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Urok wspólnych chwil…
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Trzeci numer kwartalnika 

ukazuje się w czasie, gdy 

wakacyjne wrażenia 

pomału bledną, stają się wspomnieniami, do 

których wracamy coraz rzadziej, wpadając w wir 

codziennych obowiązków i bardzo ważnych 

spraw, które musimy szybko załatwić…

Dlatego chcemy zachęcić Was, drodzy Państwo, 

do tego, by zatrzymać się na chwilkę, może 

dłuższą, i powrócić do minionego lata oraz tego, 

co nam przyniosło. Przede wszystkim poczuliśmy 

chyba więcej wolności, za którą tak tęskniliśmy. 

Dla nas oznaczała ona nie tylko odpoczynek, ale 

również możliwości innego działania, organizacji 

spotkań z ciekawymi ludźmi i koncertów dla 

pacjentów – zgodnie z naszym hasłem: Hospicjum 

to też Życie! To również ponowna obecność 

wolontariuszy opiekuńczych, wspólne chwile 

w hospicyjnym ogrodzie, tak jak kiedyś…

Carpe diem – chwytajmy taki czas, takie chwile... 

Tak bardzo przecież potrzebujemy równowagi, 

spokoju i wewnętrznej harmonii, szczególnie teraz. 

Jak to zrobić? Może znajdziecie Państwo inspirację 

w tym kwartalniku? Zapraszam do lektury 

i życzę wszystkim naszym Czytelnikom pięknej 

i kolorowej jesieni!

Pomóż nam stworzyć 
Centrum Opieki Wytchnieniowej  

w Gdańsku

Opiekun rodzinny nie musi być sam! Jeśli naszych bliskich 
spotyka choroba, niesamodzielność, chcemy wspierać ich jak 
tylko to możliwe. Całodobowa opieka to jednak zadanie trudne, 
które może prowadzić do wypalenia. 

Fundacja Hospicyjna zamierza stworzyć miejsce, gdzie czasowo  
profesjonalną opiekę znajdą zarówno dorośli, jak i dzieci,  
a w tym czasie ich opiekunowie będą mieli szansę na odpoczy-
nek, załatwienie ważnych spraw, zadbanie o własne zdrowie.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze starania, wpłać darowiznę na nr konta:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002 

Wierzymy, że z Wami nam się uda!
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Książkowe pasje hospicyjnych mam

Jedno z moich ulubionych wspomnień z dzieciństwa 
jest związane z książkami, a dokładniej z biblioteką, 
która niegdyś mieściła się w starej kamienicy przy al. 

Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Tam pełne książek regały 
rozciągały się po wszystkich tajemniczych pokojach na 
piętrze budynku. Tylko pierwsze dwa pomieszczenia 
z bajkami i lekturami szkolnymi były dostępne dla dzie-
ci. I tu zaczyna się moje wspomnienie: otóż nareszcie 
pani bibliotekarka uznaje, że jestem już wystarczająco 
duża, żeby mieć dostęp do wszystkich pokoi, wszyst-
kich książek w jej królestwie, a ja czuję, że otwarły się 
przede mną bramy niebios, niezliczenie wielu światów, 
które będę miała szansę odwiedzić dzięki książkom 
na uginających się regałach. Lubię myśleć o tej chwili. 
I dużo tej ekscytacji mam w sobie do dziś, gdy wchodzę 
do księgarni, biblioteki lub antykwariatu.

A dziś pytam hospicyjne mamy o ich książkowe światy i uczucia, 
które im towarzyszą podczas wędrówek po nich. Rozmawiamy 
o tym, jak znajdują w swojej niełatwej codzienności opiekunek 
przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci czas na lekturę, czym 
dla nich jest czytanie i kiedy książka wygrywa ze snem. 

❙❙ DAWNO, DAWNO TEMU…

Zaczynam pytaniem o początki: Dlaczego właśnie czytanie? 
Kiedy zaczęła się ta pasja?
Pani Beata, mama trzech chłopców, w tym 12-letniego Radka, 
który jest podopiecznym Hospicjum Domowego, od razu mówi, 
że od zawsze, od wczesnego dzieciństwa ciągnęło ją do książek, 
szczególnie dlatego, że w ten sposób mogła dowiedzieć się cze-
goś nowego: „Po części mama zaszczepiła mi miłość do czytania, 
gdyż do dziś mam przed oczami książki w jej szafce, np. Rob Roya 
lub Chatę za wsią Kraszewskiego. Jak do nich dorosłam, to też 
je przeczytałam. Wszystkie oprawione tak jak w antykwariatach 
i ten ich zapach… Jako dziecko uwielbiałam książki przyrodnicze, 
później popularnonaukowe, zwłaszcza dotyczące cywilizacji 
Majów i Inków, które wydawały mi się szczególnie pociągające, 
bo były pełne tajemnic, przez co pobudzały wyobraźnię. W szkole 
z kolei zaczytywałam się w powieściach Sienkiewicza i mitologii 
oraz książkach z gatunku płaszcza i szpady”.

Pani Ania, mama 11-letniej Liwii, która od pół roku jest pod 
opieką Hospicjum Domowego, przyznaje: „Jako dziecko nie 
znosiłam czytać! Moja pasja nie zaczęła się od książki, a od filmu 
nakręconego na podstawie książki. Obejrzałam ekranizację 
jednej z powieści Nory Roberts i bardzo mnie wciągnęła. Wtedy 

z ciekawości sięgnęłam po książki tej autorki. Od tego się zaczęło. 
Później wracałam co jakiś czas do czytania, aż w końcu trafiłam 
na moją ulubioną polską autorkę i przepadłam – zaczęłam 
kupować kolejne i kolejne jej powieści…”.

