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Za blisko 10 lat pracy Akademii Walki z Rakiem
w Polsce i naszego gdańskiego oddziału,
z ich charyzmatycznymi koordynatorkami.
Za codzienną pracę zespołu osób,
które wykorzystując swoje kompetencje
i chęć pomocy, zmieniają sposób myślenia
o sobie i świecie chorym w trakcie leczenia
przeciwnowotworowego lub rekonwalescencji
oraz ich bliskim.
Za fantazję, ciekawość świata, ale także otwartość
serca, wytrwałość i nieustępliwość Przemka
Skokowskiego, który swoją pasję podróżniczą
i blogerską powiązał z pomocą dzieciom
w hospicjum i osieroconym.
I naszym fundacyjnym fantastycznym
„wolontariuszom na medal”, gdyż za ich pracą
kryje się równie mocno jak profesjonalizm,
zwyczajna potrzeba serca by pomagać.
I komu jeszcze? Corocznym honorowym
wolontariuszom i filantropom – osobom i firmom,
bez których nie moglibyśmy istnieć i pomagać…
Oraz coraz większej liczbie sojuszników
i ambasadorów Słonika Tumbo, którzy
po zakończonych warsztatach podejmą trud
wsparcia i towarzyszenia dzieciom w żałobie,
a także tym, którzy myślą o prezentach, wakacjach,
wyprawkach szkolnych i stypendiach.
I… że można by tak jeszcze długo, i że rośnie radość
w sercu, bo choć potrzeb jest wiele, to życzliwych
i hojnych ludzi też jest wielu.
O tym wszystkim na dobry początek lata.
Zapraszam do lektury!

20 Co ma Heidegger do hipopotama?
„Heidegger i hipopotam idą do nieba”
Thomasa Cathcarta i Daniela Kleina
– książka o poważnych sprawach, ale non serio
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iedy zastanawiałam się nad słowem-kluczem
obecnego wydania, nagle odkryłam,
że to „Dziękuję”.
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o śmierci muszą bezwzględnie zawrzeć jej akceptację. W Akademii myśl Simontona wykorzystywana jest często, więc Danuta przypomina obecnym
o konieczności ustawicznego przyglądania się
swoim przekonaniom. Niski poziom lęku bywa
nawet przydatny i działa mobilizująco, ale rzecz
w tym, by nie wymknął się spod kontroli.

S

łowo „Akademia” kojarzy się z pompą, dostojeństwem i śmiesznymi biretami akademików w togach, obowiązkowo ex catedra. „Walka” brzmi
agresywnie i niebezpiecznie, a „rak”... wiadomo jak.
Jednak Akademia Walki z Rakiem, wymyślona w Toruniu
już dekadę temu, nie jest ani miejscem teoretycznych rozważań, ani bojowych manewrów, a temat choroby onkologicznej, chociaż obecny, zepchnięty został tu na drugi
plan. Na pierwszym, bardzo rozległym, jest pełnia życia.

Kwiecień w gdańskim oddziale Akademii, od 9 lat działającym przy
Fundacji Hospicyjnej, nie należał do miesięcy szczególnych. Żadnych
fajerwerków, konferencji, festynów, jedynie zwykła codzienna praca
grupy ludzi zaangażowanych w projekt przestawienia się na inny
tryb myślenia o sobie i świecie. Na myśli mam zarówno niewielki
zespół wykładowców, jak i około stuosobowy rocznik, złożony z osób
będących w trakcie terapii onkologicznej lub rekonwalescencji bądź
tych, którzy wspierają chorych. I liderzy zajęć, i ich kursanci bardzo
odbiegają od jakiejkolwiek akademickiej sztampy, chociażby dlatego,
że nie ma tu mowy o sztywnej realizacji narzuconych z góry tematów
ani przyjmowania wiedzy „na słowo”. Delikatna psychika człowieka
chorującego tak niebezpiecznie, więc stojącego wobec rzeczywistego
zagrożenia życia, nie znosi fałszu i odcina się od wszelkiej retoryki.

Świat się śmieje. Zajęcia ze śmiechoterapii
przedstawicieli trzech roczników Akademii, tylko jeden męski rodzynek. I tak dobrze, wkrótce trafię na zupełnie sfeminizowane zajęcia.
Jakby kobiety miały większą potrzebę dokonywania zmian w życiu.
A może łatwiej przychodzi im rozmowa o sobie, która w tym wypadku
jest istotnym czynnikiem terapeutycznym.
Prowadząca spotkanie zaczyna kilkuminutową relaksację, wzmocnioną
łagodną muzyką, również tą z natury. Za chwilę jedna z uczestniczek
powie, że czuła się jak nad brzegiem oceanu, bo takich fal nad zwykłym morzem nie można nagrać. W każdym razie fale, oceaniczne
lub nie, okazują się skuteczne w sprowadzeniu rozbieganych myśli
do „tu i teraz”. Potem nieraz usłyszę, że to najważniejsza przestrzeń
szczęśliwego człowieka.

Nie ma tu mowy o sztywnej
realizacji narzuconych
z góry tematów ani
przyjmowania wiedzy
„na słowo”.

❙❙ Pierwsze drzwi

Czas na inicjującą rundkę
z pytaniem „co słychać?”,
otwartym praktycznie na
każdą odpowiedź. Słychać:
spełnione marzenie o kursie
fotografii, szczęśliwy finisz
remontu, dopięty wyjazd
w Tatry, rewelacje o oleju
z konopii, ale też lęk o przyjaciółkę i lęk o siebie. – W ostatnią Wielkanoc po raz pierwszy modliłam się o dobrą śmierć – mówi Elżbieta*,
ostatnia w kręgu, i na moment zasłania oczy. Terapeutka podejmuje
rzuconą rękawiczkę i zaprasza na indywidualne spotkanie. Pod koniec
zajęć jeszcze wspólnie ustalają szczegóły.

Nazwa „Klub Akademii” sugeruje luz wpisany w statut i rzeczywiście
weszłam na bardzo luźne rozmowy o ziółku, robiącym karierę wśród
zwolenników systematycznej detoksykacji organizmu. Na fundacyjnej
werandzie wymieniano się właśnie adresami sklepów z czystkiem
w ofercie. – Najlepszy rośnie dziko w Grecji – usłyszałam, jeszcze zanim
usiadłam. Na stole skromnie – zielona herbata, roiboos, dzbanek
z wrzątkiem i filiżanki. Wśród klubowiczów, jak się wkrótce okazało

Lęk przed śmiercią albo przed nawrotem choroby jest na wyposażeniu
każdego z członków Akademii. Dr Carl Simonton, amerykański lekarz,
pionier psychoonkologii i twórca pierwszego programu psychoterapeutycznego dla chorych na raka i osób je wspierających, uświadamiał
swoim pacjentom, że muszą uczynić wszystko, aby życie, które im
zostało, było najpiękniejsze z możliwych. Bo tak naprawdę nie jego
długość jest ważna, lecz jakość. Natomiast w swoich rozważaniach

Kwietniowych zajęć w Akademii było sporo. Tam, gdzie mogłam,
weszłam. Tam gdzie nie, poprosiłam o rozmowę. Na początku, bez
przygotowania, trafiłam na spotkanie grupy bardzo zaawansowanej
– zarówno stażem w Akademii, jak i w pracy nad sobą. – Osoby przychodzące na zajęcia do Akademii i realizujące jej różne kursy często nie
chcą się potem z nią rozstawać. To środowisko staje się dla nich ważne
– mówi Danuta Stopieńska, terapeutka, a zarazem koordynatorka
gdańskiego oddziału. – Stworzyliśmy dla nich Klub, w którym dwa
razy w miesiącu mogą wciąż się spotykać, wymieniać doświadczenia
i wspólnie pracować ze swoimi przekonaniami. Kieruję nim z wielką
przyjemnością.

Przewodnim tematem spotkania, bo dobrze,
żeby mimo swobodnej formuły, zawsze taki
podać, jest dieta, a przewodnikiem – książka
J. F. Coya i F. Marena „Nowa dieta antyrakowa”,
z najnowszą wiedzą dotyczącą metabolizmu
komórek nowotworowych. Z boku wygląda to
jak wzajemne podrzucanie sobie uznanych wcześniej argumentów: „Glukoza utrudnia leczenie,
może nawet zmniejszyć skuteczność chemii”.
Tak. „Wszystkie węglowodany i skrobię organizm
przetwarza na cukier”. Wiadomo. „Powinno się
eksperymentować”. Robimy to. Grupa płynnie
przechodzi do wymiany żywieniowych doświadczeń, z wyraźnym tylko zastrzeżeniem trenerki,
by nie przekładać ich ślepo do własnej kuchni. Rozmów końca nie
widać jeszcze długo po czasie wyznaczonym na spotkanie.

❙❙ Drugie drzwi
Musiałam sobie wcześniej coś o niej poczytać. O formie psychoterapii
traktującej media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji.
Jej uczestnik, przebywając we wspierającym go środowisku, tworzy
obrazy i obiekty, by lepiej zrozumieć naturę swoich problemów, co
z kolei prowadzi do pozytywnej trwałej zmiany w postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz w ogólnie rozumianej jakości życia.
W Akademii zajęcia z arterapii odbywają się już drugi rok.
Prostokątny stół przykryty został szarym papierem, chwilowo służącym za nieformalny bieżnik. Przez środek biegnie rząd niezapalonych
tealigtów. Oprócz Joanny Wcześny, Prowadzącej zajęcia, jest, licząc
ze mną, sześć kobiet. Na początku właściwie pięć, bo Anna dochodzi
w trakcie. Najpierw mamy napisać ogłoszenie zachwalające... siebie
samą jako towarzyszkę wyprawy na koniec świata. Wszystko na sprzedaż? Raczej: nic do stracenia, tam nas jeszcze nie było. Okazuje się,
że umiemy gotować, mamy poczucie humoru, jesteśmy zaradne, nie
boimy się dźwigania plecaka, a jedna nawet świetnie masuje. Wbrew
pozorom przypomnieć sobie o tym wszystkim nie było łatwo. – Moje
zajęcia służą między innymi podniesieniu własnej wartości – słyszę
potem od Joanny. – Są kluczem otwierającym na pozytywne myślenie.
A od innych: – Żebyś ty nas widziała potem, jak wsiadamy do tramwaju.
Roznosimy cały wagon.
Wreszcie wyjaśnia się kwestia „bieżnika”. Dobieramy się w pary (ze
mną jest Anna), obrysowujemy sobie nawzajem dłonie ułożone na
stole, a potem każda partnerce stwarza dla tych dłoni pasujące tło.
Co pasuje do Anny? Jest bardzo wyciszona, ubrana w szarość i czerń,
z szarym turbanem, a może chusteczką na głowie. Z grupy mówi
najmniej. Uściślijmy, w ogóle nie mówi.

Podczas zajęć z arteterapii

Lekka panika i myśl „matko, ja nie umiem rysować” na chwilę odbiera
mi rozum. Ale to nie czas na samokrytykę i bazgrzę szarego ptaka, który
przysiadł na wskazującym palcu dłoni Anny, a potem całe ich stado
lecące w kierunku rozżarzonej kuli słońca. W swoim wewnętrznym
zastygnięciu Anna skojarzyła mi się z zagubionym ptakiem. Środki
naszych dłoni wypełniamy już same i Anna podejmuje tę ptasią kolorystykę. Jednak tylko blisko wewnętrznych konturów – im jest bliżej ich
środka, Jej barwy stają się coraz cieplejsze i coraz bardziej nasycone.
Nie zauważyłam, kiedy Joanna zapaliła świeczki. Bogusia głośno dziwi
się balonikom, które „wyszły” Jej spod kredki. – Narysowałam to, co
otrzymuję od Jadwigi, baloniki – śmieje się do swojej towarzyszki.
– One tu się spotkały i zaprzyjaźniły – dowiaduję się najpierw od
trenerki, a potem już od samych zainteresowanych. Irena, pierwszy
Fot.: Magda Małkowska
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Łączymy nasze rysunki jak chcemy – girlandami kwiatów, łańcuchami
serc, bluszczem. Anna zaczyna od rysunku drzewa, którego konary
sięgają wysoko ponad namalowane przeze mnie słonce. – Nie wiem,
dlaczego zaczęłam od tego drzewa – mówi do nas. – Może mi na życie
idzie?

przewidziałam. Nie mnie jedną tak wyciszyło. Opowiadają: – W pewnym
momencie zrobiło mi się gorąco. – Czułam szum w uszach. – Po otwarciu
oczu zobaczyłam wszystko ostrzej. Staż uczestników zajęć jest bardzo
różny, niektóre (znowu same kobiety) przychodzą na nie parę lat, ale
te „kilkumiesięczne” też potwierdzają dobroczynny wpływ relaksacji
na praktycznie każdy element ich codzienności. Sylwia opowiada
o systemie „fajnych karteczek”, którymi zaczęła się otaczać, z pozytywnymi radami i superlatywami na swój temat. – Byłam większym
strzępem – przyznaje Olga. – Nie widzę powrotu do życia bez relaksacji.
Któraś wzdycha, że marzyłaby się jej Danusia w kompakcie.

