siłą samozaparcia wyjdzie z każdego dołka.
Gorzej, jeśli faktycznie zdrowie się popsuje – nie chcę
nawet myśleć, co by wtedy było. Na chwilę obecną
zdrowie jest najważniejsze, jest tym, czego wszyscy
potrzebujemy. Człowiek, który tak długo mierzy się
z niepełnosprawnością dziecka, nie ma już dużych
marzeń. Tylko maleńkie.

Każda chusta jest wyjątkowa

Rozmawiała Hanna Lesner-Ratajczak
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Wakacyjne inspiracje
N

mamy wciąż sporo energii – przejść jeszcze do Żukowa. Tam
można zwiedzić klasztor ponorbertański i zjeść pyszne lody.
Kolejna propozycja to coś w sam raz dla wielbicieli przyrody,
spacerów i odrobiny historii, czyli zrewitalizowane parki podworskie w gminie Pruszcz Gdański. Znajdują się w miejscowościach: Arciszewo (z pięknie odrestaurowanym budynkiem
dawnego dworu), Rekcin (pomysłowe „ławeczki” z powalonych
drzew), Będzieszyn (można posłuchać, o czym szumią wierzby)
i Wojanowo – tu jest największy z nich, z pięknymi ścieżkami,
pomnikami przyrody, strumykami, kładkami nad bagnami
i wieloma innymi atrakcjami przyrodniczymi.

ieraz za oknem kusi piękna pogoda, ale urlop niestety się skończył lub będzie w późniejszym terminie. Jak i gdzie ciekawie spędzić wolny dzień
czy dwa? Sprawdzone miejsca polecają wolontariuszki
i pracownice Fundacji Hospicyjnej.

Samochód będzie wygodnym środkiem transportu – przy
każdym z parków można zaparkować auto. Inną opcją, wymagającą nieco większej kondycji, jest wycieczka rowerowa.
Jadąc z Gdańska ścieżką rowerową po wale Kanału Raduni, to
ok. 15-20 km w jedną stronę.

Krystyna Berendt, pielęgniarka w Poradni Medycyny Paliatywnej
Propozycja Krysi jest idealna dla miłośników czynnego wypoczynku, historii i muzyki. Pruszczańska Faktoria, czyli zrekonstruowana osada handlowa z początków naszej ery, to niezwykłe
miejsce. Odbywają się tam cykliczne warsztaty, pokazy, a także
letnie koncerty. Dzieci ucieszą się z fantastycznego placu zabaw,
sportowcy – z wielofunkcyjnego boiska, urządzeń fitness na
świeżym powietrzu czy skate parku. Stamtąd warto udać się
ścieżką rowerową wzdłuż Raduni do Straszyna, gdzie można
podziwiać uruchomioną w 1910 r. pierwszą elektrownię wodną
na tej rzece. Na trasie znajduje się Juszkowo – tam warto zatrzymać się nad zalewem, by nacieszyć oczy pięknymi widokami
lub skorzystać z oferty wypożyczalni kajaków.

Kamila Kobylska, wolontariuszka
Tegoroczna maturzystka zaprasza do położonego niedaleko,
a jednak wciąż mało znanego Grudziądza, który zachwycił ją
podczas rodzinnej wycieczki. Jeden dzień w tej miejscowości
może nie wystarczyć – małe miasto z wielką historią dostarcza
wielu wrażeń.
Wizytówką miasta są stare spichrze (stawiane od 1346 r.), które
można podziwiać, spacerując nad brzegiem Wisły.
Stare miasto z gotyckimi budowlami ma unikatowy klimat.
W odchodzących od rynku uliczkach można zobaczyć piękne
zabytkowe bramy, znaleźć urokliwe kawiarnie i restauracje.

Mariola Budzich, wolontariuszka
Mariola zachęca do odwiedzenia miejscowości na skraju Borów
Tucholskich ok. 100 km od centrum Gdańska. Fojutowo zapewnia
atrakcje dla małych i dużych. Rodziny z dziećmi mają do dyspozycji odkryte baseny i park wodny, place zabaw z dmuchańcami
i cymbergajem oraz tor gokartowy. Dorośli skorzystają z saun,
basenów, a jeśli lubią aktywność fizyczną, czekają na nich ro-