❙❙ RÓŻNORODNOŚĆ W CENIE

Kolejne pytanie nasuwa się samo: Jakie gatunki i autorki/
autorzy należą teraz do Pani ulubionych?
Pani Beata wskazuje swoje dwie ulubione autorki: „Uwielbiam 
Magdalenę Witkiewicz, przeczytałam większość jej książek, oraz 

Pani Beata z Radziem i małym Oliwierem

Pani Ania z córką Liwią

Budowanie zaufania opiera się na obecności. To jest najważniej-
sze – żeby przy chorym być. Usiąść, spędzić czas spokojnie, bez 
pośpiechu, potrzymać za rękę. Bo idziemy do niego również po 
to, by go wysłuchać. Nie zakładamy, że wizyta będzie trwała 15 
minut, że mamy tylko wpaść, zmierzyć ciśnienie, zrobić co trzeba 
i wyjść. Dlatego zawsze sobie rezerwuję na wizytę więcej czasu 
– by móc z podopiecznym pobyć. Jeśli mamy zbudować relację 
opartą na zaufaniu, trzeba umieć wczuć się w sytuację, w nastrój 
chorego, umieć dostrzec to, co w danym dniu jest lepsze albo gor-
sze. Umieć słuchać. Uczymy tego również rodziny – że nie zawsze 
trzeba przy chorym coś mówić. Często potrzebuje on tego, by 
przy nim po prostu być, żeby czuł tę obecność, zainteresowanie. 
I aby to zainteresowanie nie dotyczyło wyłącznie jego stanu, nie 
sprowadzało się tylko do pytań o to, czy jadł, czy coś go boli, ale 
by zapytać na przykład jak mija mu czas, jak chciałby go spędzić, 
na co ma ochotę. Poza tym moi chorzy i ich rodziny wiedzą też, że 
jak czegoś potrzebują, to mogą zadzwonić i przyjadę. To im daje 
poczucie bezpieczeństwa, które również jest niezwykle ważne dla 
budowania i wzmacniania zaufania. 

W czasie pandemii nasze wizyty u chorych odbywały się z za-
chowaniem bezpiecznej odległości, przy otwartym balkonie, ale 
jednak ciągle były. W wielu przypadkach lekarz i pielęgniarka 
z hospicjum byli jedynymi osobami, które przyjechały do domu, 
zobaczyły pacjenta, sprawdziły, czego potrzebuje. Na początku 
wiele rodzin się bało. Uchylały tylko drzwi i mówiły, że jest w po-
rządku. Później przekonały się jednak, że ten bezpośredni kontakt 
jest bardzo potrzebny. 

Chory, który jest pod opieką naszego zespołu, potrzebuje bli-
skości. Najczęściej jest u niego pielęgniarka. Dla wielu chorych 
staje się ona ważną osobą i zwykle właśnie jej się zwierzają. 
Dlatego to pielęgniarki dowiadują się często o wielu sprawach 
podopiecznych jako pierwsze, wiedzą więcej niż inni. Czasami 
specjalnie idziemy do naszych pacjentów wtedy, gdy są sami, nie 
ma rodziny. To sprawia, że czują się swobodnie i powiedzą to, co 
przemilczą w obecności bliskich. Często jest tak, że chorzy nie 
chcą mówić czegoś przy rodzinie, żeby jej nie martwić. A rodzina 
robi to samo, bo nie chce martwić pacjenta… W tych rozmowach 
pojawiają się przecież także trudne wspomnienia, emocje, py-
tania. Chorzy opowiadają nam, pielęgniarkom, o swoim życiu, 

o tym, jak gdzieś w pewnym momencie pobłądzili. Niektórzy po 
takich rozmowach proszą o spotkanie z duchownym, kapelanem 
z hospicjum. Są wśród nich także pacjenci niewierzący. Wiedzą, 
że w trakcie tej wizyty będzie czas na spokojne porozmawianie 
o tym, co się dzieje teraz, jak się przygotować do tego, co będzie, 
jak zamknąć sprawy z przeszłości. Ksiądz wie już wcześniej ode 
mnie o sytuacji chorych, więc jest przygotowany do tych rozmów.

Przygotowywanie chorego i jego rodziny do odejścia jest trudne. 
A jak są dzieci, to jest jeszcze trudniejsze. Szczególnie gdy choruje 
kobieta i zostają dzieci i mąż albo same dzieci. Wtedy myśli się, 
co dalej z nimi będzie, kto może zostać rodziną zastępczą, czy 
trafią do jakiegoś ośrodka… Bardzo ważny w takich sytuacjach 
jest czas. Jeśli ktoś choruje krótko, to nie ma go wiele na to przy-
gotowanie. Zdarza się, że osobno rozmawiam z rodziną o tym, 
co teraz zrobić, omawiamy różne sprawy, żeby później było 
łatwiej. Razem z lekarzem tłumaczę, co się wydarzy. To trudna 
rola, wyczerpująca emocjonalnie, potrzeba później odpoczynku, 
wytchnienia, mniej pacjentów, żeby móc złapać oddech. Wiele 
sytuacji zapamiętam do końca życia…

Trzeci Drogowskaz

Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz podkreślał często szczególne znaczenie zaufania w relacji zespołu opiekuńcze-
go z chorym. Mówi o nim Drogowskaz III: Współtworzenie z chorym przestrzeni ufności wyciszającej 
jego ból staje się „wiatykiem” naszych dłoni. Dziecko nie zna słowa „ufność”, ale zna ręce matki i wie, 

że one są. Znakiem hospicyjnego wiatyku są nasze dłonie – umierający musi je znać i ufać, że jesteśmy. 
O to zaufanie pytam pielęgniarkę koordynującą Hospicjum Domowego dla Dorosłych Izabelę Nogalską, związaną 
z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza od 17 lat.