Fot.: Maria Fall-Ławryniuk

raz na zajęciach, przygląda się swoim dłoniom na papierze i kręci
głową. – Jeden rzut oka i mam potwierdzenie, że całe życie byłam ofiarą.
One takie urobione – szepcze. Szczęśliwie ma też inne spostrzeżenia
i wyraźnie cieszy Ją dobra aura, którą zobaczyła w Niej partnerka.

Po zakończeniu zajęć Anna ubiera się i narzuca długi malinowy szal.
Musiała w nim wejść, również w swojej kolorowej czapce z włóczki.
Dlaczego ich wtedy nie zauważyłam? Zobaczyłam smutnego szarego ptaka. Kolory wreszcie odzyskują na Annie rację bytu. Jeszcze
następnego dnia, przed warsztatami z żywienia, wspominamy ich
przewrotność.

– Napięcie związane ze stresem może osadzać się w klatce piersiowej,
jeśli czujemy smutek, w gardle, kiedy męczą nas niewyrażone emocje,
albo w naszej głowie, bo nie dajemy rady z nadmiarem myśli – wyjaśnia
Prowadząca, najprawdopodobniej głównie ze względu na mnie, bo
reszta to już w teorii eksperci. Przychodzą tu przede Spotkania z psychologiem
wszystkim dla ćwiczeń, mają przede wszystkim
umożliwiających im wyjście charakter wsparcia
z męczącego trybu działania
z elementami edukacji,
i zatrzymanie się w chwili,
która jest i trwa. Skanujemy jednak tylko w takim
swoje ciała, uważnie, mały stopniu, w jakim osoba
krok po małym kroku, od le- jest ją w stanie przyjąć.
wego palucha zaczynając
i kończąc na czubku głowy.
Wprowadzamy wewnętrznego obserwatora, czyli próbujemy go
zwizualizować, który uważnie i z miłością w nas się rozgląda w poszukiwaniu duchowej mądrości. To nie wyścig szczurów i nie chodzi
o żadne spektakularne sukcesy. Odnotowuję określenia z końca zajęć,
rzucane przez uczestniczki: wewnętrzny spokój, radość, ukołysanie…
I o to tu chodzi.

Ćwiczenia na trawie

❙❙ Trzecie drzwi

Podczas wykładu po raz kolejny przypomniane zostają prawdy żywe
zdrowego żywienia. Te o szukaniu produktów naturalnych, jak najmniej
przetworzonych. Jak i te, że w wypadku diety osób chorych na raka
istotne jest miejsce, w którym on się rozprzestrzenia, bo na przykład osoby z nowotworami żołądka źle tolerują pieczywo z pełnego
przemiału, powszechnie uznawane za najwartościowsze. Podobnie

jest z surówkami, niezbędnymi w zdrowej diecie, ale niewskazanymi
w wypadku nowotworów przewodu pokarmowego. Dieta musi być
więc, podobnie jak ruch, dostosowana do stanu zdrowia i masy ciała. A poza wszystkim jedzenie powinno wiązać się z przyjemnością
i wzrostem endorfin, więc uważajmy na wszelkie dietetyczne fobie
– są niebezpieczne.
– Może by mnie pani zaadoptowała? – jedna z uczestniczek podsumowuje pomysły Marii na sałatki, koktajle, zupy. – Zapraszam do spróbowania. Zdrowa kuchnia jest zazwyczaj szalenie prosta. Nie wypuszczę
was, dopóki wszystkiego tu nie zjecie. Zostaje jedynie seler, naciowy,
i to tylko dlatego, że pułk wojska też by go nie przejadł.
Przed południem za tymi drzwiami także sporo się działo. Blisko
dwudziestka pań w różnym wieku, z zauważalnym wychyleniem
w kierunku stanów wysokich średnich, ćwiczy pod okiem Marii, rozciągając się, modelując sylwetkę, usprawniając całe ciało. Zaczynają
od obowiązkowej rozgrzewki, potem minitrening cardio i wreszcie
– zabawy z piłkami, gumami, ćwiczenia na krześle, obok krzesła,
z partnerką…, scenariusz zajęć to wypadkowa zgłaszanych potrzeb
oraz fantazji liderki. Również pogody, bo jeśli jest ładnie, wychodzą
ćwiczyć do hospicyjnego ogrodu lub „na kijki”.
Wchodzę na końcówkę marszu w miejscu, z wysoko podnoszonymi
nogami, tak by ciśnienie miało szansę się podnieść. – Uwaga na
oddech, czy tu są same beztlenowce? Tylko co robić, jak on czasami
ucieka. – Chcę, żeby nauczyły się słuchać swoich mięśni, niwelować
przykurcze, nie szarpać kręgosłupem – mówi Maria. – Za cel postawiłam
sobie wyrobienie u moich dziewczyn automatyzmu prawidłowej postawy.
Wyrabiają go dwa razy w tygodniu, przed południem, i tak od dwóch
lat. Dorota chodzi dopiero drugi miesiąc i już widzi korzyści. – Raczej
nie mam szans powtarzać ćwiczeń w domu, więc te zmiany, które u siebie
dostrzegam, zawdzięczam tylko zajęciom.

środowiska. Było już o witaminie D w zdrowiu i w chorobie, o profilaktyce nowotworów złośliwych, wybranych aspektach kiedy już się
na nie zachoruje oraz o poWewnętrzny spokój,
stępowaniu wspomagającym
w wypadku działań niepożąradość, ukołysanie...
danych na skutek podjętego
i o to tu chodzi.
leczenia.
Temat trochę grząski, bo na
slajdzie otwierającym pojawia się witamina „C jak celebrytka”, ukochana
wciąż rosnącego grona fanów nie tylko jej właściwości wzmacniających,
ale również antynowotworowych. Na pewno będą pytania o dawki
czy czas oczekiwania na pozytywne rezultaty. – Przyszłam, bo moja
kuzynka w Łodzi zafundowała sobie z niej dożylne wlewy – zwierza
się znajoma tuż przed wykładem. – Ciekawe, co doktor o nich sądzi.
Doktor nie sądzi najlepiej, bo swoje sądy zwykł opierać na rzetelnie
przeprowadzanych naukowych badaniach, a te, dodajmy niestety,
nie przynoszą żadnych rewelacji. – Pojedyncze przypadki długowieczności po zażywaniu wysokich dawek witaminy C mogą wynikać z wielu
innych przyczyn, a nam, Akademikom, nie powinny mieszać w głowach
– podsumowuje już w części poświęconej pytaniom z sali. Zaczepnym i niekryjącym rozczarowania, bo oczekiwania zawsze mają…
oczekiwania, że będą realizowane. Na koniec szczęśliwie pojawia się
pytanie o liposomalną formę witaminy, której Doktor już daje szansę.
W 2017 roku mają zakończyć się badania, które być może potwierdzą
skuteczność tej postaci w walce z rakiem.
– Imponuje mi przygotowanie moich słuchaczy do wykładu – przyznaje
parę dni wcześniej. – Kiedy opowiadałem o witaminie D, ktoś z sali mnie
sprawdził, czy wiem, dlaczego zwierzęta nie potrzebują jej suplementacji.
Wiedziałem, bo mają sierść, ale przede wszystkim się ucieszyłem, że mam
takie audytorium. To zobowiązujące.

❙❙ Piąte drzwi

❙❙ Szóste drzwi

No to dzisiaj będzie po bożemu, dzisiaj w Akademii będzie wykład.
Dr Janusz Wojtacki, onkolog pracujący w Hospicjum ks. Dutkiewicza,
do tej pory wygłosił ich kilka, każdy traktując jako zamkniętą całość
– gotową do połknięcia pigułkę wiedzy na tematy ważne dla tego

Porozumienia bez przemocy (z ang. NVC – nonviolent communication),
zwanego językiem serca, powinno się uczyć w szkołach. Nie trzeba
mieć w ręku kija, żeby komuś przyłożyć. Żadna obdukcja nie wykaże
psychicznych siniaków, które fundują nam bliźni. Na razie metoda

Fot.: Magda Małkowska

A za nimi gwar. Warszaty Marii Fall-Ławryniuk, naczelnej dietetyczki
uczelni, zdobyły już swoją zasłużoną popularność. Zarówno poprzedzający je wykład, jak i czekająca potem degustacja oraz kulinarny
panel dyskusyjny są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i wśród
obecnych nie brakuje osób spoza Akademii. Wprawdzie ów panel
co rusz pęka, eksperci miejscami zamieniają się ze słuchaczami, ale
komu to przeszkadza, zwłaszcza z widokiem na taki stół. Jest na bogato – wielki talerz z kilkoma gatunkami chleba, dużo większa patera
warzywnych przekąsek, miski sałatek, miseczki kiełków, ciasto typu
„babka” upieczone bez mąki i kilkanaście rodzajów soków. Najpierw
czystych – z buraków, jabłek, marchwi, potem koktajli – oczyszczających, regenerujących, upiększających, wzmacniających, na czym komu
zależy, przyrządzanych na miejscu z warzyw i owoców. Obowiązkowo
dzięki wyciskarce, a nie sokowirówce.

Fot.: Magda Małkowska
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❙❙ Czwarte drzwi
To nie przyjęcie, to akademickie warsztaty żywieniowe

Znowu na zajęciach Danuty Stopieńskiej. Tym razem z jasno sprecyzowanym założeniem: „Mniej stresu, więcej zdrowia”. Zakładam
relaksacyjny charakter spotkania, ale tego, że będę bliska drzemki, nie

Czas relaksu
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Z ŻYCIEM NA TY
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się z powodu „przysłowiowego paluszka”. Jedziemy rowerami na
wycieczkę (!) i musimy stanąć na czerwonym świetle – śmiech,
– To, jak się komunikujemy z innymi, ma wpływ na naszą kondycję – mówi zapomnieliśmy kanapki, a wokół szczere pole i do sklepu daleko
– śmiech, popełniamy błąd w zabawie dla
Prowadząca warsztaty Krystyna Pruska. – Ich uczestnicy
maluchów – śmiech. Zmachani, ale też rozwychodzą stąd silniejsi, bo mają większą świadomość Śmiechu warte jest
luźnieni, na własnej skórze doświadczamy
siebie i swoich reakcji. Ważne jest, by pozostając blisko zarówno nasze zdrowie,
jego antydepresyjnych zdolności. Śmiech
siebie, zwracać też uwagę na potrzeby drugiego człowieka. jak i całe życie. Śmiechu
pobudza także system immunologiczny,
Grupa jest już wyraźnie wyedukowana i bez trudu porusza oczyszczającego,
dotlenia organizm oraz poprawia krążenie,
się w świecie szakala i żyrafy – dwóch modeli ludzkiej
odprężającego,
dzięki czemu dodaje energii, a na dłuższą
komunikacji. Pierwszy, „Wujek/Ciotka Dobra Rada”, natakiego z brzucha...
metę usprawnia wydolność oddechową.
stawiony jest na dominację. Ocenia, krytykuje, poddaje
Pozytywny kop na resztę dnia murowany.
analizie, zawsze ma rację. Żyrafa chce słuchać drugiego,

Oby Bóg się nami
nie zmęczył

Rosenberga Marshalla wykładana jest w Akademii, do której trafiają
i ranieni, i raniący. Bywa, że dwa w jednym.

ale i sama być wysłuchaną. Mówi „nie”, kiedy myśli „nie”,
wypowiada się jasno, konkretnie, zawsze z szacunkiem zarówno dla
drugiego człowieka, jak i dla siebie. Potrafi dotrzeć do swoich potrzeb.
Dziś na tapecie żyrafia „prośba”, oczywiście w opozycji do „żądania”
szakala. Trenerka przypomina złotą zasadę, że prośba przestaje nią
być, jeśli nie mamy w sobie zgody na odmowę, za którą w każdym
przypadku kryje się czyjaś potrzeba. Interpretujemy więc wyrwane
z kontekstu kwestie pod kątem tego, czy są rzeczywistymi prośbami,
czy ukrytymi żądaniami, co okazuje się nie zawsze łatwe. Podobnie jak
zadanie samodzielnego formułowania próśb. I tak jak sporządzenie
na piśmie listy pięciu swoich najważniejszych przekonań dotyczących
próśb, proszenia i odmawiania.
Jak zwykle ciekawe są indywidualne wnioski z zajęć. Zapamiętałam
jeden: „Mam ochotę, by trochę sparszywiał mi charakter”.