Fojutowo

werki wodne, spływy kajakowe, przejażdżki rowerowe czy kort
tenisowy, zaś zimą – stok narciarski z wyciągiem.
Warto zobaczyć system nawodnień Wielkiego Kanału Brdy oraz
sztuczny Wielki Kanał Brdy, który obecnie odgrywa rolę szlaku
kajakowego. Okoliczne widoki można podziwiać z 30-metrowej
drewnianej wieży widokowej, która powstała w ramach projektu
„Bory Tucholskie – w labiryntach natury”.
Magdalena Gliniecka, wolontariuszka
Jako przewodniczka i pasjonatka turystyki regionalnej poleca
dwa miejsca na jednodniowe wyprawy.
Rezerwat Jar Raduni to ciekawe miejsce dla wytrzymałych kondycyjnie. Trasa szlaku niebieskiego wiedzie zboczami rzeki Raduni.
Gwarantowane piękne widoki i nieco cienia w upalne dni. Wędrowiec ma okazję poskakać nad zwalonymi drzewami, trochę
się pod nimi poczołgać, a w międzyczasie zachwycić się fauną
i florą w tym cudnym wąwozie o specyficznym mikroklimacie.

Kanał Raduni
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Można tam wygodnie dojechać i wrócić komunikacją miejską:
PKM do stacji Babi Dół, skąd niebieskim szlakiem wędrujemy
Jarem Raduni do miejscowości Rutki, gdzie można zobaczyć
elektrownię wodną. W Rutkach można wsiąść w PKM lub – jeśli

Nie brakuje pamiątek historycznych, znajduje się tu m.in. pomnik ułana z dziewczyną. Kiedyś mieściło się tutaj Centrum
Szkolenia Kawalerii Wojska Polskiego. Przy okazji ciekawostka
– Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce z samodzielną
siecią tramwajową.
Nie można pominąć twierdzy zbudowanej pod koniec XIX
wieku. Jej zadaniem była ochrona Grudziądza i strategicznego
mostu na Wiśle w czasie działań rosyjskich. Są to aż 22 obiekty,
więc spacer zajmie trochę czasu. Można też przejść podziemnym tunelem pomiędzy schronami. Warto skorzystać z usług
przewodnika, np. lokalnego pasjonata historii fortów, dzięki
któremu wyprawa stanie się jeszcze ciekawsza.
Nie brakuje innych atrakcji – przy braku pogody można zajrzeć
do planetarium lub odpocząć w termach. Warto też wspiąć się
na wieżę Klimek (pozostałość po jednym z wielu zamków krzyżackich), z której rozciągają się widoki na Wisłę i miasto. Wśród
tych atrakcji spragniony odpoczynku turysta łatwo znajdzie
w Grudziądzu klimatyczne kawiarnie i restauracje, czy to na
brzegu Wisły, czy pośród uliczek starego miasta. Jest też lokalny
kraftowy browar, który warzy 4 rodzaje piwa.

Grudziądz

bardzo relaksującego wypadu, samotnie lub w miłym towarzystwie. Komfortowy hotel ze SPA, nieco opustoszałe ulice, szum
otwartego morza i długie spacery jego brzegiem pozwalają
zdystansować się od codzienności, nabrać świeżego spojrzenia
na problemy i trudne sytuacje. Do tego dodajmy wypady w kierunku Chałup w poszukiwaniu kulinarnych doznań w nowych
lub znanych knajpkach i udany wypoczynek gwarantowany.
Anita Mrug-Bazylczuk, koordynatorka projektów
Wraz z synkiem Ignasiem poleca wycieczkę do Kościerzyny.
Miłośnikom pociągów – dużym i małym – szczególnie spodoba
się Muzeum Kolejnictwa w tym mieście. Można zobaczyć stare
parowozy, lokomotywy spalinowe, nowsze składy, poczytać
o rozwoju kolejnictwa w naszym regionie. W sezonie jest możliwość przejażdżki drezyną oraz koleją lilipucią.
Jadąc do Kościerzyny, warto nieco nadłożyć drogi i odwiedzić
ogólnodostępną wystawę lamp ulicznych w Łapinie. Tak zwany
Las Lamp w Łapinie Kartuskim jest ekspozycją firmy produkującej
lampy – można jednak wejść na wystawę zupełnie za darmo
i podziwiać ciekawe eksponaty.
Na pewno skorzystam z kilku propozycji, kto wie, może moja lista
ulubionych miejsc w ten sposób się powiększy? Już nie mogę
się doczekać, kiedy zacznę odkrywać nowe kierunki, przecież
„Lato, lato czeka…”.
Wszystkim życzę udanego wypoczynku w doborowym towarzystwie oraz niezapomnianych widoków i wrażeń!
Zebrała Alicja Kocińska