Izabela Nogalska, pielęgniarka koordynująca  
Hospicjum Domowego dla Dorosłych
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Olgę Rudnicką, autorkę kryminałów z wieloma wątkami kome-
diowymi. Z drugiej strony sięgam też po tzw. literaturę wojenną. 
Są to powieści i wspomnienia, które czytam, by przybliżyć sobie 
moje własne historie rodzinne, lepiej zrozumieć to, co słyszałam 
od babci i dziadka na temat ich przeszłości i czasów, w których 
żyli. Lubię także biografie, szczególnie osób, z którymi miałam 
styczność na żywo, które spotkałam osobiście. Nie zamykam 
się jednak na gatunki i chętnie korzystam z rekomendacji ko-
leżanek, pań z biblioteki, a także hospicyjnego zespołu, który 
przyjeżdża do Radka. Wymieniam się książkami z pielęgniarką 
Iwoną i fizjoterapeutką Magdą!”.

Pani Ania mówi, że sięga głównie po literaturę kobiecą: „Uwiel-
biam Magdalenę Kordel, która ma specyficzny styl: łączy w fabule 
teraźniejszość z przeszłością, często przeplata ją tajemnicami, 
które główni bohaterowie próbują rozwikłać. Podobnie mam 
z filmami – lubię obyczajowe, dramaty, takie ’życiowe’. Moja cio-
cia jest cennym źródłem literatury – nałogowo kupuje i rozdaje 
przeczytane już książki. Często też rozmawiamy o tym, która 
z nich ostatnio nas poruszyła, co chciałybyśmy w najbliższym 
czasie przeczytać. Cenię sobie to nasze czytelnicze porozumie-
nie tym bardziej, że większość moich najbliższych znajomych 
sporadycznie sięga po książki. 

Poruszają mnie książki opisujące historie, które mogły się fak-
tycznie wydarzyć, lubię znajdować wspólne cechy z głównym 
bohaterem, a przeważnie bohaterką. Szczególnie polecam 
serię Magdaleny Kordel pt. Malownicze. Dużą przyjemność 
sprawia mi też samo kupowanie książek. Staram się je jednak 
przekazywać dalej po przeczytaniu, przynajmniej te swoje. 
Książki Liwii zostają u nas, w jej własnej biblioteczce. Lubimy 
do nich wracać”. 

❙❙ CZASEM ZAMIAST SNU

Nasze hospicyjne mamy mają tak wiele codziennych zadań, 
niezbędnych żeby zapewnić swojemu dziecku najlepszą 
opiekę, że muszę spytać: Kiedy znajduje Pani czas na czytanie? 

Pani Beata: „Czytam często w szpitalach, kiedy jesteśmy na 
oddziale z Radziem z powodu jego choroby, ale nie tylko wte-
dy. Gdy jesteśmy w domu, to czasem książka pochłania mnie 
tak bardzo, że zarywam noc – zwykle siadam do lektury, gdy 
dzieci są już w łóżkach, po przeczytaniu im bajki na dobranoc, 
co także jest naszą codzienną rutyną. Co jakiś czas potrzebuję 
jednak przerwy od czytania, by później do niego wrócić i znowu 
z ochotą coś pochłonąć. Średnio czytam dwie książki miesięcznie, 
stanowczo wolę wydania papierowe”. 

Pani Ania: „Czytam tylko i wyłącznie wieczorem, gdy wszystko 
w domu jest zrobione i Liwia już śpi. Czasem książka jest tak 
emocjonująca, że nie mogę się od niej oderwać przez długie 
godziny. Bardzo dużo czytam Liwii i tu żadnych przerw nie ma. 
Liwia lubi, gdy się jej czyta, kocha oglądać obrazki, czytam 
jej często baśnie, wiersze, krótkie opowieści, które muszą być 
czytane z podziałem na role i z odpowiednią intonacją. Ro-

bimy tak od czasu, gdy była malutka. To jest też mój sposób 
na powrót do własnych dziecięcych lat – czytam Liwce to, co 
i mnie czytano, gdy byłam maluchem. W trudnych dla mnie 
momentach życiowych zwykle nie sięgam po książki, czuję, że 
jestem wtedy za bardzo rozproszona i nie mogę się skupić na 
lekturze. Czasem robię sobie przerwę i nie czytam nic przez kilka 
miesięcy, a później nadrabiam, więc pewnie średnio to będzie 
kilkanaście tytułów rocznie. Często wracam do czytania pod 
wpływem impulsu, jakiegoś wydarzenia, np. gdy w telewizji 
pojawi się nowy interesujący serial na podstawie książki, to 
zachęca mnie to do jej przeczytania”.

❙❙ MAGIA LITERATURY

Skoro lektura jest warta nieprzespanej nocy, pytam wprost: 
Co daje Pani czytanie?

Pani Beata: „Czytanie sprawia, że rozwijam swoją wyobraźnię, 
umożliwia mi przeniesienie się w inny świat, bycie biernym 
obserwatorem wydarzeń, w przeciwieństwie do mojego ży-
cia, w którym nieustannie muszę podejmować jakieś decyzje. 
Czytanie pozwala oderwać się od codzienności i wymknąć się 
rutynie. To także trening dla mózgu, aktywizowanie go, posze-
rzanie wiedzy i słownictwa, które szczególnie doceniam, kiedy 
nie bardzo jest szansa na wyjście z domu z powodu ilości pracy 
związanej z opieką nad Radkiem i jego stanu zdrowia. I w końcu 
czytanie to szansa na ambitniejszą rozrywkę niż ta, którą oferuje 
internet, a już szczególnie media społecznościowe”.

Pani Ania: „Lubię razem z bohaterami przeżywać ich historie, 
dzięki nim mogę doświadczyć emocji niekoniecznie obecnych 
na co dzień w moim życiu. Czytanie daje mi też ekscytację, 
możliwość przeżycia przygody, oczekiwania na coś niezwy-
kłego i ciekawego, co wydarzy się w życiu bohaterów. Książka 
jest więc dla mnie trochę lekarstwem na rutynę życia. Wraz 
z bohaterami albo względem nich przeżywam całą gamę 
uczuć, zarówno rozbawienie i radość, jak i wzruszenie i smu-
tek. Historie zawarte w książkach pozwalają mi też niejako 
przeżyć, przerobić własne emocje, ale poprzez historie innych. 
Co więcej, w książkach, które czytam, jest zawsze happy end, 
mimo że w toku akcji bohaterów spotyka wiele dramatycznych 
wydarzeń. Dają więc nadzieję”.