❙❙ Siódme drzwi
Dyskredytujący wydźwięk powiedzenia, że coś jest „śmiechu warte”,
nadaje się do reklamacji. Śmiechu warte jest zarówno nasze zdrowie,
jak i całe życie. Śmiechu oczyszczającego, odprężającego, takiego
z brzucha, i w Akademii od paru miesięcy prowadzone są zajęcia
ze śmiechoterapii. Bardzo zabawne i dynamiczne. Pełne scenek
rodem z przedszkola, mimo że wszyscy już wyrośnięci, i dyskotekowej energii, chociaż bez jej muzyki czy świateł. Nic dziwnego,
regularne ćwiczenia mają pozwolić dogrzebać się w nas swojego
własnego dziecka.

I najważniejsze: nasz umysł nie rozróżnia,
czy śmiejemy się naprawdę czy sztucznie. Zmuszanie się do niego
odnosi więc taki sam (czytaj: dobroczynny) skutek dla naszego
ciała co śmiech w tzw. naturalnych okolicznościach. Może warto
nie zdawać się na przypadek? Warto.

❙❙ Za zamkniętymi drzwiami
Na spotkanie grupy wsparcia nie weszłam. Prowadzą ją we dwie:
Danuta Stopieńska i psycholożka Mirosława Jędrzejewska-Nielubszyc,
a grupa, zawiązywana zazwyczaj na początku zimy, spotyka się co
2 tygodnie na dwugodzinnych sesjach. I tak przez 13, 14 miesięcy.
Działają według opracowanego harmonogramu, ale z istotnym
zastrzeżeniem jego elastyczności. Schematy mają ułatwiać pracę,
natomiast nie blokować potrzeb grupy, więc jeśli taka się pojawia,
Prowadzące są na nie otwarte.
Z oczywistych powodów nie uczestniczyłam też w konsultacjach
indywidualnych, zarówno u psychologa, dietetyka czy specjalisty
od fizjoterapii. A takie są. Opracowuje się na nich osobiste strategie,
przegaduje frustracje i lęki. Spotkania z psychologiem mają przede
wszystkim charakter wsparcia z elementami edukacji, jednak tylko
w takim stopniu, w jakim osoba jest ją w stanie przyjąć. – Bywa, że
ludzie rezygnują po 2-3 spotkaniach, bo jeszcze nie są gotowi dać sobie
szansy. Zawsze na nich czekamy i zdarzyły się już przypadki powrotów
nawet po roku. Ziarno zakiełkowało – mówi Danuta.

Kasia Szafarczyk, terapeutka, wpada trochę spóźniona, bo Gdańsk
***
znowu stoi w korku. Profesjonalistka w każdym calu. Śmieje się od W Akademii Walki z Rakiem nikt nie ma wątpliwości, że medycyna
wejścia, a za chwilę dołącza do niej służbowy t-shirt z wesołą buźką konwencjonalna, zwłaszcza wprowadzona odpowiednio wcześnie,
i papucie-myszki, na które zmienia buty.
daje wielką szansę na wyleczenie. Ale też wszyscy są pewni
Od razu zaczynamy ćwiczenia, teoria ma Rak, będąc dla organizmu
potrzeby leczenia komplementarnego, w którym lekarzabyć później. Tak można, bo z umiejętno- oczywistym zagrożeniem,
mi stają się sami chorzy, bo to oni mają istotny wpływ na
ścią śmiania się przychodzimy na świat. na poziomie duchowym
swoje przekonania. Rak, będąc dla organizmu oczywistym
Wbrew pozorom nie jest trudno śmiać może być szansą, pomóc
zagrożeniem, na poziomie duchowym może być szansą,
się na żądanie, zwłaszcza że z każdą minam siebie poznać
pomóc nam siebie poznać i pokochać.
nutą grupa wyraźnie przechodzi w stan
i pokochać.
Jedną z misji Akademii jest też edukacja prozdrowotna
głupawki i śmiejemy się z coraz większą
osób spoza jej kręgu. Już chorym mówi się więc: „zmień
łatwością. – Udowodniono, iż w celu uzysię”, a zdrowym dodaje: „…póki czas”. W jednym i w drugim
skania rzeczywistych korzyści zdrowotnych
musimy śmiać się bez przerwy co najmniej 10-15 minut. Ćwiczenia wypadku z wielką osobistą korzyścią.
Magda Małkowska
umożliwiają przedłużenie wywołanego śmiechu „ile tylko chcemy”
– wytłumaczy nam później Kasia, na razie pilnująca, byśmy śmiali

O

by Bóg się nami nie zmęczył – usłyszałam od Janiny Mirończuk, Prezes Fundacji Światło, przy której
10 lat temu powstała Akademia Walki z Rakiem. Dziś filie organizacji działają już w kilkunastu miastach
całej Polski. O tej Akademii rozmawiałyśmy za szafą, w gabinecie wydzielonym od reszty pomieszczenia
skromną meblościanką. W jego drugim końcu, za parawanem, stało wodne łóżko. – Jeśli leżałby tam
pacjent, mówiłybyśmy dużo ciszej – dowiedziałam się na wstępie. Nie leżał, za to wszędzie stały lub wisiały anioły,
najczęściej upominki od wdzięcznych pacjentów. Drewniane, metalowe, gipsowe, szklane, namalowane – jak ten
z obrazu, lecący nad Toruniem, trochę chagallowy, a trochę naiwny. Jeszcze małe anioły-kolczyki w uszach Pani
Prezes i ten większy jako wisior. Opowiadane przez Nią historie już sielskie-anielskie nie były. U genezy założenia
Akademii Walki z Rakiem leżała zarówno bezradność chorych wobec onkologicznej diagnozy, ich rozpacz oraz
brak wsparcia ze strony środowiska, jak i determinacja grupki zapaleńców, że tym ludziom można i trzeba pomóc.

* Wszystkie imiona członkiń Akademii zostały zmienione.

nim poradnia paliatywna, do walki z bólem, do której zgłaszały się

Fot.: Archiwum Fundacji Światło
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osoby chore, ale jeszcze wciąż będące w trakcie terapii. Przychodziły
na rekonesans, bo przecież hospicjum to był ich los. Były ciekawe, co
się w nim dzieje, dopytywały się o miejsce. Lubię rozmawiać z ludźmi i z nimi rozmawiałam. Bo to jest choroba, z którą należy podjąć
dialog, a nie się poddawać. W Hospicjum Światło pracowały wówczas
dwie wspaniałe psycholożki, dwie Małgosie – Rosiak i Kowalczyk,
z którymi dzieliłam się swoimi
refleksjami. One potwierdzały, że
wszystkie te osoby znajdują się
w ogromnym dole psychicznym.

To jest choroba, z którą
należy podjąć dialog,
a nie się poddawać.

Wtedy pojawiła się Magdalena
Szwechowicz, germanistka, pracująca wcześniej w PAH-u, i namówiła
mnie do założenia Fundacji. W życiu o tym nie myślałam. Wydawało
mi się, że już spełniłam swoje marzenie. Utworzyłam duże hospicjum,
realizujące opiekę domową, stacjonarną, dzienną, z konkretnymi
zadaniami i z pięcioma filiami w województwie.

Domyślam się, że w jego strukturze nie było miejsca już na nic
innego?
Bo też hospicjum ma do spełnienia inną rolę. My jednak mieliśmy

Janina Mirończuk
O raku mówi się coraz więcej, powoli zaczynamy go udomawiać.
10 lat temu chyba było ciszej.
Janina Mirończuk.: Dużo ciszej. Wszystkie działania Fundacji Światło
związane z założeniem Akademii wyszły z Hospicjum. Istniała przy

pomysł na pomoc tym, którzy przychodzili do hospicjum, ale się
jeszcze do niego nie nadawali. I oby w ogóle nie. Pojawił się nawet mój
wujek, który miał raka krtani i był po zabiegu jej usunięcia. Przyszedł
z zapytaniem, czy się nim zajmę. A przecież potem on jeszcze żył
kilka lat. Pomysł Akademii kiełkował od samego początku założenia
hospicjum, ale zrealizowany został dopiero w 2005 r.
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Wówczas dopięliście swego, pokazując osobom chorym na raka,
że hospicjum to nie jest dla nich dobry adres.
Przyznam się pani, że kiedy w 2006 r. tworzono filię Akademii w Gdańsku, to niezbyt mi się podobało, że powstaje przy Fundacji Hospicyjnej.
Tak z psychologicznego punktu widzenia chorych nie należy zapraszać
do hospicjum...
Przy czym Fundacja Hospicyjna zdała egzamin i w działającym
przy niej oddziale spotyka się około 200 osób. A skąd nazwa
Akademia?
Bo oni tu się muszą uczyć! Muszą się uczyć zupełnie innego życia.
Sens ma tylko aktywne uczestnictwo.

POROZMAWIAJMY

Do medycyny konwencjonalnej nigdy nie odwróciliście się plecami, ale dekadę temu początki współpracy ze środowiskiem
lekarskim chyba nie były łatwe.
Spotkaliśmy się z ogromną nieufnością. Wśród lekarzy mieliśmy
wręcz wrogów. Zanim oficjalnie Akademia zaczęła działalność,
poszłam na zebranie do Izby Lekarskiej i na dwa spotkania z ordynatorami w dużych szpitalach. Przekonywałam, że chcemy być im
potrzebni, że mogą nas wykorzystać w terapii swoich pacjentów.
Jedyne, o co prosiłam, to by o nas informowali. Pojechałam też do
regionalnego Centrum Onkologii na spotkanie z koordynatorkami
pracy pielęgniarskiej. One miały wszystkie dane toruńskich pacjentów. Rezultat był taki, że oprócz jednego ordynatora nikt nie dawał
chorym naszych ulotek. To był naprawdę trudny okres – środowisko
medyczne po prostu z nami nie współpracowało, a plakaty Akademii
znikały z oddziałów,