Beata Król, pielęgniarka koordynująca Domowego Hospicjum dla Dzieci
Beata nieco przekornie poleca Władysławowo, ale… poza wysokim sezonem. To propozycja krótkiego, nieco leniwego, ale

Władysławowo
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poczucie humoru. Do legendy szkółkowej przeszła „amputacja”.
Któreś z dzieci powiedziało, że nie może czegoś zrobić, bo boli je
ręka czy noga. Ze spokojem odpowiedziałem, że nie ma sprawy,
zawsze możemy amputować. Na co najmłodszy uczestnik zajęć
zawołał: „Ja, ja, ja też chcę!”. Dopiero jak starsi mu wyjaśnili,
co to jest, to nagle się wycofał (nie wiadomo dlaczego…). Od
tego czasu, jak ktoś powie, że go coś boli, to odpowiedź jest
jedna – „amputujemy”.
Innym razem rozważaliśmy, co będzie z jedzeniem, jeśli zgubimy
się w skałach. Ktoś całkiem poważnie stwierdził, że trzeba będzie
kogoś poświęcić. Rozgorzała dyskusja, kto będzie najlepszym
kandydatem i jak widziałem, niektórzy zaczęli mieć niepewne
miny.

TUMBOwspin – więcej niż sport
Na ściance...

G

rupa Pajączków, czyli dzieci należących do fundacyjnej drużyny wspinaczkowej, w czerwcu
zakończyła 8. już sezon aktywności. Z tej okazji
zadałam kilka pytań Krzysztofowi Olszewskiemu, który
od początku prowadzi zajęcia, a jedna z uczestniczek,
Jagoda, opowiedziała, co znaczą dla niej te spotkania.
Co było impulsem do założenia grupy w 2014 r.?
Wspinam się praktycznie od zawsze, z przerwą na wychowanie
dzieci. Przeszedłem wszystkie szczeble „wtajemniczenia”: kurs
skałkowy, kurs tatrzański i na końcu zostałem instruktorem
wspinaczki. Założenie czegoś w rodzaju szkółki wspinaczkowej
było więc naturalną konsekwencją. Traktuję ten sport jako formę
aktywnego spędzania czasu, praktycznie jest mi obca rywalizacja
o tzw. „cyfrę”, czyli drogi o jak największej trudności. Wybieram
skały i drogi dające mi satysfakcję, niekoniecznie wymagające
sportowo, ale pięknie „robione” w dobrym towarzystwie. To
wszystko pozwoliło mi wymyślić szkółkę w Funduszu Dzieci
Osieroconych. Istniała tam grupa aktywna sportowo. Nazwaliśmy się TUMBOteam, więc jak powstała szkółka, nazwaliśmy
ją TUMBOwspin. Wspinanie należy do sportów ekstremalnych,
w każdym momencie wymaga skupienia i uważności, tak aby
bezpieczeństwo własne i partnera nie było zagrożone. I to są
dwie najważniejsze przesłanki, które skłoniły mnie do założenia
szkółki. Przez 1,5 godziny w tygodniu w czasie zajęć nikt nie myśli
o niczym innym, tylko o wspinaczce. Na początku nie ma czasu,
bo się boi, później, pokonując trudniejsze drogi, bo wymagają
skupienia, a rywalizując w zabawach, bo chce się wygrać itp. Nie