Na koniec naszej rozmowy oczywiście wymieniłam się z Paniami 
Beatą i Anią rekomendacjami książkowymi Pani Beata także 
pamięta bibliotekę na Grunwaldzkiej, wypożyczała z niej bajki 
dla malutkiego wówczas syna.

Obie rozmowy były żywe i pełne poczucia porozumienia – wi-
dać było, że samo mówienie o książkach jest dla hospicyjnych 
mam źródłem dużej ekscytacji i radości. Oprowadzając mnie 
po swoich książkowych światach, pokazały mi też wrażliwą na 
piękno część siebie.

Karolina Pawłowska

Hospicyjne carpe diem

Pan Zbyszek na pytanie, jak długo planuje koncertować  
dla pacjentów, odpowiedział, że wypływa to z potrzeby serca  

i zgodnie z nią będzie działał.

Ogrodowe spotkania. Od lewej: pan Tadeusz, pani Danusia, 
pan Janek, wolontariusz Lucjan i dwóch panów Stasiów. 

Tadeusz, pierwszy dzień przebywający u nas w ramach opieki 
wytchnieniowej, zapytany, czy tego spodziewał się  

po hospicjum, wykrzyknął „W życiu!”

Joanna Moro podzieliła się z nami kilkoma osobistymi historiami 
i zaśpiewała kilka utworów. A zgadniecie, jaki repertuar 

najczęściej przewijał się w prośbach pacjentów i pracowników? 
Oczywiście Anny German!

Wraz z początkiem wakacji ruszyła akcja Zryw Serc. Na czym pole-
ga? W hospicyjnym holu co jakiś czas można posłuchać muzyki na 
żywo dzięki artystom, którzy chcą uczynić życie drugiego człowieka 
szczęśliwszym. Pacjenci i pracownicy mogli się cieszyć m.in. wy-
stępami Michała Mogiły i Karoliny Maszk oraz duetu Duo del Gesu 
(w ramach X Euro Music Festiwal Gdańsk), koncertami Karoliny 
Bartoszewskiej, Radosława Bekielera oraz ANAHATA. Największą 
publiczność zgromadził występ Joanny Moro. Podobne zaintere-
sowanie wzbudziło spotkanie z Pawłem Pawłowskim, sportowcem, 
reprezentantem Polski w koszykówce 3x3. 

Do hospicyjnego kalendarza stałych wydarzeń wszedł pan Zbigniew 
Olsztyński, który gra na pianinie w każdą środę i piątek. W pewną 
środę dołączyłam do jednego z tych spotkań. Godzina upłynęła 
niespostrzeżenie w kameralnym, przesympatycznym towarzystwie  
artysty i widowni – pacjentów: pani Danusi, panów Janka i Stasia 
oraz wolontariuszki Mai. Pan Zbyszek spełniał muzyczne prośby (pra-
wie wszystkie, ku mojemu żalowi nie chciał „profanować” piosenki 
„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena). Pacjenci chętnie zdra-
dzili swoje ulubione utwory: panowie jednogłośnie wskazali „Bajo 
bongo”, a pani Danusia repertuar Czerwonych Gitar. Pan Zbyszek 
nie tylko grał, ale też opowiadał różne ciekawostki o prezentowa-
nych utworach. Na zakończenie zgodnie z życzeniem wszystkich 
obecnych rozbrzmiały dźwięki „Żegnam Was” Perfectu, przy czym 
artysta żartobliwie dodał, że tylko do następnego spotkania.

Tydzień później dołączyłam do spotkania w ogrodzie – trafiłam na 
kawę i ciasto. Piękna pogoda, doborowe towarzystwo i wspaniała 
atmosfera, tak mogę podsumować te wspólnie spędzone chwile. Pan 
Stasiu z daleka zapraszał pytając czy dziś mam narzędzia pracy, czyli 
notatnik i aparat. Śmiechy, żarty, rozmowy o wszystkim i o niczym, 
żadnego narzekania czy wspominania dolegliwości. Naprawdę nie 
miałam ochoty wracać do innych zajęć, a ktoś słuchający z boku 
nie domyśliłby się, że to spotkanie pacjentów hospicjum.

Oczywiście nie każdy chory czuje się na siłach uczestniczyć w tych 
rozrywkach lub po prostu nie ma na nie ochoty. Urszula Bienie-
wicz, oddziałowa psycholożka, podkreśla: W obliczu choroby 
każdy reaguje inaczej. Jedni w ciszy rozmyślają o bieżącej sytuacji, 
wspominają życie. Inni chcą wykorzystać każdą chwilę jak tylko 
można. W Hospicjum wychodzimy naprzeciw potrzebom jednych 
i drugich, dając możliwość pozostania w pokoju lub dobrowolnego 
uczestnictwa w spotkaniach.

Zatem naszym podopiecznym życzymy kolejnych ciekawych spo-
tkań, a wspaniałym gościom i wolontariuszom, dzięki którym jest 
to możliwe, pięknie dziękujemy.