Ks. Kaczkowski poprawił moją znajomą, mówiąc, że on nie walczy
z chorobą, ale z nią żyje.
Kiedy już jest diagnoza, to już jest życie z rakiem, nie ma innej rady.
Więc oczywiście zgadzam się z księdzem. Przy czym z nowotworem Dlaczego?
trzeba podjąć świadomą walkę. Szokiem była dla nas wiadomość, że Do końca sama tego nie pojmuję. Niezrozumienie było totalne,
u ponad 90 procent zgłaszających się osób choroba nowotworowa druzgocące, Niektórzy wręcz uważali, że będziemy pacjentom tylko
„wyszła” w najtrudniejszych momentach ich życia: utraty pracy, śmierci mętlik w głowach robić, chociaż od jednej lekarki, której mama
współmałżonka, jego zdrady, kłopotów z dziećmi. Niekiedy jedno umarła na raka, usłyszałam: „Szkoda że tak późno, ale dobrze że
wynikało z drugiego. Mieliśmy w Akademii
już”. Było ciężko, jednak mieliśmy już pacjentów i z tej
Kiedy już jest diagnoza,
przypadek kobiety chorej na nowotwór, dla
drogi nie było odwrotu. Pamiętam otwarcie jednej
to już jest życie z rakiem,
której mimo autentycznego zagrożenia żyz filii Akademii, z dość dużą pompą, na które przyszło
nie ma innej rady. (...)
cia najważniejszą kwestią były wciąż zdrady
2-3 lekarzy. Jeden z nich, uznawany za bardziej świadomęża. Na serio radziła się, czy nie pójść do Przy czym z nowotworem
mego i fajnego, przyznał, że na rozmowę o Akademii
jego przełożonego z prośbą, by na niego wpły- trzeba podjąć świadomą
w ogóle nie ma z pacjentem czasu. Musi się zmieścić
nął. Była zupełnie zapętlona, nastawiona na walkę.
w 5 minutach.
walkę o męża, nie o siebie. Przykład czystej
To jak się przebiliście do społecznej świadomości?
samodestrukcji.
Pomogły media i poczta pantoflowa, jedna pani drugiej
Od jednej z uczestniczek Akademii usłyszałam kiedyś, że ona
sobie raka zafundowała.
W ogóle mnie to nie dziwi. Podam inny przykład. Pojawiła się u nas
nauczycielka, która długo żyła w stresie toksycznego związku. Nowotwór ujawnił się, kiedy zostawił ją mąż. Miała też kłopoty z synem.
Kiedy ją poznałam, była w głębokiej depresji. Nawet nie wiedziała,
po co przyszła do Akademii. W ogóle nic nie mówiła albo rzucała
zdania typu: „Ten rak mnie zeżre”. Potrafiła zadzwonić w niedzielę
rano i prosić, by do niej przyjechać. Najzwyczajniej baliśmy się, że
sobie coś zrobi.
Będzie happy end?
Będzie, już jest. Teraz jest osobą świadomą siebie i życia, sama edukuje. Zaszła w niej gruntowna przemiana i z nowotworem wygrała.
Do takiej determinacji trzeba mieć dużo siły.
Tej pani niesamowicie pomogła grupa wsparcia. Teraz jest bardzo
aktywną wolontariuszką i bardzo szczęśliwą kobietą. Niedawno wyszła
ponownie za mąż. Przeszła długą drogę. Diagnoza onkologiczna to
nieodmiennie szok.
Pani to zna?
Kiedyś taką usłyszałam. Pomylono się, ale ten szok i dławiący lęk
dobrze pamiętam.

pani. Między innymi trafiłam do Radia Maryja, którego słuchają ludzie
chorzy. Oddźwięk był wyraźny. Zdarzały się telefony: „Bójta się Boga
i tam nie idźta”, ale zasadniczo słuchacze odebrali nas pozytywnie.
U naszych początków dużo zawdzięczamy mediom, niestety bardzo
niewiele lekarzom.

Ale ewolucja ich stosunku do działalności Akademii jest zauważalna?
Tak, choć wciąż w niewystarczającym stopniu. Często pomagają jakieś
osobiste relacje. Mężem naszej koordynatorki jest ginekolog i on wie,
gdzie kieruje. Jednak i tak nie wszyscy przychodzą. Oprócz barier
informacyjnych są jeszcze te tkwiące w człowieku.
Społeczeństwo skorupiaków?
Kiedyś z okazji Dnia Kobiet zafundowałam wszystkim kobietom zatrudnionym w ZOL-u, którym kieruję, badanie dopplerowskie w kierunku
raka jajnika. Nie wszystkie skorzystały, a 3 miesiące później, u jednej
z nich wykryto nowotwór. Walczy z nim do dzisiejszego dnia, już
5 lat. Ja sama zrezygnowałam z gratisowego badania skanującego
stan wszystkich moich narządów. Nie chciałam wiedzieć. Może to
też trzeba zrozumieć, że chce się żyć, oddychać pełną piersią, a nie
tylko śledzić, czy już coś się ze mną dzieje. Byłabym ostrożna z formułowaniem jednoznacznego podziału na mądrych, którzy się badają,
i głupich, którzy nie.

Co wyróżnia Akademię na tle innych organizacji, które w statucie zapisane mają wsparcie osób chorujących onkologicznie?
Oczywiście oprócz stażu.
Nigdy tego nie ocenialiśmy, ale na pewno obowiązuje u nas inne podejście do człowieka niż w państwowych strukturach służby zdrowia.
Kiedy uczyłam w szkole pielęgniarskiej i w ramach kółka hospicyjnego
wchodziłam z uczennicami do domów chorych na nowotwory, nasłuchałam się o ich problemach w kontaktach z oficjalnymi strukturami
medycznymi. Od początku zależało nam na odwróceniu sytuacji.
Pacjent nie miał czekać, ale być oczekiwany. W Akademii tak jest,
a kiedy chory umawia się na swoją pierwszą wizytę, psycholog podporządkowuje się jego grafikowi. Chory jest najważniejszy. Na początku
miałam 2 psycholożki – jedną pełną werwy, drugą wyciszoną. Pacjenci
sobie wybierali. Można uczestniczyć w wielu zespołach prowadzonych
przez różnych edukatorów, ale ta jedna osoba, do której czuje się
zaufanie, jest najważniejsza.
Skąd rekrutują się prowadzący zajęcia?
Zawsze musi to być osoba, która czuje ideę. Profesjonalista
swoją drogą. Nie lubię słów, że my się poświęcamy, my
się samorealizujemy. Nie wszystkie osoby się sprawdzają,
niektóre próbują, dotykają tematu i rezygnują. Tutaj nie
ma czasu edukować. Trzeba by było uczyć się na żywym
organizmie. Nieodzowna jest też intuicja.

psychonkologami w kraju: prof. Krystyną de Walden-Gałuszko,
dr Marią Rogiewicz oraz Bożeną Winch. I to z nimi ustalała program, obowiązujący do dziś niezależnie od miejsca. Dostaliśmy też
błogosławieństwo Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Teraz więc nasza rola sprowadza się do czuwania nad właściwą
realizacją tego, co ustalili psycholodzy.

Jak utworzyć filię Akademii?
Musi się z nami skontaktować jakiś zespół, gotowy do podjęcia takiej
inicjatywy w mieście, gdzie nas jeszcze nie ma, i akceptujący założenia
Akademii A my, po przeanalizowaniu jego doświadczenia zawodowego
i merytorycznego, wyrażamy zgodę lub nie.
Gdzie się ostatnio pojawiliście?
Ostatnio w Suwałkach, ale kiedy ukaże się ten wywiad, będzie już po
otwarciu filii w Białymstoku, w czerwcu 2015. To jeden z najpiękniejszych prezentów na nasze urodziny.

Czasami rozwiązania są
Akademia pomału wchodzi w wiek
takie proste. Mamy coraz
nastoletni. Przygotowujecie jej nową
więcej do zaproponowania, odsłonę?
dla każdego coś innego.
Wciąż wprowadzamy nowe formy edukacji.

Czyli?
Opowiem historię z własnego podwórka. Pamiętam pana, który
wybrał sobie mnie do zwierzeń, chociaż nie jestem psychologiem.
Może wiekowo byłam mu bliższa. Stwierdził tylko, że nie spotyka się
z ludźmi, ponieważ ma stomię i od niego śmierdzi. Przyznam, że nic
nie czułam, ale ważne było, że on czuł. Miałam wtedy na zapleczu
kilka typów worków stomijnych. I właśnie intuicyjnie rozłożyłam
je przed nim, prosząc jedynie o wybór. Nie kazałam się rozbierać,
nie oglądałam jego przetoki, a to był dla tego chorego największy
problem. Żył jeszcze rok, ale to był inny rok, niż ten, który się mu
zapowiadał. Nie w izolacji.
Do końca jednak akademiccy nie jesteście.
Jeśli akademickość zakłada jakąkolwiek skostniałość, to w tym sensie
rzeczywiście nie. Już bardziej wpisujące się w nazwę są wykłady,
które w ramach edukacji społecznej prowadzimy poza Akademią.
Można na nie przyjść anonimowo, mają charakter otwarty, a każdy
zawiera elementy wsparcia. Liczymy na to, że jeżeli nie pojawią się
sami chorzy, to chociaż ich rodzina lub znajomi, którzy mogą potem
służyć lepszym wsparciem.
Czy Fundacja Światło jest typową organizacją-parasolem, sterującą podległymi jej podmiotami w terenie?
Fundacja Światło była założycielem filii we Wrocławiu, Poznaniu,
Warszawie, Szczecinie. Kolejne, które powstały – w Gdańsku, Gdyni,
w Częstochowie, były zakładane przy innych fundacjach lub stowarzyszeniach. W ich organizację nie mieliśmy już zwyczajnie siły się
angażować. Natomiast jeśli chodzi o merytorykę, to od początku
było jasne, że chcąc występować pod szyldem Akademii, muszą
respektować jej założenia. Pierwszy koordynator ogólnopolski,
Asia Zapała z Poznania, nawiązała kontakt z najznamienitszymi

Z okazji 10-lecia naszej działalności grupa
uczestników Akademii Walki z Rakiem, pod
kierunkiem aktorki, przygotowuje spektakl. Zajęcia teatralne mieli już
wcześniej i obserwowałam ich na prawdziwej scenie, w teatrze. Daję
sobie głowę uciąć, że wszystkie, bo to były same kobiety, zapomniały
o swojej chorobie. Kiedyś mogły pogrzebać w dwóch skrzyniach
rekwizytów. Sama sobie wtedy wyszperałam wachlarz, a dla mnie
wachlarz plus scena to Hanka Ordonówna.

Jasne.
Nie umiem śpiewać, ale zaśpiewałam i tylko to się liczyło. To są takie
zajęcia. Nie myśli się o chorobie. Nawet jeśli jutro miałoby się umrzeć,
to jeszcze przed nami cały dzień i on musi być piękny.
A inne zajęcia?
Od jakiegoś czasu współpracujemy z wizażystką. Przypominam sobie
pierwsze doświadczenia z perukami. Przyszła do nas smutna kobieta,
która mimochodem rzuciła, że kiedyś miała piękne włosy. Natychmiast
zaleciliśmy jej córce, by pojechała z mamą po perukę. Od następnego
spotkania była już zupełnie inna. Wchodzimy we wszystkie elementy
życia. Prowadzimy spotkania modlitewne, stosujemy śmiechoterapię,
rozmawiamy też o prawidłowej diecie i seksie. Czasami rozwiązania
są takie proste. Mamy coraz więcej do zaproponowania, dla każdego
coś innego. Oby Bóg się nami nie zmęczył.
Oby Wam nie zabrakło siły na kontynuację.
A naszym studentom chęci zmierzenia się z chorobą. Jednym z ćwiczeń proponowanych przez psychologa na zajęciach jest wycięcie
na papierze milimetrowym swojej zmiany nowotworowej, a potem
położenie jej sobie na dłoni. Czy takie „coś” ma prawo decydować
o czyimś życiu? Gorąco wierzymy, że nie.
Rozmawiała Magda Małkowska
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Co konkretnie? Głód, chłód, własne myśli?
Myśli raczej nie, jestem poukładany. Chociaż trochę wtedy zawiesiłem
pisanie bloga, bo chciałem zostać z nimi sam.
No to co wydarzyło się na szlaku po pierwszych trudnych trzech
dniach?
Kolejne specjalnie się od siebie nie różniły. Najpierw, jeszcze we
Francji, idzie się drogami lokalnymi pospołu z samochodami, a potem zaczynają się dróżki, łąki, pola. Wydarzyły się przede wszystkim
schroniska, w których zatrzymują się pielgrzymi, z reguły fantastyczni
ludzie wyruszający na szlak, by zastanowić się nad własnym życiem.
Na początku trzeba zaznaczyć, czy idzie się w celach religijnych,
duchowych czy sportowych. Nie spotkałem żadnego sportowca.