ma czasu na inne, niekiedy niefajne myśli. Wspinamy się zawsze
w parach, więc dochodzi do tego konieczność współdziałania
z partnerem i grupą. Dzieciaki uczą się sobie pomagać, na wyjazdach w skały każdy ma jakieś obowiązki itp. Jest jeszcze trzeci
powód. Będąc wieloletnim wolontariuszem Fundacji Hospicyjnej,
poznałem wielu rodziców/opiekunów dzieciaków i wiem, że
potrzebują oni chwili oddechu. Mam nadzieję, że przejmując
dzieciaki na 1,5 godziny, daję im tę chwilę wytchnienia.
Co Cię motywuje, dlaczego po 8 latach wciąż chcesz to robić?
Na to pytanie odpowiedź jest prosta – superdzieciaki. Nie ma
w tym przesady, do szkółki trafiają wyjątkowe dzieciaki. W szkółce
albo ktoś przychodzi na jedne, dwa zajęcia i stwierdza, że mu
to nie pasuje, albo zostaje na stałe. Może idealizuję, ale myślę,
że rozumiemy się nawzajem. Tak samo jest z pozostałymi instruktorami. Jesteśmy grupą dziwnych i trochę specyficznych
ludzi, ale się przyjaźnimy i nawet po „zdradzie” Marysi i Agaty,
wolontariuszek-instruktorek, które wyjechały z Trójmiasta, nadal
mamy ze sobą kontakt. Agata, jak jest w Trójmieście, to wpada
na zajęcia i będzie z nami na najbliższym wyjeździe w skały.
Może dojedzie na chwilę Marysia z kolejnym pokoleniem –
Bazylim. Nowe instruktorki Ania i Karolina dopiero wchodzą
w tę atmosferę. Cały czas jest to fajna zabawa i sporo satysfakcji.
Jaka była według Ciebie najzabawniejsza sytuacja na przestrzeni tych lat?
My praktycznie cały czas dobrze się bawimy. Na początku było
dla mnie dużym zaskoczeniem, że większość dzieciaków bez
problemu chwyta nasze (moje i pozostałych instruktorów)

Starą zasadą wspinaczkową jest, że wszyscy mówią do siebie
po imieniu. Jest to również zasada w naszej szkółce. Oczywiście
dzieciaki na początku mają z tym kłopot, ale z czasem zaczynają
to traktować naturalnie. Gdy się spotykamy poza zajęciami, ta
zasada również obowiązuje. Zabawnie jest patrzeć na miny
dorosłych, którzy tego słuchają.
A najbardziej wzruszający moment?
Było ich trochę. Nie bardzo mogę o nich mówić, bo wynikały
z naszych relacji i zaufania. Pewnie dlatego były ważne, że
dzieciaki (a przynajmniej duża część z nich) wiedzą, że mogły
to powiedzieć, bo to zostanie między nami.
Komu poleciłbyś wspinaczkę, jakie są przeciwwskazania?
Trzeba zaznaczyć, że to, co my robimy, to nie wspinaczka, a rekreacja. To zastrzeżenie jest ważne, bo my nie uczymy wspinaczki
sportowej, boulderowej czy żadnej innej. Dla mnie nie jest do
końca istotne, czy ktoś postawi stopę w odpowiedni sposób,
czy pokona drogę zgodnie ze sztuką. W całej historii szkółki
na ponad 50 dzieci tylko kilka poszło później na profesjonalne
zajęcia czy rozpoczęło zajęcia w sekcjach wspinaczkowych. Mówię dzieciakom, że najważniejsze jest bezpieczeństwo – i tego
rzeczywiście uczymy i pilnujemy – a równie ważne są satysfakcja
i dobra zabawa. Potrafimy spędzić prawie całe zajęcia na fikaniu
koziołków czy na pogaduchach. Tak więc do tego, co robimy
w szkółce i na wyjazdach w skały, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to będzie w większości
asekurował partnera, może wejdzie na 2-3 metry i to będzie dla
niego wielkie osiągnięcie. Z mojego doświadczenia wynika, że
taki rodzaj wspinaczki jest dla każdego.
Zajęcia Pajączków są możliwe dzięki ludziom o wielkich sercach.
Wszyscy instruktorzy szkółki to wolontariusze. Poświęcają swoją
wiedzę, czas (również urlopy), a jedyną zapłatą jest dobra zabawa i satysfakcja. Potrzebne też są sprzęt, który przy dzieciakach
szybciej się zużywa (buty potrafią zmieniać kilka razy w roku,
bo noga rośnie), i miejsce, gdzie mogą spędzać czas. Tu wielka
zasługa darczyńców, którzy fundują nam sprzęt i udostępniają
przestrzeń. Są to zaprzyjaźnione osoby i firmy. Od wielu lat,
bo od pierwszego wyjazdu w skały, Pajączki mogą liczyć na
Decathlon Przymorze – ostatnio podarował niezbędne uprzęże
wspinaczkowe, buty i lonże. Z kolei Bunia ze ścianki Grimpado