Alicja Kocińska

Codzienność oddziału stacjonarnego naszego Ho-
spicjum jest przewidywalna – stałe godziny po-
siłków, obchody, zabiegi pielęgnacyjne, przepisa-

ne leki… W tej rutynie miłą odmianę stanowią dźwięki 
muzyki na żywo, spotkania z ciekawymi postaciami czy 
wesołe rozmowy przy cieście lub grillu w hospicyjnym 
ogrodzie.
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Wydawnictwo „The Inward Moment. Człowiek 
wobec sacrum” autorstwa Andrzeja Ziółkow-
skiego z wprowadzeniem Bede Griffithsa 

OSB to niezwykły album. Dokumentuje on bowiem 
na 150  fotografiach moment spotkania człowieka 
z Tajemnicą poprzez pryzmat siedmiu wielkich religii 
w Azji Południowo-Wschodniej. Przedstawiona przez 
autora różnorodność kultur i rytuałów nie przeszka-
dza, wręcz przeciwnie – podkreśla intuicję religijną 
tkwiącą w sercu każdego człowieka, że jest zaledwie 
cząstką jakiejś niepojętej całości i jego tęsknotę, by 
odnaleźć Praźródło, z którego wyszedł i wkroczyć na 
drogę, która do niego ostatecznie prowadzi. Z Andrze-
jem Ziółkowskim, gdynianinem, który przemierzając 
kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal, Tybet, 
za pomocą aparatu fotograficznego starał się uchwy-
cić uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, momen-
ty intymności duchowej spotkanych tam ludzi, o tej 
niezwykłej fotopodróży rozmawia Alicja Stolarczyk.

A.S.: Andrzeju, zacznijmy może od tego, jaką drogę mu-
siałeś przejść, żeby zrodził się pomysł powstania tej 
niezwykłej publikacji. 

A.Z.: Cóż, musiałbym opowiedzieć Ci jakieś 50 lat mojego 
życia (śmiech). Ale może uda mi się to zrobić przez kilka 
minut naszej rozmowy. Urodziłem się w Gdyni, mieście 
portowym i widok morza i otwartej przestrzeni aż po linię 
horyzontu wpisał się w moją podświadomość. Dorastałem 
w środowisku dzieci marynarzy, których ojcowie wypływali 
na kilkumiesięczne rejsy do najdalszych zakątków świata. 
Jako chłopiec oglądałem ten świat poza horyzontem poprzez 
kolorowe butelki po ginie, rumie czy whisky oraz opakowania 
papierosów, które wypraszałem od moich kolegów i kolek-
cjonowałem. To było moje pierwsze spotkanie z dalekim 
światem. Później, w latach siedemdziesiątych świat otworzył 
się przede mną nieco bardziej, gdy jako student Politechniki 
Gdańskiej rozpocząłem współpracę ze studenckim biurem 

mocniej, że polska rzeczywistość lat 80. była szara i pełna 
beznadziei. Odkryłem też, czym jest fotografowanie nieznanej 
mi kultury i ludzi. Tymi dwoma wirusami, podróżowaniem 
i fotografowaniem, zaraziłem się nieuleczalnie. 

W 1986 roku rozpocząłem pracę w koncernie elektronicznym 
Thomson. Firma zaproponowała mi pracę w Singapurze. 
Znalazłem się z całą rodziną w sercu Azji. To miasto-państwo, 
zamieszkane przez Singapurczyków chińskiego pochodzenia, 
Malezyjczyków i Hindusów, stanowi jedyną w swoim rodzaju 
mieszankę – barwny melanż etniczny, kulturowy i językowy. 
Na małym skrawku lądu żyją obok siebie w pokoju wyznawcy 
buddyzmu, hinduizmu, sikhizmu, taoizmu, islamu i chrze-
ścijaństwa. Nikogo nie dziwi bliskie sąsiedztwo meczetów, 
świątyń i kościołów oraz mnogość świąt religijnych.

Culture shock był już dla mnie – zagorzałego katolika – pewien 
jak amen w pacierzu.

A.S.: Jak wydarzenia, które miały miejsce w Twoim życiu, 
wpłynęły na postrzeganie świata?

A.Z.: Na początku był to wspomniany szok kulturowy. Wszyst-
ko w Singapurze i w sąsiadujących krajach tego fascynującego 
regionu było inne. Przyroda, klimat, ludzie – to jak wyglądają, 
jak się ubierają, iloma językami mówią, co i jak jedzą, inne 
zapachy, dźwięki ulicy, sztuka… Owszem, było to fascynu-
jące, ale ciągle przybierałem postawę patrzącego z pewną 
wyższością Europejczyka. Dzisiaj tak to widzę. Na zasadzie 
atrakcji turystycznej i egzotyki – ot, mieszkaliśmy w miejscu, 
gdzie inni przyjeżdżali na wakacje. Obracaliśmy się w kręgu 
zaprzyjaźnionych rodzin polskich i niemieckich (przed wy-
jazdem do Singapuru mieszkaliśmy sześć lat w Niemczech 
i dzieci rozpoczęły w Singapurze naukę w Deutsche Schule 
Singapur), chodziliśmy w każdą niedzielę do kościoła św. 
Ignacego prowadzonego przez jezuitów z Irlandii i z tzw. 
lokalsami mieliśmy niewiele wspólnego. Life was beautiful. 
Tak było do 2002 roku, kiedy moje życie w ciągu zaledwie 
kilku minut rozpadło się jak domek z kart. Tragicznie zmarła 
moja żona, a wraz z nią wszystko to, co wspólnie budowaliśmy 
i planowaliśmy, przestało istnieć. Poczułem się jak Hiob na 
zgliszczach rumowiska mojego życia, sam z pytaniem: „Dla-
czego mi to Boże zrobiłeś?”. Szukałem odpowiedzi w książ-
kach, rozmowach z księżmi, a przede wszystkim w żarliwej 
modlitwie, wierząc, że temu, kto puka, będzie otworzone. 
Ale wrota do nieba były zamknięte na siedem spustów, 
zabite gwoźdźmi, a za nimi nie było nikogo, kto by mógł je 
otworzyć. Odpowiadała złowroga i zimna cisza. Wraz z tą 
śmiercią umarła połowa mnie i umarł mój Bóg, ten, którego 
obraz przez lata prosperity sobie zbudowałem. Wraz z nim 
umarła też moja wiara, którą przywiozłem z Polski i której 