Z

anim wpadł do Fundacji, zakładałyśmy się,
czy przyjdzie z brodą. Nie tak dawno najdroższą brodą w Polsce. Podczas wyprawy
przez pół świata, gdzieś na Karaibach, wystawił ją na licytację, bo jeśli już miał się z nią męczyć,
to dla idei. Dla podciągnięcia sum na koncie, które
internauci, w zamian za relacje z wyprawy, wpłacali na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum
dla Dzieci ks. Dutkiewicza w Gdańsku oraz Funduszu
Dzieci Osieroconych. Przemek Skokowski, podróżnik,
bloger, dla nas przede wszystkim Przyjaciel, właśnie
wyprawę zakończył i trochę o niej poopowiadał.
O szczegóły dopytywała Magda Małkowska.
To gdzie ta broda?
Ostrzygłem ją zaraz po powrocie do domu. Już minęły trzy dni, jak
jestem szczęśliwy, że jej nie mam.
Bliscy cieszyli się na Twój przyjazd?
Rodzice o niczym nie wiedzieli, powiedziałem tylko siostrze i bratu.
Co się robi, kiedy wraca się z takiej wyprawy?
Ja niewiele. Chyba dwie doby przesiedziałem przed kominkiem
z kubkiem dobrej herbaty w ręku, a za oknem cudownie nic się nie
zmieniało – ten sam ogród, pola, cisza. Jedyne wyprawy były w kierunku lodówki.
Ekstremalnie...
No tak, i bardzo to doceniam.
W takim razie co człowieka wyrzuca z domu tak daleko?
Nic konkretnego, trochę nuda, trochę ciekawość.
Może chociaż w dzieciństwie marzyłeś o podróżach?
Skądże. Miałem marzenia stacjonarne – strażak albo policjant. Z rodzicami też nie jeździłem nie wiadomo gdzie. Pod namiot, w góry, bardzo
fajnie to wspominam, choć podejrzewam, że takie wspomnienia ma
wiele osób. Po maturze przepracowałem całe wakacje, ale we wrześniu już zrobiłem sobie wolne i postanowiłem za niewiele pieniędzy
gdzieś pojechać. Jeżeli za niewiele, to tylko autostopem. A potem to
już była siła rozpędu, bo Europa stała się za mała, zbyt przewidywalna.
Zjechałem ją do 22 roku życia. Teraz skończę 25.
Przypomnij, gdzie Cię zaniosło.
Najpierw Bliski Wschód: Iran, Gruzja, Azerbejdżan. To było niesamowite,
okazało się, że świat to nie Europa. Jest dużo większy i kompletnie

W kolumbijskim Salento
inny. Później przyszedł czas na Rosję, Kazachstan, Kirgizję, Laos,
Tajlandię, Chiny i Birmę, no a teraz przejechałem kawał Ameryki Południowej. Tak naprawdę to nie miałem wyboru. Studia nie postawiły
mi za wysoko poprzeczki, naprawdę było dużo czasu, by pracować
i odkładać na kolejne podróże. Studenci mają trzy miesiące wakacji,
a ostatecznie mogą się spóźnić, więc to już jest cztery. Jeśli w ciągu
roku uda się odłożyć, powiedzmy, 3 tys. zł, to za taką sumę można
zwiedzić pół świata.

Tym razem zwiedzanie połowy świata postanowiłeś połączyć
z wielką zbiórką charytatywną na rzecz chorych i osieroconych
dzieci, założoną na portalu siepomaga.pl.
No tak. Lubię dzieciaki i jakkolwiek to teraz zabrzmi, wiem, że sam będę
miał trójkę. Wychodzę z założenia, że dorosły i zdrowy człoDzieciom trzeba pomagać, wiek powinien samodzielnie
bez nas sobie nie poradzą. znaleźć sposób na swoje życie.
A dzieciom trzeba pomagać,
bez nas sobie nie poradzą.
Z Fundacją Hospicyjną i Hospicjum ks. Dutkiewicza byłem związany
już wcześniej, pracowałem tam jako wolontariusz, jeszcze w liceum,
więc to było naturalne, że pomyślałem właśnie o ich podopiecznych.
Inaczej się podróżuje, mając taki cel?
Przede wszystkim jest inna motywacja do pisania bloga i zamieszczania postów.
Każdy wpis kończyłeś prośbą o wsparcie finansowe akcji albo
chociaż podesłanie linka innym, którzy by mogli to zrobić.
Świadomość, że bez mojej pisaniny akcja zdechnie, dawała porządnego
kopa do aktywności na facebooku.
Swój projekt nazwałeś „Autostopem dla Hospicjum”, ale to niecała
prawda. Jeszcze w Europie przeszedłeś prawie 1000 km pieszo.
Z Lourdes do Santiago de Compostella, francuskim szlakiem św. Jakuba.
Co na tym szlaku było dla Ciebie najtrudniejsze?
Pierwsze trzy dni (śmiech).

Te cele się nie wykluczają.
No tak, ale to pewno kwestia hierarchii. Czasami wieczorami w schroniskach organizowane były spotkania w świetlicy. Wcale nie modlitewne.
Siadaliśmy w kółeczku i gadaliśmy, co robimy i co chcemy osiągnąć.
Kolejnego dnia wyruszało się na camino i można było iść w grupie,
na przykład dwudziestoparoosobowej. Byliśmy już znajomymi, bo
bardzo szybko zdążyliśmy powiedzieć sobie coś istotnego. Zdarzyło
sie nawet przygotowywać wspólny obiad. Pamiętam jak kilka miesięcy
później w Peru bardzo dały mi się we znaki tzw. rozmowy z turystami.
Bez trudu można było przewidzieć schemat pytań: skąd, dokąd, kim
jesteś, co warto zobaczyć, gdzie ostatnio imprezowałeś?
Turystyczne vademecum.
Koszmar. Nie chciało mi się w ogóle gadać. Chociaż camino też nie
jest od niego wolne, zwłaszcza latem. Coraz więcej spotyka się Koreańczyków, zwłaszcza na ostatnich 100 km, których przejście uprawnia
ciebie do compostelli, bo takie świadectwo ponoć ułatwia dostanie
w Korei pracy. Poza tym ostatnio dużą popularnością cieszyła się
tam książka o Koreance, która na camino poznała przyszłego męża,
Europejczyka. Produkt marketingowy można zrobić ze wszystkiego.
Dotarłeś pieszo do Santiago, a potem znowu na szosę z kciukiem
do góry.
Tak, ale tylko na trzy dni, bo czekał mnie jachtostop...
Którego z entuzjazmem raczej nie wspominasz.
Na filmach wygląda to zupełnie inaczej.
Trwa krócej.
Maksymalnie dwie godziny, a tutaj trzy tygodnie. Jeszcze przeprawę
z Gibraltaru na Kanary można było traktować w kategoriach fajnej
przygody, ale przepłynięcie Atlantyku to najnudniejsza rzecz na świeFot.: Archiwum prywatne Autora

Na stopa
dla Hospicjum

POROZMAWIAJMY

Fot.: Archiwum prywatne Autora

POROZMAWIAJMY

Fot.: Archiwum prywatne Autora
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Prawie na srebrnym globie... Wulkan Cotopaxi w Ekwadorze
cie. Nie miałem książek, nie mogłem się kąpać, ludzie ci sami, widoki
też. Jedyną atrakcją na18 dni było zerwanie się żagla. Ta monotonia
mnie zaskoczyła. Tyle mojego szczęścia, że trafiłem na fajną rodzinkę,
bo wysiąść też nie mogłem.

Opuściłeś z ulgą jacht i podjąłeś podróż po Ameryce Południowej.
Najpierw były Karaiby – wyspa Saint Martin. Potem Kostaryka, Nikaragua, Panama, Kolumbia, Ekwador, Peru, Argentyna, Paragwaj,
Brazylia. Coś mi się pomyliło.
To już można się pomylić.
Jeszcze byłem w Boliwii.
Nie zmęczyła Ciebie taka różnorodność?
Właśnie że nie, w każdym razie nie tak jak myślałem. Oczywiście
zmieniała się przyroda, ale architektura była bardzo podobna, miasta
wyglądały identycznie i paradoksalnie to już zaczęło nużyć. Siłą rzeczy
tę wyprawę porównywałem z wcześniejszą, w której co drugi dzień
ktoś mnie gonił z karabinem albo fundował pięciogwiazdkowy hotel.
Teraz nie przeżyłem jakiś nadzwyczajnych przygód, było więcej czasu
dla siebie. Mam wrażenie, że nie zrobiłem tego, co chciałem, ale to
czego rzeczywiście potrzebowałem.
Na przykład nie dotarłeś na Antarktydę.
No tak, nie przytuliłem pingwina, jak deklarowałem przed wyjazdem.
Chociaż to naprawdę było możliwe. Jeśli z Kanarów wsiadłbym na
jacht do Brazylii, stamtąd do Patagonii dotarłbym w 3-4 dni. W styczniu można złapać tam jakąś łódkę płynącą w kierunku Antarktydy.
Z drugiej strony media kupiły tego pingwina, o mojej akcji było dosyć
głośno, a tym samym o finansowym celu wyprawy i o to mi chodziło.
W tym momencie na koncie jest trochę ponad 60 tys. zł. Twoim
celem było 40 więcej.
Tylko że ja zbiórki nie kończę. Teraz do jesieni wyjeżdżam do Singapuru.
To fascynujące miejsce, na 570 km2 skupiona jest prawie cała Azja.
Zamierzam dalej pisać bloga, posty na facebooku i prosić o wpłaty.
Jesienią ma wyjść moja książka z wyprawy, a wydawnictwo planuje
cykl autorskich spotkań w różnych miastach. Nie pominę takiej okazji,
by dodatkowo nie pokwestować.

Stopy podczas stopa

Nie odpuszczasz.
Jeszcze nie. Mam nadzieję, że bardziej zbliżę się do okrągłej setki.
Jest dla kogo.
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Fot.: Andrzej Brzóska

WOLONTARIAT

❙❙ Zanim
Paweł Kwiatkowski trafił... z ulicy. Dosłownie. Zarzeka się, że po prostu
przechodził i zapukał. Był już po szkole, nie miał pracy i nie bardzo
wiedział, co ze sobą zrobić. Dalej nie pracuje zarobkowo, więc dla
Fundacji ma sporo czasu.
Michał Bujko, obecnie pracownik biurowy w jednej z firm ubezpieczeniowych (studia na Politechnice chwilowo zawiesił), w Fundacji
pojawił się 7 lat temu, jeszcze jako licealista. Trochę dla towarzystwa
koledze, który przygotowywał do szkoły reportaż o wolontariacie.
W podstawówce Michał kwestował podczas Pól Nadziei, ale takie
było polecenie nauczycielki, a decyzję o wolontariacie podejmuje się
samemu, bez nacisku. Chociaż sugestie środowiska są mile widziane,
więc Michał zasugerował wolontariat koledze ze studiów. Zgadali się
przed jakimś wykładem, rozmowa zeszła na temat chorób bliskich
i wtedy Marcin Sułkowski usłyszał po raz pierwszy, że w Fundacji
Hospicyjnej potrzebują ludzi do pomocy. Od tamtego spotkania
minęło już blisko 5 lat, wcześniej za bardzo się nie znali. Wspólny
wolontariat w Fundacji zrobił z nich parę przyjaciół.
Mateusz Wittstock zaczął jeszcze w gimnazjum. W ostatnim roku
przyprowadził ich do Fundacji nauczyciel, na kwesty. Z kolei w szkole
średniej to Mateusz przyprowadził tu swoją klasę, i nauczycielkę, która
z czasem na stałe związała się z wolontariatem.

To tańczy młodość

To idzie młodość

Wreszcie Ewelina Łęgowska i Gosia Grzywińska, czyli słynne Rude,
chociaż ewentualnym rudzielcem jest tylko pierwsza. Wolontariusz
Tylko że jak jedna, to i druga, profesjonalista? Tak,
tak już z nimi jest. Wyobra- jeżeli za tym słowem
zić sobie trudno, że do dnia kryje się rzetelność, duże
odbioru indeksów na Uniwerumiejętności i wysoki
sytecie Gdańskim w ogóle się
nie znały. Ewelina przyjechała poziom wykonywanej pracy.
z Ostródy, ale wolontariackie
szlify zdobywała od wczesnego dzieciństwa. – Jako mała dziewczynka jeździłam z tatą do Domu
Dziecka w Szymanowie, bawiłam się z dziećmi, a kiedy byłam starsza,
pomagałam im w lekcjach – wspomina. W swoim gimnazjum założyła Klub Wolontariatu i co rusz wymyślała, w jaki sposób pozyskać
pieniądze na pomoc innym: biednym, chorym, w Polsce, w Afryce.
Również schroniskowym czworonogom. W 2011 roku, w nagrodę za
swoją działalność charytatywną, została laureatką konkursu „Wspaniały

Ewelina, Małgosia, Michał,
Marcin, Paweł i Mateusz...