... i w terenie

co roku całkowicie nieodpłatnie znajduje miejsce w rozpisce
zajęć. Zawsze pamięta też o nich Iwona z Rancza pod Wysoką,
niezwykłego miejsca, w którym czują się jak w domu, kiedy
przybywają tam latem zaprzyjaźnioną grupą.
Do kolejnego wyjazdu w to miejsce szykuje się właśnie Jagoda,
która zgodziła się krótko opowiedzieć, czym dla niej są te zajęcia:
Ciężko mi uwierzyć, że czas tak szybko leci. Wszystko zaczęło
się około 5 lat temu, gdy dostałam propozycję uczestnictwa
w zajęciach wspinaczkowych zamiast chodzenia na fundacyjną
świetlicę. Jako że jestem miłośniczką wszelakich form aktywności
fizycznej, okazało się to dla mnie świetną alternatywą. Zgodziłam
się od razu! Pamiętam, że stresowałam się nowym towarzystwem,
okazało się jednak, że niepotrzebnie, bo atmosfera na ściance
jest cudowna. Czas mijał, a ja czułam się pewniej i wspinanie
sprawiało mi coraz więcej przyjemności. Kto by pomyślał, że
zaprowadzi mnie to do tego miejsca. Aktualnie wspinaczka
jest jedną z moich pasji, a przychodząc na zajęcia, czuję się jak
w domu. Gdyby Krzysztof nie zaraził mnie zajawką do wspinania, na pewno nie byłoby mnie teraz tutaj. Nie jestem w stanie
powiedzieć, ilu cennych rzeczy się od niego nauczyłam. Jestem
ogromnie wdzięczna i nie wyobrażam sobie mojej codzienności
bez pajączkowej ekipy.
Te słowa najlepiej pokazują, jak ważną dla pajączkowych dzieci
pracę wykonują wolontariusze przy wsparciu darczyńców.
Gorąco Wam dziękujemy!
Alicja Kocińska

Zgrana ekipa
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Dzień Dziecka ulubione święto
Słonika Tumbo
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WOLONTARIAT

Oni nam pomagają
Pomagają nam różne zorganizowane grupy Przyjaciół – firmy, szkoły, organizacje, instytucje… Dziś chcemy przedstawić jedną z nich, drukarnię Ankara, naszego Honorowego Filantropa. Poznajcie też mniej formalną grupę – Sąsiadów z ulicy. Gorąco dziękujemy za Wasze wielkie serca i chęć działania na rzecz potrzebujących. Cieszymy się, że razem możemy pomagać naszym podopiecznym!

Ankara.pl

A

nkara powstała w czerwcu 2002 roku, czyli dokładnie
20 lat temu. Była pierwszą w Trójmieście firmą łączącą
fotografię z poligrafią, oferującą swoim klientom zarówno odbitki fotograficzne, wydruki wielkoformatowe, jak
i ulotki, plakaty i wiele innych produktów z szeroko pojętej
poligrafii. Dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu jest
aktualnie solidnym partnerem dla wielu firm i odbiorców
indywidualnych nie tylko z Gdańska, Gdyni czy Sopotu, ale
również z całej Polski, a coraz częściej – Europy. Stała się też
nieodłącznym punktem lokalnego krajobrazu i ulicy Partyzantów w Gdańsku. Ankara od samego początku odpowiadała pozytywnie na wszelkie akcje związane z pomocą, czy
to zwierzętom, czy organizacjom charytatywnym. Nazwa
firmy często pojawiała się przy okazji wystaw, aukcji, zbiórek
i innych eventów. Od kilku lat wspiera również Fundację
Hospicyjną, oferując bezpłatnie wydruki cyfrowe, plakaty,
tablice, eksponując puszki, drukując numery startowe czy
naklejki na wydarzenia organizowane przez Fundację. Środki
na pomoc i wsparcie organizowane są bezpośrednio z przychodów firmy, z których część jest zawsze zarezerwowana
na ten cel. Swoim zaangażowaniem Ankara stara się zarażać
innych, aktywnie promując akcje charytatywne i zachęcając
swoich klientów do ich wspierania czy też przekazywania
1% z PIT. „Dobro powraca” – to hasło stało się już właściwie
drugą nazwą firmy.