Almatur i pilotowałem 3 wyprawy rowerowe po Wielkiej 
Brytanii. W tamtych czasach, kiedy na paszport czekało się 
kilka tygodni bez pewności, czy się go dostanie, taki wyjazd 
był jak lot na inną planetę. Pierwszą wielką podróż odbyłem 
w 1983 roku, kiedy jako pilot wziąłem udział w wyprawie do 
Indii i Nepalu. Nie przyszło mi wówczas do głowy, że może być 
ona zapowiedzią mojej o wiele większej azjatyckiej przygody 
życia. Przez dwa miesiące pokonaliśmy trasę z Delhi przez 
północne Indie do Nepalu. Doszliśmy do Sanktuarium An-
napurny, a potem wróciliśmy do Kalkuty, skąd przez dwa dni 
jechaliśmy pociągiem do Bombaju. Miałem ze sobą zdobyty 
spod lady radziecki aparat fotograficzny Zenit i kilkanaście 
rolek filmu ORWO Chrom. Niestety, straciłem go w pociągu 
w trzecim tygodniu podróży, przez co mam niewiele zdjęć 
z tamtej wyprawy. Dziś, kiedy każdym telefonem można zrobić 
setki zdjęć i zapisać je w chmurze, trudno sobie wyobrazić, 
czym była dla mnie tamta strata. Zdjęcia straciłem nieod-
wracalnie, ale to, co zyskałem, to wielka fascynacja Indiami 
i Nepalem, za którymi tęskniłem po powrocie do Polski. Tym 

do tej pory byłem gotów bronić za każdą cenę. Nawet za 
cenę śmieszności w oczach znajomych. Nie wiem, czym by 
się to skończyło, gdybym wtedy nie spotkał benedyktyna 
ojca Laurence’a Freemana, który przyjechał do Singapuru 
na rekolekcje medytacyjne w ramach The World Community 
for Christian Meditation (WCCM – Światowa Wspólnota Me-
dytacji Chrześcijańskiej). Wysłuchał cierpliwie mojej historii 
i powiedział: „Nie mam dla ciebie żadnej odpowiedzi na twoje 
pytanie, ale myślę, że powinieneś zacząć medytować”. Była to 
absurdalna propozycja, o medytacji miałem mgliste pojęcie 
i było to coś, co robią hinduiści czy buddyści. Ale nie katolicy. 
Jednak postanowiłem posłuchać szalonej rady tego mnicha 
w bieli i dać Bogu jeszcze jedną szansę. Usiadłem na stołeczku 
medytacyjnym i zamilkłem na 4 lata. We wspólnocie poznałem 
nowych ludzi, właśnie owych lokalsów. Nie byłem już taki sam. 
Na stołeczku nie musiałem nic robić, z niczego się tłumaczyć, 
tylko być tu i teraz. Ale coś się działo, bo powoli odkrywałem, 
że na moje pytanie „Dlaczego?” odpowiedzi nie otrzymam, bo 
to było źle postawione pytanie. Z czasem traciło ono swoją 
moc i dzisiaj już nie muszę wiedzieć dlaczego. A te drzwi do 
nieba wcale nie były zaryglowane tak mocno, jak sądziłem. 
Nie było drogi powrotu do tego, co było przedtem, bo życie 
czy też Bóg nigdy nie grają tej samej melodii. Życie nie znosi 
pustki i dopóki się żyje, trzeba z nim coś pożytecznego robić. 
Zrozumienie tego, poprzez zamknięcie ust i otworzenie 
serca, bo tym jest medytacja chrześcijańska, było tym, co 
zmieniło moje życie, moją wiarę i moje postrzeganie świata. 
A widzialnym owocem tej zmiany jest właśnie album „The 
Inward Moment. Człowiek wobec sacrum”. 

A.S.: Porozmawiajmy więc o samym albumie. Skąd wziął 
się pomysł na jego kompozycję, tytuł i jak powstało 
Wprowadzenie?

A.Z.: Tu znowu mamy do czynienia z długim procesem. 
Medytacja i wolny czas, którym nagle dysponowałem po 
śmierci żony, sprawiły, że zacząłem coraz częściej odwiedzać 

Jedność 
w różnorodności

Liturgia wieczorna w aśramie (pustelni) pw. Najświętszej  
Marii Panny z Kurisumala (Góra Krzyża). Vagamon, Indie 2017

Modlące się kobiety przy grobowcu świętego sufickiego  
Szaha e Alama. Ahmadabad, Indie 2017