O

ni naprawdę są młodzi. Mają dwadzieścia parę lat, na koncie zaledwie pierwsze doświadczenia w pracy
albo tylko plany na jej podjęcie. Czasami w kieszeni jeszcze indeks. Ich drogi do Fundacji i wolontariatu
zazwyczaj nie noszą znamion wyjątkowości. Słyszę: „Przechodziłem i zapukałem...”. „Koleżanka powiedziała, że...”. „Ktoś bliski odszedł pod opieką w hospicjum...”. W ich przypadku to nie droga była istotna, a szybkie i trwałe zakorzenienie w bezinteresownej działalności na rzecz innych.
Grupa akcyjnych wolontariuszy, skupiona wokół Fundacji od początku
jej istnienia, to prawdziwy fenomen. Setki dzieciaków kwestujących na
rzecz hospicyjnych pacjentów bardzo wzruszają, ale ich zaangażowanie
jest efektem pracy szkolnych koordynatorów – nauczycielskiej elity
wychowywania obywatelskiego – którzy naukę wolontariatu wpisali
w swój plan pracy. Oczywiście chwała jednym i drugim! Jednak moje
zaciekawienie wzbudzili młodzi dorośli, którym nikt już nie każe pracować na rzecz innych. Nie dostaną za to żadnych punktów, swojej
aktywności nie odnotują w dokumentach. Wszyscy niezależni, wolni,
z perspektywami. Ich dorosły staż jest krótki, za to lista trójmiejskich
atrakcji imponująca, więc z klubów, kin czy galerii mogliby nie wychodzić. A ponadto przecież wiadomo – młodzież jest egoistyczna,
zepsuta, rozwydrzona. Widzi tylko czubek własnego nosa i ewentualnie
interes do rozkręcenia.

Nie wyglądają na dinozaurów: Mateusz biega w maratonach i szaleje
na rolkach, Marcin jest miłośnikiem i specem od starych samochodów, Ewelina i Gosia uwielbiają pływać, podróżować i odkrywać
nowe miejsca. One właśnie najchętniej nie wyszłyby z kina, ale smak
życia tworzy jego różnorodność i o tym już wiedzą. Paweł lubi długie
wyprawy rowerowe, a Michał – dobry film, dobry koncert i wszelką
działalność w kuchni. Są aktywni na wielu polach, ale, zachowując
wszystkie proporcje, przestrzeń wolontariatu zajmuje wśród nich
miejsce szczególne.
Do Fundacji przyszli z różnych kierunków, z wolontariackim doświadczeniem albo zupełnie zieloni. Dzisiaj można już o nich powiedzieć,
że są profesjonalistami. Wolontariusz profesjonalista? Tak, jeżeli za
tym słowem kryje się rzetelność, duże umiejętności i wysoki poziom
wykonywanej pracy.

Michał Bujko (pierwszy z prawej)
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Fot.: Archiwum FH
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Marcin Sułkowski

Powiatu Ostródzkiego”. Natomiast Gosia jest olsztynianką i ze szkoły
pamięta tylko naukę. Nikt tam ich wolontariatu nie uczył ani nawet
o nim nie opowiadał. O możliwości pracy na rzecz Fundacji Hospicyjnej
dowiedziały się od studentki medycyny, wówczas współlokatorki
Eweliny. Teraz już od dawna mieszkają razem i we dwie przychodzą
do Fundacji.

❙❙ Ekonomia serca
Na pytanie, dlaczego to robią, najpierw wszyscy robią dziwne miny. –
W domu zawsze mnie uczono, że będę tyle warta, ile dam z siebie innym
– rzuca Ewelina, chyba nie zdając sobie sprawy z patosu stwierdzenia.
Bo też odarte z kontekstu brzmi górnolotnie, ale zwykła je realizować
od dawna i zawsze z tym kontekstem. Oni wszyscy.
Marcinowi na początku wolontariatu w hospicjum odchodziły ważne
osoby, może dlatego tak szybko zidentyfikował się z tym miejscem.
Wiadomo, nie zaradzi się całej biedzie, ale powinno się spróbować
chociaż tej, o której wiemy.
Mateusz ma tzw. gadane, więc jeździ po szkołach z prelekcjami, namawiając do wolontariatu. (Tak jak dziewczyny i Michał). Młodzieńczy
wygląd i wrodzona bezpośredniość dają plus na wejście, ale z jednym
plusem niewiele się wskóra. Więc Mateusz cierpliwie tłumaczy i nie
boi się trudnych tematów. Dwudziestoczterolatek z wyglądem licealisty mówi o chorobach, przemijaniu, śmierci i naszym obowiązku
wobec cierpiących. – Podaję fakty, konkretne przykłady. Podnoszą czoła
i słuchają. Poza tym wolontariat zdarza mu się łączyć ze swoją drugą
pasją – sportem. Kwestować można na rolkach, a start w biegach na
długie dystanse dodatkowo usensawniać poprzez promocję hospicyjnych haseł lub akcji.
Michała rozbawiłam. – O co Ci chodzi? – zapytał, kiedy chciałam usłyszeć
o spektakularnych wydarzeniach, będących wartością dodaną Jego
wolontariatu. – Czy koniecznie musi się dziać coś nadzwyczajnego?
Pomagamy i tyle. – To nie jest wcale trudne – podsumowuje Paweł. – Co
jest na przykład trudnego w wyciągnięciu ręki z puszką?
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Fot.: Andrzej Brzóska
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poza oczywistą pomocą drugiemu człowiekowi mówiłbym o wspaniałej
atmosferze. Inaczej bym tu nie przychodził – zapewnia. A Rude dodają,
że w Fundacji czują się jak w rodzinie, dobrze i bezpiecznie.

Fot.: Archiwum FH

Mateusz, i Michał powtarzają to samo: fajni ludzie, gwarancja dobrze
spędzonego czasu. I dorzucają: tutaj nauczyliśmy się nie tylko gadać,
ale i słuchać. Paweł mówi nieW domu zawsze mnie
wiele, ale zdarzają się okresy,
uczono, że będę tyle warta, że w Fundacji bywa prawie
codziennie, czasami na pół
ile dam z siebie innym.
dnia, tyle ile trzeba.

Małgosia Grzywińska (z lewej) i Ewelina Łęgowska

❙❙ Korzyści

– To są wyjątkowe osoby,
każda wnosi coś nowego – mówi Ania Włodkowska, Koordynatorka
Wolontariatu Akcyjnego Fundacji Hospicyjnej. – Oni są szaleni, każdy
dzień z nimi jest inny. Chyba najważniejsze jest to, że my po prostu lubimy
przebywać w swoim gronie i mamy do siebie zaufanie. Spotykamy się
w Fundacji, ale i poza nią. Po prostu jesteśmy już przyjaciółmi.
Fot.: Andrzej Brzóska

Nie mają wątpliwości, że są. W szkołach uczą Ich teorii, a fundacyjny
wolontariat to czysta praktyka. Koordynacja kwestujących uczniów,
rozstawianie wystaw, prace biurowe, porządkowe, przy organizacji,
wreszcie przebiegu imprez charytatywnych… Potem trzeba jeszcze
po nich posprzątać Gosia i Ewelina zarzekają się, że nie mają swoich
ulubionych zadań. – Lubimy wszystko, bo wszystko nas rozwija. Zresztą
z tego są znane, że kolejne wyzwania tylko je mobilizują.

Fot.: Andrzej Brzóska

Marcin wspomina swoje początki. Był chorobliwie wręcz nieśmiały
i bardzo liczył, że podczas Pól Nadziei przydzielony zostanie do
pracy z Michałem, jedyną osobą, którą tu wówczas znał. Odgórnie
zdecydowano, że będzie rozwozić kwiaty oraz materiały promocyjne
i Michała tamtego dnia nawet nie zobaczył. Jednak poczuł się tak
zaopiekowany, że chciał wrócić. Milczący, bardzo wycofany, dzięki
wolontariatowi otworzył się na kontakty z innymi ludźmi, zaczął
z nimi rozmawiać. – Gdybym miał innych przekonać do wolontariatu, to

Paweł Kwiatkowski

❙❙ Wolontariusze na medal
Każde z nich zostało już zauważone. Najpierw Mateusz, wtedy jeszcze
osiemnastoletni uczeń technikum gastronomicznego, któremu przyznano tytuł Wolontariusza Roku 2009. Pamięta swoje zaskoczenie, bo
wyróżnienie do końca było niespodzianką. Z okazji Dnia Wolontariusza
po prostu przyszedł sobie za darmo pojeździć na łyżwach na miejskie
lodowisko, a tu nagle słyszy swoje nazwisko. Michał ten sam tytuł dostał
rok później, natomiast w 2012, już razem z Marcinem, zaszczytne miano
SuperTeam-u. Wolontariuszem Roku został wtedy Paweł. Dziewczyny
nagrody zgarnęły w 2013 wraz z tytułem Duetu Roku.

❙❙ KRS w sercu
Pamiętają: 0000 201 002. Bo za Fundację Hospicyjną i Hospicjum ks.
Dutkiewicza czują się odpowiedzialni również gdzie indziej. – Bardzo
zależy mi na odczarowaniu tego miejsca – mówi Michał. – To jest Dom,
najczęściej ostatni, ale Dom. Każdy z nich podkreśla swój emocjonalny
rozwój, który dokonał się pod wpływem Hospicjum i przekonanie,
że wolontariacka żółta koszulka bardzo łączy. Ich ze sobą, ale i z ideą.
Mateusz Wittstock

Magda Małkowska

Nagrodzeni

Honorowi Wolontariusze i Filantropi
Hospicjum ks. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej
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kwietnia 2015 r. po raz czwarty zakwitły Pola Nadziei na Pomorzu. Tego dnia w czterech pomorskich
miastach manifestowano solidarność z ideami hospicyjnymi, bawiono się na festynach i koncertach, ale przede wszystkim kwestowano na rzecz podopiecznych hospicjów. Święto solidarności
z osobami przewlekle i terminalnie chorymi było również okazją do nagrodzenia osób i instytucji,
które wolontariat hospicyjny wpisały w swój codzienny grafik, oraz wyjątkowo hojnych darczyńców.

Podczas uroczystości w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta wręczono
tytuły Honorowego Wolontariusza Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC i Fundacji Hospicyjnej oraz tytuły Filantropa. Symboliczne nagrody ufundowało Miasto Gdańsk. – Dzisiaj spotykamy się tu po to,
by powiedzieć dziękuję. Dziękuję za życzliwość, pomoc i wsparcie dla
Hospicjum – powiedział ks. Jędrzej Orłowski.
W tym roku specjalna kapituła zadecydowała przyznać tytuł Honorowego Wolontariusza (wymieniamy w porządku alfabetycznym):
P. Annie Frańczak, P. Dariuszowi Gołąbko, P. Andrzejowi Kasprzakowi, P. Teresie Marczewskiej, P. Agnieszce Oszczyk, P. Beacie
Piechowskiej, P. Włodzimierzowi Raszkiewiczowi, P. Katarzynie
Tkaczewskiej oraz P. Aleksandrze Woźniak.
Tegorocznych Filantropów uhonorowano w dwóch kategoriach: firmy
i osoby prywatne. Zaszczytne wyróżnienie otrzymali: IKEA Gdańsk
(na ręce P. Dyrektora Łukasza Kunza), PPU Nava Sp. z o.o. (na ręce
P. Prezesa Zarządu Michała Migalskiego) oraz Saur Neptun Gdańsk
SA (na ręce P. Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Serga Bosca),
a także P. Dorota Chechłacz, P. Henryk Dworakowski oraz P. Andrzej
Torbicki (firmy i osoby wymienione w porządku alfabetycznym).