Z

grana grupa Sąsiadów zamieszkuje przy jednej z gdańskich
ulic od mniej więcej 2014 roku. Lubią spędzać ze sobą
czas, część z nich ma wspólne zainteresowania – wycieczki
rowerowe, biegi, kino. Poznali się lepiej, organizując sąsiedzkie
ogniska, bawiąc się i rozmawiając do późnej nocy. Jednak łączą
ich nie tylko beztroskie chwile rozrywki – równie istotna jest
wspólna pasja niesienia pomocy innym. Ogromną satysfakcję
daje im wymierny efekt podejmowanych działań. Razem, tak
dorośli, jak i dzieci, wspierają Fundację Hospicyjną. Od kilku lat
uczestniczą w akcji „Mikołaje, łączcie się!” organizowanej na rzecz
podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga,
a niektórzy w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach
reprezentują także Hospicjum jako TUMBOteam w organizowanych biegach krótko- i długodystansowych. Chętnie odpowiadają
również na nagłe potrzeby Hospicjum, jak choćby zbiórka baterii
czy żywności.
Wierzą, że poczucie wspólnoty ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach. Okres izolacji, jak również obecna niepewna
sytuacja uzmysławiają, jak ważny jest drugi człowiek, okazywane
wsparcie i towarzyszące temu poczucie, że możemy na siebie
liczyć. Łączenie sił i wspólne działanie daje poczucie sensu i swoistego spełnienia. Świadomość, że przekuwa się ono w dobro
niesione potrzebującym, staje się kołem napędowym do jeszcze
większego zaangażowania.

Z Rygi do Gdańska
na dwóch kółkach

D

ystans: 1000 km, czas: 8 dni, przebieg trasy: przez 3 kraje. Rajd
rowerowy „Przez Europę dla polskich hospicjów”, który wyruszył
5 czerwca z Rygi, zakończył się 12 czerwca w Gdańsku na mecie
u bram Fundacji Hospicyjnej.

Rajd „Przez Europę dla polskich hospicjów”, organizowany przez Fundację Babci
Aliny, odbył się już po raz dwunasty. Celem akcji, w której uczestniczą rowerzyści
z różnych stron świata, jest zakup i doposażenie placówek opieki paliatywnej
w sprzęt medyczny. Od 2009 roku Fundacja Babci Aliny przekazała około 900 000 zł
na sprzęt dla ponad 40 hospicjów stacjonarnych oraz domowych w Polsce. Po
raz kolejny partnerem akcji była Fundacja Hospicyjna.

David, Anetta i Ewa wjeżdżają na metę

Po 2-letniej przerwie, spowodowanej pandemią, angielscy, kanadyjscy, litewscy
i polscy kolarze wyruszyli ponownie w trasę. Przemierzając Łotwę, Litwę i Polskę,
nie tylko zobaczyli historyczne miasta, poznali piękne i nieznane zakątki Europy,
podziwiali malownicze krajobrazy, ale także odwiedzili po drodze wspierane
przez Fundację Babci Aliny hospicja, które otrzymały niezbędny sprzęt medyczny.
– Ten rajd jest połączeniem mojej pasji do jazdy na rowerze z potrzebą pomagania.
Fundacja nazywa się „Fundacja Babci Aliny”, a babcia Alina to była moja babcia,
która dzięki wsparciu Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej ostatnie miesiące życia
mogła spędzić w domu z najbliższymi. Bardzo chciałam w jakiś sposób pomóc temu
hospicjum, bo zobaczyłam, po pierwsze, jak ta praca jest potrzebna i ważna, a po
drugie, jak wiele pomocy hospicja potrzebują od innych ludzi – mówiła Ewa Holender, współzałożycielka Fundacji Babci Aliny i inicjatorka rajdów rowerowych.
W tym roku uroczysty finał akcji odbył się w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC w Gdańsku, gdzie na niezrównanych rowerzystów czekało wytchnienie,
a w hospicyjnym ogrodzie smakowity poczęstunek w postaci dań z grilla – które,
jak twierdzą znawcy-amatorzy, najszybciej regenerują siły po dłuższym wysiłku
fizycznym – oraz gorące podziękowania i wiwaty na cześć ze strony podopiecznych i pracowników Fundacji Hospicyjnej.