Wydawnictwo Boni Libri
http://inwardmoment.com
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świątynie oraz uczęszczać na kursy dotyczące podstaw wiary 
i duchowości do hinduistów, muzułmanów, buddystów, 
sikhów. Poznawałem wspaniałych ludzi, z niektórymi z nich 
się zaprzyjaźniłem, dzięki czemu mogłem im towarzyszyć 
w pielgrzymkach do świętych miejsc w Indiach, Pakistanie 
i Sri Lance. W geście wdzięczności dokumentowałem fo-
tograficznie te wyprawy. I tak obie drogi – moja duchowa 
przemiana i podróż z aparatem – zaczęły się łączyć. Pojawiła 
się fascynacja ludźmi wyznającymi inne religie i narodziło się 
pragnienie uchwycenia tej fascynacji na zdjęciach. Zacząłem 
także dostrzegać, że wszyscy mówimy o tym samym, chociaż 
różnymi językami. Ja, dawny ortodoksyjny katolik, zrozumia-
łem, że ta duchowa różnorodność tworzy wielki i wspaniały 
witraż religijności. Im bardziej się ten witraż przede mną 
wyłaniał, tym bogatszy i piękniejszy się okazywał. Odkry-
wałem pojęcia z innych słowników duchowości i uczyłem 
się ich używać, a święte pisma 
tradycji, z którymi się zapozna-
wałem, rzucały nowe światło 
na prawdę zawartą w Biblii. To 
wszystko zaczęło mi się układać 
w wielką mozaikę duchowości 
Azji. Funkcjonuje tam powiedze-
nie, że jak uczeń jest gotowy, to 
pojawia się mistrz. I on się na 
mojej drodze pojawił w postaci 
angielskiego benedyktyna Bede 
Griffithsa, którego nigdy nie po-
znałem, bo zmarł w 1993 roku. 
W 2012 roku podczas jednej z podróży fotograficznych do 
Indii dotarłem do chrześcijańskiej aśramy Aanmodaya koło 
Kanchipuram. Zostałem serdecznie przyjęty przez ojca Jo-
sepha Samarakone OMI (1941–2017), pustelnika i teologa, 
który w swoich pracach nieustannie czerpał z duchowej 
mądrości Wschodu. W świątyni aśramy, po lewej stronie 
głównego ołtarza, odnalazłem zbiór świętych pism różnych 
religii. Obok Koranu, Bhagawadgity, Biblii, Wielkiej księgi 
Tao i Dhammapady była tam książka „Universal Wisdom. 
A Journey Through the Sacred Wisdom of the World” (Wie-
czysta Mądrość religii świata), napisana właśnie przez Bede 
Griffithsa. Przez prawie czterdzieści lat swojego dojrzałego 
życia żył w chrześcijańskich aśramach w Indiach, studiując 
tradycje filozoficzne i duchowe największych religii świata. 
Pojechał tam, by – jak sam mówił – „odnaleźć drugą połowę 
swojej duszy”. To ostatnie, zamykające jego życie dzieło bar-
dzo mnie zaintrygowało. Gdzieś w środku czułem, że i moja 
podróż z aparatem po Azji jest poszukiwaniem części mojej 
duszy. Książka „Universal Wisdom”, niejako jego duchowy 
testament, w przeważającej części składa się z obszernych 

pierwszy plan, krzyczy, kusi, odciąga uwagę i kieruje obiektyw 
aparatu fotograficznego na manowce tzw. cepeliady. Czy mi 
się to udało, zostawiam ocenie odbiorców. 

A.S.: Świat, który pokazujesz, to świat przed pandemią. 
Wydaje się, że był to ostatni moment na zapis w tak bezpo-
średniej intymnej bliskości. I równocześnie w kontekście 
ostatnich wydarzeń słowa Olgi Tokarczuk z Przedmowy: 
„Przekonanie człowieka, że to, w co wierzy, jest lepsze 
i bardziej słuszne niż to, w co wierzy inny człowiek, zawsze 
było przyczyną wielu konfliktów i rozlewu krwi” nabierają 
złowieszczego wyrazu. Gdzie szukać nadziei?

A.Z.: W sobie. Pragnąłem opowiedzieć moimi zdjęciami 
o ścieżkach duchowych, po których idąc, będąc różnymi, 
jesteśmy sobie równi. Wszyscy wychodzimy z tego samego 
miejsca i ku temu samemu dążymy. Dlatego należy szukać 
w głębinach swojej tradycji religijnej. Bede Griffiths obrazował 
to porównaniem do otwartej dłoni. Jej palce są tak różne, 
każdy z nich reprezentuje inną drogę duchową. Chociaż tak 
inne, to żaden z palców nie jest dłoni obcy, przez brak które-
gokolwiek będzie okaleczona i mniej sprawna. Jednocześnie 
zbiegają się one w jej środku, tam już nie ma podziałów na pa-
lec serdeczny czy kciuk. Więc różnice są jedynie na powierzch-
ni i nie muszą dzielić. Rozwiązaniem nie jest zatem zmiana 

religii czy elimino-
wanie jednej przez 
drugą, ale zejście 
po swojej ścieżce 
w głąb. Angielskie 
słowo „inward” za-
wiera w sobie ten 
ruch do wewnątrz. 
Tam dotrzemy do 
podziemnej rze-
ki mądrości, która 
przez nie wszystkie 

przepływa. Z tej rzeki musimy na nowo zaczerpnąć i nią się 
pożywić. W naszej tradycji jest nią Chrystus, który nazwał 
się wodą żywą. Dla hinduisty będzie to Sziwa, dla buddysty 
Budda itd.… Czyż nie jest to piękne?

Album kończy się pytaniem zaczerpniętym z książki ojca 
Laurence’a Freemana „Jezus wewnętrzny Nauczyciel”: co to 
znaczy być chrześcijaninem? No właśnie, co to znaczy dla 
mnie i dla Ciebie, gdy w czasie jak rozmawiamy, na granicy 
Polski – Polski Chrystusa narodów! – która jeszcze nie tak 
dawno ustami swojego premiera postawiła sobie zadanie, 
by na nowo schrystianizować Europę, teraz z zimna i głodu 

wypisów z ksiąg mądrościowych siedmiu wielkich tradycji 
religijnych. Jej główne przesłanie autor zawarł we wstępie 
– było to przekonanie, że jeżeli uda nam się dotrzeć w każ-

dej religii do tego, co jest jej mistycznym sednem, 
wówczas zewnętrzne różnice przestaną nas dzielić 
i spotkamy się w miejscu, które jest dla nas wspól-
ne. Jestem zaszczycony tym, że mogłem zamieścić 
ten tekst jako wprowadzenie do mojego albumu. 
Po odnalezieniu „Universal Wisdom” wiedziałem 
już, dlaczego jeżdżę i fotografuję ludzi na drogach 
wiary. Pojawiło się olśnienie, że robię to, żeby przy-
pomnieć to dzieło ojca Bede dzisiaj, w XXI wieku. 
Ale tym razem posługując się zdjęciami. Dlatego 
on i ja, w tej właśnie kolejności, jesteśmy autorami 
tego albumu. Jego warstwę filozoficzno-teologiczną 

tworzą przemyślenia Bede Griffithsa z Indii nad systemami 
religijnymi, a ja chciałem pokazać to praktycznie, u zwykłego 
człowieka z ulicy, jak on to na co dzień przeżywa. 

A.S.: Co chciałeś uchwycić na zdjęciach?