Fot.: Andrzej Brzóska
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Bursztynowe statuetki Honorowego Wolontariusza
– Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Hospicjum, mniej więcej 10 lat
temu – wspominała w krótkim wystąpieniu jedna z laureatek nagrody,
Agnieszka Oszczyk. – I zapamiętałam niesamowitą atmosferę tego
miejsca, niewyobrażalny gdzie indziej spokój i godność.
Uroczystość w Sali Wety tradycyjnie zamknął przepiękny koncert
Orkiestry Kameralnej pod batutą Ariela Ludwiczaka, w której wykonaniu usłyszeliśmy utwory Mozarta, Bacha, Piazzoli oraz Gerschwina.

M.M.

WOLONTARIAT

TUMBO POMAGA

Fot.: Arkadiusz Wegner

Oni nam pomagają
I to pomagają od dawna. Szwedzki Klub Biznesu „Pomerania”, Bank Ochrony Środowiska i Dariusz Michalczewski
– człowiek firma, wraz z Fundacją „Równy Start” – są z nami od wielu lat, towarzysząc w wielu przedsięwzięciach
i wspierając je swoim profesjonalizmem oraz szczodrością serca.

Erik Jacobsson

Szwedzki Klub Biznesu „Pomerania”

S

zwedzki Klub Biznesu „Pomerania” jest nieformalną grupą,
zrzeszającą firmy i osoby o skandynawskim pochodzeniu,
reprezentujące różnorodne dziedziny działania, które od
wielu lat wspierają Hospicjum ks. Dutkiewicza i Fundację
Hospicyjną. Zakres oferowanej pomocy jest bardzo szeroki: od
koszenia trawy jeszcze w latach 90. do gromadzenia środków na
konkretne, uzgodnione wcześniej z Fundacją i/lub Hospicjum cele.
W ciągu ostatnich 10 lat Klub zakupił i zainstalował system telewizji
wewnętrznej w budynku Hospicjum (umożliwiający chorym leżącym uczestnictwo w życiu placówki), nabył samochód, sfinansował
wymianę części okien i drzwi oraz remont hospicyjnych szatni
i łazienek, a także łazienek fundacyjnych. Pokrył koszty adaptacji
parteru budynku Fundacji do potrzeb wolontariuszy, częściowo
sfinansował i zorganizował generalny remont oraz przebudowę
hospicyjnego systemu ogrzewania i klimatyzacji. Zasponsorował
również zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej.
Podczas Klubowych imprez zbierane są środki na finansowanie
działalności Fundacji i Hospicjum. Organizowane są również
loterie. Dzięki dużym firmom, np. Stena Line, Jysk, Ikea, Flugger
lub Scania Słupsk, czy nieco mniejszym, jak Tapflo, Legalett,
Nava, Navitest, Dora Metal, ENA, możliwe jest finansowanie
konkretnych projektów, atrakcyjnych loterii oraz wspieranie
Fundacyjnych imprez poprzez uczestnictwo lub ich dofinansowywanie. Nawiązana została także współpraca ze środowiskami
kościelnymi w Szwecji, organizowana przez firmę ENA.

B

ank Ochrony Środowiska to instytucja z misją, którą najlepiej
oddaje hasło: „Rzetelny Bank – w trosce o Ciebie i nasze
środowisko”.

Jesteśmy nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się
bankiem, mającym w swojej ofercie wszystkie niezbędne produkty,
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, a od innych banków odróżnia nas zwracanie szczególnej uwagi na szeroko
rozumianą ochronę środowiska. W każdej realizowanej inwestycji
jesteśmy gotowi wyodrębnić takie zadanie, które można rozwiązać
bardziej proekologicznie, udzielając w tym zakresie fachowej porady i dodatkowo skredytowując je na preferencyjnych warunkach.
Wolontariat pracowniczy w BOŚ jest wpisany dość mocno w politykę firmy i realizowany w różnych dziedzinach. Kiedy w 2014
roku otrzymałem tytuł Honorowego Wolontariusz Hospicjum ks.
Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej, wyróżnienie potraktowałem
jako uhonorowanie zaangażowania całego zespołu gdańskiego
Oddziału, od lat pomagającego Hospicjum i Fundacji podczas
„Pól Nadziei”. Z ideą hospicyjną związani jesteśmy od początku
powstania w Gdańsku hospicjum stacjonarnego. Wolontaryjnie
prowadzimy też obsługę bankową Hospicjum i Fundacji. Najważniejszym podmiotem środowiska jest przecież człowiek i jemu
trzeba pomagać przede wszystkim.
Fot.: Dariusz Iwański

Fot.: Olga Woźniak
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Wiesław Kostrzewa

Dyrektor Centrum Korporacyjnego
Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dariusz Michalczewski

Fundator Fundacji „Równe Szanse”

F

undacja „Równe Szanse” ufundowana została przeze mnie
w 2003 roku, by stworzyć możliwości dobrego startu w dorosłość tym młodym ludziom, których własne środowisko

społeczne nie było w stanie go zapewnić. Jej głównym celem
jest organizacja i finansowanie miejsc spotkań młodzieży, imprez
sportowych, kulturalnych, działalności oświatowej, wychowawczej
i programów edukacyjnych. Fundacja angażuje się też w uwrażliwienie opinii publicznej na problemy młodzieży oraz finansowanie
konferencji i szkoleń poświęconych problemom wychowawczym.
Wsparcie podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, działającego przy Fundacji Hospicyjnej, jest więc wpisane w zasięg jej
oddziaływań.
W 2012 roku zostałem wyróżniony tytułem Honorowego Wolontariusza Hospicjum ks. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej, ale początki
współpracy z tymi instytucjami są dużo wcześniejsze. Byłem częstym
gościem festynów dla hospicyjnych dzieci, włączałem się aktywnie
w kwesty na rzecz Hospicjum zarówno w galeriach handlowych,
jak i na cmentarzach. Pomagałem w organizacji charytatywnych
przedsięwzięć, ofiarując przedmioty na licytację lub do zabaw fantowych. Ostatnio na rzecz Funduszu przekazałem czek w wysokości
50 tys. zł. To bardzo ważne, by dzieciaki pokrzywdzone przez los,
też dostały od życia szanse, a nie tylko razy.

Tumbo Pomaga...

również psychologom i pedagogom

W

dniach 15.04-17.06 2015 roku zrealizowany został projekt cyklu szkoleń dla psychologów i pedagogów szkolnych z pomorskich placówek oświatowych oraz poradni pedagogiczno-psychologicznych
zatytułowany „Żałoba dzieci i młodzieży” i przygotowany w ramach programu wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”. Ich organizacja możliwa była dzięki wsparciu Gminy Miasta Gdańsk, a patronatu merytorycznego udzielił SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Gdańskie Kuratorium Oświaty.

❙❙ Konferencja otwierająca
– Inicjatywa Fundacji Hospicyjnej jest wspaniała – powiedziała Beata
Wolak, przedstawicielka Kuratorium podczas konferencji inaugurującej
wydarzenie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dniu
15 kwietnia br. – Każdemu z nas przyda się spotkanie ze specjalistami
od żałoby, bo każdy z nas z tym tematem w swoim życiu się zetknął lub
zetknie. Szczególnie jednak jest to ważne dla państwa, od których w życiu
zawodowym oczekuje się pomocy. Warto wówczas wiedzieć, gdzie sami
możecie jej szukać.
Spotkanie kwietniowe podzielone zostało na dwie sesje. Pierwszą
– prezentującą proces żałoby – poprowadziła dr Maria Rogiewicz ze
Szkoły Głównej Psychologii Społecznej, która swój wykład poświęciła
omówieniu przebiegu żałoby w zależności od wieku, podkreślając
że: – Jest to wysiłek różny dla każdego człowieka. Może być malutki
albo wszechogarniający, a wychodzenie z niej zawsze przebiega indywidualnie. Kolejnymi prelegentkami tej części konferencji były:

mgr Alicja Stolarczyk, przedstawiająca portal www.tumbopomaga.pl,
oraz dr Małgorzata Tartas z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
która zajęła się problematyką śmierci w wyniku nagłych zdarzeń.
Po przerwie sesję poświęconą metodom wsparcia poprowadziła
mgr Agnieszka Paczkowska, psycholog z gdańskiego Hospicjum im. ks.
E. Dutkiewicza SAC, także koordynatorka programu „Tumbo Pomaga”,
która zajęła się problematyką żałoby w szkole. Ostatnią prelegentką
konferencji była mgr Agata Kowalska. W swoim wystąpieniu przedstawiła osobiste wspomnienie, związane z samobójczą śmiercią
kolegi, a jednocześnie nauczyciela ze szkoły, w której pracowała
jako psycholog, oraz sposoby poradzenia sobie z tą sytuacją przez
szkolną społeczność.

❙❙ Warsztaty
Warsztaty, prowadzone przez Agnieszkę Paczkowską, odbyły się
w siedmiu dwudniowych odsłonach, za każdym razem w gdańskim
Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC. Pierwszy dzień poświęcony był
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śmierci w rodzinie ucznia, natomiast drugi odejściu członka społeczności szkolnej. – Okazało się, że był to pomysł, na który pedagodzy
szkolni i psycholodzy czekali wiele lat – mówi Agnieszka Paczkowska.
– Wielokrotnie słyszałam, że od dawna czuli w tym temacie lukę w swojej
wiedzy, a stykali się z nim wielokrotnie. Na warsztaty przyszli więc, by
się dowiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem w żałobie, ale również, by
sprawdzić, czy to co robili do tej pory, było dobre, czy nie. Dotychczas
wiele działań podejmowali intuicyjnie. Sporo pytań sprowokowały też
wykłady konferencji otwierającej.
Uczestnikami warsztatów byli głównie pedagodzy szkolni z trójmiejskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz psycholodzy

Ewaluacja warsztatów odbyła się w dniu 17 czerwca br., w Sali Konferencyjnej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Oprócz
uczestników szkoleń wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych – Wiceprezydent Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
Piotr Kowalczuk i Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego
Hanna Zych-Cisoń. Część szkoleniową wypełniły wykłady ks. dr. hab.
Piotra Krakowiaka SAC, który swoje wystąpienie poświęcił aspektowi
duchowości w przeżywaniu żałoby, wciąż niedocenianemu na polskich uczelniach medycznych, oraz dr Marleny Kossakowskiej z SWPS
Uniwersytetu Humnistycznospołecznego, prezentującej trudności
w przeżywaniu żałoby u dzieci i nastolatków.
Certyfikaty ukończenia pełnego cyklu spotkań otrzymało 106 osób.
22 kolejne brało udział przynajmniej w ich części. Znamiennym podsumowaniem warsztatów było krótkie wystąpienie jednej z uczestniczek,
która dziękując organizatorom stwierdziła, iż wykonywana przez nią
profesja szkolnego pedagoga do tej pory przypominała śmietnik,
do którego każdy mógł wszystko wrzucić, ale już nikt nie chciał go
opróżniać. Warsztaty, porządkując posiadaną wiedzę i dodając solidną
dawkę nowych narzędzi, dały poczucie pewności i w jej mniemaniu
przywróciły temu zawodowi poczucie godności.
W ankiecie podsumowującej projekt powtarzały się entuzjastyczne
opinie na temat jego organizacji i realizacji. Padały sformułowania
o najlepiej przygotowanym, opracowanym i przeprowadzonym szkoleniu, w jakim dane osoby brały udział. Podkreślano dobry klimat zajęć,
ich przemyślaną strukturę oraz wysokie kompetencje prowadzącej.
Szkolenie miało zaowocować, zgodnie z opiniami uczestników, większą
uważnością na potrzeby osób w żałobie i wzrostem poczucia bezpieczeństwa w tematyce śmierci. Wśród najciekawszych elementów
zajęć podkreślano zapoznanie się z metodami indywidualnej pracy
z uczniem po stracie, procedurami obowiązującymi w szkole na wypadek czyjejś śmierci oraz możliwością wymiany swoich doświadczeń.

www.tumbopomaga.pl

Organizatorzy mają nadzieję, że opisane warsztaty były pierwszym
z wielu podobnych przedsięwzięć, które odbędą się we wszystkich
większych miastach Polski.