Ania Janowicz z Fundacji Hospicyjnej
i Ewa Holender z Fundacji Babci Aliny

– Ten przywilej spotyka nas już po raz trzeci. Fundacja Hospicyjna i Hospicjum im.
ks. E. Dutkiewicza od początku gorąco kibicują wszystkim uczestnikom rajdu oraz
jego pomysłodawcom – Ewie i Januszowi z Fundacji Babci Aliny. W tym roku nasze
hospicjum otrzymało prezenty w postaci 3 koncentratorów tlenu. Dodatkowo nasi
podopieczni z Ukrainy dostali przedmioty ułatwiające codzienne funkcjonowanie:
pionizator, ortezę oraz materac – wylicza Olga Woźniak z Fundacji Hospicyjnej.
– Taka doraźna pomoc jest nieoceniona. Każdy taki gest wiele znaczy i dla nas, i dla
naszych podopiecznych – zapewnia Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej.
Podczas akcji rowerzystom udało się zebrać około 70 000 złotych przeznaczonych
na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia medycznego dla polskich hospicjów.
Za tę pomoc i zaangażowanie w imieniu swoim oraz wszystkich obdarowanych
hospicjów serdecznie dziękujemy.

Sąsiedzi z ulicy

Do zobaczenia w przyszłym roku!
Hanna Lesner-Ratajczak

Nic nie może się odbyć bez pomocy
wspaniałych wolontariuszy.
Na zdjęciu Krzysztof Zabłocki
serwuje smakowitości z grilla
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O bracie, który nie opowiadał bajek
Dotychczas w serii BAJKA PLASTEREK ukazały się:

G

łównym bohaterem książki „O bracie, który nie opowiadał bajek” jest 7-letni Piotrek.
Chłopiec zmaga się ze stratą ukochanego brata Pawła. To starszy brat codziennie
opowiadał mu niesamowite historie o dzikich zwierzętach żyjących w egzotycznych
krajach. To on zaraził go pasją do ich poznawania i marzeniem o wyjeździe na Madagaskar.
Bohaterów bajek spotyka mnóstwo niebezpiecznych przygód,

potem jednak żyją długo i szczęśliwie. Nie tak jak Paweł, starszy

brat Piotrka, który umarł w wieku szesnastu lat. Podjęcie pozostawionych przez niego planów stało się dla jego bliskich prawdziwym
plasterkiem na tęskniące serca.

Sﬁnansowano ze środków
Miasta Gdańska

www.fundacjahospicyjna.pl
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Kiedy Paweł zaczyna chorować, cały świat Piotrka staje na głowie. Opowieści o dzikich zwierzętach są coraz rzadsze, a uwaga rodziców skupia się na chorym synu. Kiedy Paweł umiera,
Piotrkiem targa mnóstwo emocji – złość, strach, dezorientacja,
poczucie samotności. To troska rodziców, dziadka i innych
bliskich z otoczenia 7-latka pomaga mu powoli odnaleźć się
w nowej rzeczywistości i zacząć marzyć od nowa. Inaczej, bo
bez ukochanego brata, ale znowu marzyć.
„O bracie, który nie opowiadał bajek” to już siódma z cyklu książeczek terapeutycznych Bajka Plasterek wydana przez Fundację
Hospicyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Wszystkie pozycje z tej serii powstają we współpracy z psychologiem. To nie jest książka, po którą przypadkowo sięgniecie,
czytając ją swoim pociechom na dobranoc czy umilając sobie
wspólny czas. Bajki Plasterki mają jeden podstawowy cel: pomagają najmłodszym przejść żałobę – chociaż okazują się również
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wsparciem dla rodziców czy pedagogów. W tych książkach
szczęśliwe zakończenie jest nieoczywiste. Oznacza nadzieję,
że będąc razem i pozwalając sobie na żałobę w codzienności,
można nauczyć się żyć w nowy sposób, bez kochanej osoby.
Najistotniejsza jest droga, którą przechodzi bohater – staje się
ona dla czytelników podpowiedzią, drogowskazem i okazją do
rozmów, które nie są łatwe, ale konieczne. Strata bliskiej osoby
dotyka również dzieci i nigdy nie wolno nam o tym zapominać.
Bajka „O bracie, który nie opowiadał bajek”, pomimo niełatwej
tematyki, niesie ukojenie. Może za sprawą prostoty języka dostosowanego do młodego czytelnika, może dzięki barwnym
ilustracjom, ale na pewno dzięki subtelności autorki, która
umiejętnie porusza najcięższe tematy, troskliwie przeprowadzając przez całą opowieść jej odbiorców.
Katarzyna Paluch