Magda Małkowska

tumbolinia
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ato to stan umysłu, jak informuje jeden z gdańskich murali. W Funduszu Dzieci Osieroconych
takie lato trwa cały rok, ale tylko jeśli skojarzenia
biegną w kierunku letniej energii i radości życia.
O letnim wypoczynku już nie ma mowy.

❙❙ „Tumbo Pomaga”
Pomaga, edukując. 15 kwietnia w Gdańsku odbyła się konferencja
„Żałoba dzieci i młodzieży”, która zainicjowała cykl dwudniowych
warsztatów, zaplanowanych w siedmiu terminach, począwszy od
22 kwietnia do 15 czerwca, a skierowanych do psychologów i pedagogów szkolnych. 17 czerwca, podczas spotkania podsumowującego
w Hospicjum ks. Dutkiewicza, stało się jasne, jak bardzo dla tego środowiska były one ważne i potrzebne. Organizatorzy mają nadzieję, że
jest ona pierwszym z wielu podobnych przedsięwzięć, które odbędą
się we wszystkich większych miastach Polski.
Informacje o programie trzeba więc rozpowszechniać. Usłyszano o nim
m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas
konferencji „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne” (5.05.). O programie w swoich wystąpieniach wspomnieli
dr hab. Józef Binnebesel oraz ks. dr hab. Piotr Krakowiak, a w szczegółach opowiedziała mgr Agnieszka Paczkowska, psycholog współpracująca z Fundacją Hospicyjną.

❙❙ Zbieramy..., obdarowujemy...
Jeszcze przed Wielkanocą odbyła się w hipermarkecie Auchan zbiórka żywności, za sprawą której świątecznymi wiktuałami mogliśmy
obdarować aż 20 rodzin dzieci osieroconych. Dzięki uprzejmości
firmy z Chin jedna z nich, będąca w wielkiej potrzebie, otrzymała
w prezencie wirówkę. Jej najmłodszy członek w maju przystępował
do Komunii Św. i od cukierni „Fajne Baby” na stole komunijnym pojawił
się wspaniały tort.

❙❙ „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”
To jedna z głównych akcji Funduszu, chyba najbardziej rozpoznawalna
w Polsce. W tym roku marzenia 450 dzieci z całego kraju spełniały zarówno firmy, instytucje, szkoły, jak i darczyńcy indywidualni. Dzięki firmie
kurierskiej BPS Business Pack Service, już od lat wiernej Funduszowi,
prezenty dotarły do dzieci na czas. I na pewno wywołały uśmiech.
Ledwo zakończyliśmy wysyłkę ostatnich prezentów, ruszyła akcja...

❙❙ „Kolorowy Piórnik”
Pospolite ruszenie ludzi dobrej woli i szczodrego serca, którzy jeszcze
przed wakacjami myślą o dobrym powrocie dzieci do szkoły i skom-

Fot.: Anna Kobylska

z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przebieg zajęć każdej
z grup miał trochę odmienny charakter, ze względu na problemy,
z którymi przychodzili ich uczestnicy. Punktem wyjścia było stwierdzenie, że żałoba nie jest stanem chorobowym, ale procesem naturalnym, który by jednak przejść, konieczny jest odpowiedni klimat.
Szkoła, nie ponosząc odpowiedzialności za przebieg tego procesu,
ma odegrania wielką rolę w budowaniu jego klimatu. Konieczna jest
czujność, elastyczność i w każdym przypadku trzymanie się zasady
podążania za dzieckiem. Tytuł konferencji otwierającej: „Zapomniani
żałobnicy”, która odbyła się jesienią 2013 roku, powinien zawsze
przypominać, że sygnały wysyłane przez dziecko w żałobie mogą
być mylnie interpretowane.

❙❙ Spotkanie szkoleniowo-ewaluacyjne

Alicja Stolarczyk, Prezes Fundacji Hospicyjnej, otwiera konferencję
inicjującą projekt szkoleń „Żałoba dzieci i młodzieży”

Wręczanie certyfikatów ukończenia warsztatów
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NASZE AKCJE

Fot.: Katarzyna Banc

TUMBO POMAGA

Fot.: Katarzyna Jurek
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Z Pachołka na pazurki

pletowaniu szkolnych wyprawek dla potrzebujących. W dniach 30 i 31
maja, w gdańskim hipermarkecie Auchan odbyła się zbiórka rzeczy
dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych i dla dzieci chorych
z Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Ponieważ Dzień Dziecka był tuż
tuż, aktorka Teresa Marczewska, wieloletnia hospicyjna wolontariuszka,
najpierw sama czytała bajki, a później do ich czytania zapraszała dzieci.
Dla wszystkich odważnych oczywiście były nagrody.
20 czerwca, na boisku Politechniki Gdańskiej przy Centrum Sportu
Akademickiego, odbył się charytatywny turniej 8 drużyn, utworzonych, by wesprzeć zbiórkę. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie
Doktorantów Politechniki Gdańskiej. W finale mecz ze zwycięskim
zespołem zagrała drużyna „Słonika Tumbo”. Zwyciężyli... Zwyciężyli,
jak zawsze, beneficjenci.

❙❙ Dzień Dziecka i Dzień Taty
Ze wszystkich miesięcy czerwiec jest najbardziej obiecujący. Otwiera
go przecież święto dzieci, a potem już wszyscy czekają na początek
lata. Przypadającemu w okolicach Dniu Taty więc tylko pozazdrościć
terminu. W tym roku te wszystkie okazje obchodziliśmy 19 czerwca.
Było gwarnie i bardzo optymistycznie. Wielką popularnością cieszyły
się stoiska z konkursami (dla dzieci i tatusiów), podobnie jak edukacyjne czy gastronomiczne. Smakowite kanapki, kolorowe gofry, pyszny
popcorn i słodka wata kusiły skutecznie przez cały czas imprezy.
Poza tym był magik, pokaz zumby, wóz strażacki z podnośnikiem na
37 m, basen pełen kulek, batut i wiele innych atrakcji. Jaka szkoda,
że czerwiec jest tylko raz w roku.

❙❙ Varia
2 maja blisko sześćdziesiątka podopiecznych Funduszu wraz ze swoimi
rodzinami wybrała się do Gdyni na przedstawienie Cyrku Zalewski.
Jak zwykle było niesamowicie, kolorowo, a dzięki Klaunowi Mirko
bardzo śmiesznie. Dziękujemy za cudowne widowisko i wielką serdeczność gospodarzy miejsca.
13 czerwca Drużyna „Pajączków”, czyli dzieci uczęszczających na zajęcia
sekcji wspinaczkowej, miała zajęcia w terenie. Ćwiczyły równowagę
na linie, wspinaczkę po niej i zjazd z wysokości blisko 20 metrów.
Mimo wysokości wszyscy zdali egzamin, chociaż kiedy trzeba było
przerzucić nogę przez barierkę, miny bywały nietęgie.
Justyna Zietek
Koordynatorka Funduszu Dzieci Osieroconych
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Co ma Heidegger
do hipopotama?

K

siążka „Heidegger i hipopotam idą do nieba” to kolejna propozycja Thomasa Cathcarta i Daniela Kleina, jak w nietuzinkowy sposób połączyć filozofię
z humorem, a także rozmawiać o ważnych sprawach nie
do końca serio.
Tym razem na szali rozważań autorzy kładą śmierć i nieśmiertelność,
wieczność i byt. W swym dialogu sięgają nie tylko do rozmyślań wielkich filozofów, pisarzy i badaczy, takich choćby jak tytułowy Heidegger czy Platon, ale i do dorobku artysty żyjącego współcześnie – ich
mentora – Woody Allena.
Czytając książkę „Heidegger i hipopotam idą do nieba”, wszystko
co dotychczas wydawało się jasne i poukładane, bez względu na to
jakie było nasze zdanie na temat spraw ostatecznych, znów zaczyna być w rozsypce. Można by rzec taka cecha filozofów, którzy co
rusz zadają nowe pytania. Zmuszają do rozmyślań, głębszej analizy
i szukania odpowiedzi. Odpowiednio zestawiają je z tym, co mieli do
powiedzenia lub nadal mają w określonej sprawie wielcy myśliciele,
oraz dodają własne argumenty. Gdy wydawałoby się, że mamy już
wstępnie przygotowane zdanie na dany temat, pojawia się kolejny
wątek, niczym pępowiną połączony z poprzednim.
Nie jest to jednak mankamentem książki (wszak dobra lektura powinna
raczej zmuszać do myślenia), lecz właściwą dla autorów poprzedniej
tego typu publikacji („Przychodzi Platon do doktora”) zaletą. Wynika

j

to nie tylko z języka i sposobu,
w jakim autorzy przekazują informacje czytelnikom, ale z przenikania się ważnych tematów
z luźnie prowadzoną dyskusją
oraz pierwszorzędnie dobranymi
dowcipami.
Wydawałoby się, że spektrum poruszanych tematów stawia publikację
na półce z dość poważną literaturą, gdzie obok filozofii pojawiać się
mogą propozycje książek tanatologicznych czy egzystencjalnych.
Tymczasem lekkość języka i humor autorów sprawiają, że nawet
omawiana śmierć przestaje być tematem „śmiertelnie poważnym”.
Książka uczy i bawi. Jest swoistym przewodnikiem po filozoficznych
rozważaniach i poglądach, począwszy od sensu życia, nieśmiertelności czy istnienia duszy, na nanorobotach i klonowaniu skończywszy.
To przegląd idei i teorii na ten temat głoszonych przez starożytnych
filozofów i mówców, takich jak: Platon, Arystoteles, Cyceron czy
Demostenes, poglądy wybranych religii i ruchów kulturowych, ale
i przykłady hollywoodzkich ekranizacji. Tak więc w imieniu autorów
zapytam: „Przepraszamy, czy masz chwilę? Przeprowadzamy właśnie
ankietę i chcieliśmy zadać ci pytanie. Zajmie to najwyżej minutę i nie
będziemy pytać nawet pytać o nazwisko…”.
Olga Woźniak
Księgarnia Fundacji Hospicyjnej

KSIĄŻKI DO NABYCIA W KSIĘGARNI FUNDACJI HOSPICYJNEJ, www.ksiegarnia.hospicja.pl

I Konferencja Onkologiczno-Paliatywna

3 października 2015 r. Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
Te m at y w i o d ące :
■ zapalenie jamy ustnej ■ wsparcie i leczenie żywieniowe u chorego onkologicznego ■ płynoterapia u kresu życia
■ leczenie bólu przebijającego ■ leczenie bólu metodami inwazyjnymi ■ nowoczesne leczenie i postępowanie
w powikłaniach w szpiczaku plazmocytowym ■ postępowanie w zmianach skórnych w przebiegu stosowania leków
przeciwnowotworowych.
PATRONAT MERYTORYCZNY
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Medycyny
Paliatywnej
dr Aleksandra Modlińska

ORGANIZATORZY

FUNDACJA
HOSPICYJNA

www.konferencja-dutkiewicza.pl

HOSPICJUM
W GDAŃSKU

Zapraszamy do księgarni oferującej unikatowe na rynku publikacje, skierowane do osób poszukujących odpowiedzi na trudne tematy związane z końcem życia, bólem i chorobą, a także wskazówek
jak radzić sobie ze stratą i żałobą. Proponujemy poradniki i podręczniki zarówno dla osób zawodowo
zajmujących się pomocą chorym, jak i opiekunów nieformalnych oraz wolontariuszy.

www.ksiegarnia.hospicja.pl

Księgarnia Fundacji Hospicyjnej
Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel. 58 343 80 92

Przyłącz się do akcji „Kolorowy Piórnik” i pomóż
przygotować wyprawki szkolne dla osieroconych dzieci.
Wyślij SMS o treści POMAGAM pod numer 7279 (koszt 2 zł + VAT)

Wpłać darowiznę na konto:
93 1540 1098 2001 5562 4727 0011
Przekaż pomoc rzeczową:
tornistry, piórniki, zeszyty, flamastry, kredki, długopisy itp.
adres: Fundacja Hospicyjna, 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10

Więcej informacji na www.funduszdzieci.pl