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy do udziału w konferencji, której patronem i przewodnikiem będzie ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC. W 20
rocznicę Jego śmierci chcemy wspólnie przyjrzeć się opiece hospicyjnej z perspektywy czasu, odpowiedzieć na pytanie,
jak dziś udaje się realizować „drogowskazy hospicyjnej gościny serca”, które nam pozostawił.
Konferencja będzie również okazją do wspomnienia ks. Eugeniusza, pozostającego w pamięci wielu osób z bardzo
różnych środowisk, w których sprawy się angażował jako pallotyn, współtwórca ruchu hospicyjnego w Polsce
i Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego, Krajowy Duszpasterz Hospicjów, ministerialny doradca ds. opieki
hospicyjnej, współbrat, budowniczy kościoła i proboszcz, rektor pallotyńskiej wspólnoty w Gdańsku, solidarnościowy
„Chudy”, wykładowca, budowniczy domu hospicyjnego, dyrektor, współpracownik, przyjaciel… A przede wszystkim
kapłan, z troską pochylający się nad ciężko chorymi i umierającymi. Wspierał także opiekujące się nimi zespoły
hospicyjne, przypominając o ponadczasowej ich roli: Hospicjum, poprzez swoją formę działania, chce takim wartościom
jak godność osoby cierpiącej i jak służba człowiekowi przywrócić należne i właściwe miejsce w medycynie.
Ksiądz Dutkiewicz mówił o tym, że w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, a także
różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie,
które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów.
Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed nami
wyzwania i możliwości? Zapraszamy do wspólnej dyskusji, inspirowanej myślami ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Opowiadania terapeutyczne dla dzieci
pomagające w sytuacji śmierci kogoś bliskiego
i przeżywania żałoby.
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Zauważ, zrozum, wesprzyj

# podaruj urlop
Moi Drodzy,
Serdecznie zapraszam do udziału i rozpropagowania
kampanii Zauważ, zrozum, wesprzyj – podaruj
urlop, która rozpoczęła się w poniedziałek 18 lipca,
w Światowy Dzień Słuchania.
Chcemy zachęcić do wsłuchania się w potrzeby
opiekunów rodzinnych. Jedną z nich jest potrzeba
odpoczynku, urlopu od opieki. Zwykle nie mogą
jej zrealizować. A czas mamy teraz przecież typowo
urlopowy…

Kasia

18 lat bez urlopu
Zdjęcia: Mirosław Pieślak

Drugim celem kampanii jest zbiórka pieniędzy na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej, które szansę
na urlop da wielu opiekunom. Może pierwszy od
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat… Na Centrum
czeka wiele osób, a my potrzebujemy bardzo Waszej
pomocy, by je wybudować! (wpłaty można dokonać
na https://www.siepomaga.pl/centrum-opieki).
Wystartowaliśmy konferencją prasową „Kawa przy
otwartym oknie”, podczas której opiekunowie rodzinni opowiedzieli o swoim doświadczeniu i tęsknocie
za odpoczynkiem. Pokazaliśmy zapowiedź wystawy
zdjęć, które opiekunom zrobili trójmiejscy fotografowie. Przedstawiają one ich codzienność, a motywem łączącym jest zdjęcie każdego z opiekunów
i podopiecznego w oknie, wyczekujących wytchnienia… Ta wystawa jest drugim elementem kampanii.
Będziemy ją prezentować w różnych miejscach i w ten
sposób propagować temat.

Karolina

2 lata bez urlopu
Zdjęcia: Łukasz Wajszczyk

Piotr

10 lat bez urlopu
Zdjęcia: Mikołaj Bujak

Trzeci element to akcja na FB #podarujurlop: zachęcamy do wsparcia idei i solidarności z opiekunami – zauważenia, zrozumienia ich i pokazania, jak
ważne jest to, o czym mówimy, poprzez zrobienie
sobie zdjęcia w oknie i umieszczenie na profilu
FB z hasztagiem #podarujurlop.
Zaproście do akcji swoich znajomych! Wakacje
sprzyjają robieniu zdjęć, a te kampanijne mają
dodatkowo szczególne znaczenie!

Małgosia

39 lat bez urlopu
Zdjęcia: Katarzyna Danaj

Kampania potrwa do 30 września. Do tego dnia będziemy prezentować wystawę i sylwetki bohaterów
naszego fotoreportażu oraz zachęcać do wpłat na
budowę Centrum. Działamy!
Dziękujemy za każde wsparcie!
Anna Janowicz

Maria

7 lat bez urlopu
Zdjęcia: Mateusz Słodkowski

https://www.siepomaga.pl/centrum-opieki