A.Z.: Chciałem uchwycić duszę wyrażającą się poprzez ciało. 
Paradoksalnie na tych zdjęciach to, co dla mnie najważniejsze, 
jest niewidoczne dla oka. To jest to Coś, z czym człowiek, 
którego pokazuję, chce nawiązać kontakt. I to się ujawnia 
tylko poprzez ciało. Poprzez wyraz twarzy, załzawione czy 
wpatrzone oczy, złożone czy rozłożone dłonie… Pokazanie 
tego przeżycia wewnętrznego, tego „the inward moment”, 
wejścia w siebie tam, gdzie jestem ja i to Coś, owe sacrum, 
co mnie przerasta, przed czym czuję bojaźń i co jednocześnie 
wywołuje mój zachwyt. „Misterium tremendum” i „misterium 
fascinans”, jak to określił klasyk badań religioznawczych 
Rudolf Otto. Właśnie to chciałem sfotografować na różnych 
ścieżkach religijnego przeżywania w Azji. Cała trudność 
polegała na tym, by nie przegapić tego „inward momentu” 
w fotogeniczności tych religii. Bo to ona wysuwa się na 

umiera człowiek. Bo ta Polska nie podaje mu kubka wody, nie 
„opatruje mu ran i nie zawozi do gospody”. Gdzie w tym 
różnimy się od tych, których piętnujemy mianem pogan 
i religijnych fanatyków? Dalajlama twierdzi, że tylko ta religia 
jest prawdziwa, która wyzwala w człowieku odruch serca 
i współczucia. W niej Bóg nie musi być nazwany, broniony 
przed Innym, bo Jego jedynym imieniem jest Miłość do każ-
dego człowieka, która przekracza wszelki rytualny podział. 
Takiego Boga odkryłem i o takim chciałem opowiedzieć 
tym albumem.

Mistyk suficki Anj al-Ghudat Hamadni tak to wyśpiewał: 

Wydostanę się poza wiarę i religię,
Gdyż Twoja miłość wyższa jest od tego. 
Jak długo jeszcze
mam tę miłość w tajemnicy trzymać?
Z dala od rytuałów i obrządków –
Ty jesteś moją miłością jedyną.

(„Alchemia Miłości. Wybór myśli sufickich”,  
tłum. Błażej Gałkowski, Wydawnictwo Barbelo,  

Warszawa 2012).

Czy gdzieś tego już nie czytaliśmy w naszych świętych tek-
stach, a o czym zapomnieliśmy? 

Dlatego tak ważne jest dzisiaj przesłanie Bede Griffithsa 
z „Wprowadzenia”: Żadna religia nie może być rozpatrywana 
w izolacji. Każda ma za sobą długi ewolucyjny rozwój i dziś lepiej 
niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, że wszystkie religie są 
współzależne. Każda głosi swój indywidualny pogląd na praw-
dy ostateczne oraz rzeczywistość. Refleksja nad ich świętymi 
tekstami poszerza nasze horyzonty i pozwala zobaczyć naszą 
własną religię w nowym świetle” (s. 39). 

Pomimo filozoficznych 
różnic wszystkie wielkie 
religie świata zawierają 
potencjał czynienia swych 
wyznawców szlachetnymi 
i wielkodusznymi ludźmi.

XIV Dalajlama, Przedmowa, s. 27

Tybetańska nomadka w klasztorze Palcho. Gyantse, Tybet 2019 W czasie spalania kadzidło powoli zmienia się w popiół,  
unosi się dym. Popioły symbolizują to, co nieczyste  

w ludzkim ciele – a dym to, co w nim czyste.  
Świątynia Ba Thien Hau, Ho Chi Minh City, Wietnam 2016

Jedną z największych 
potrzeb ludzkości jest 
więc obecnie wyjście poza 
ograniczenia kulturowe 
wielkich religii i znalezienie 
mądrości czy filozofii, które 
pogodzą różnice i odsłonią 
jedność leżącą u podstaw ich 
różnorodności.

Bede Griffiths, Wprowadzenie, s. 37
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Fundacja Hospicyjna od lat podejmuje działania na 
rzecz opiekunów rodzinnych – od kampanii uświa-
damiających ich trudną rolę, poprzez szkolenia, 

grupy wsparcia, po projekt budowy Centrum Opieki 
Wytchnieniowej. Od czerwca, dzięki umowie z Miastem 
Gdańsk, możemy zaproponować podopiecznym opie-
kunów rodzinnych dwutygodniowy pobyt wytchnie-
niowy w hospicjum stacjonarnym. 

Umowa przewiduje pobyt dla 14 niesamodzielnych z powodu 
choroby osób, co pozwoli ich opiekunom na „czasowe odciążenie 
od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem 
opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację”. We 
wrześniu pula miejsc została niemal wyczerpana, kilka osób 
już skorzystało z tej formy wsparcia, kilka miejsc jest też zare-
zerwowanych. Podstawą kwalifikacji do tej w pełni bezpłatnej 
dla pacjenta usługi jest znaczny stopień niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne, niesamodzielność (głównie osoby 
leżące), a także zamieszkanie na terenie Gdańska. W gronie osób, 
które skorzystały z naszej opieki wytchnieniowej, są między 
innymi panie Danusia i Maria oraz Stanisława i Lucyna.

❙❙ SIOSTRY
Siedemdziesięcioletnia pani Danusia gościła na naszym oddziale 
w czerwcu. Cierpi na ataki padaczkowe, porusza się na wózku, 
a niepełnosprawności intelektualnej towarzyszy także niewy-
raźna mowa. Od śmierci rodziców, blisko 20 lat temu, całodo-
bową opiekę nad nią sprawuje osiem lat młodsza siostra, pani 
Maria. Jeszcze kilka lat temu, kiedy pani Danusia samodzielnie 
się poruszała, opieka była znacznie łatwiejsza. Ale już wtedy 
pojawiały się trudności. Nawet tak naturalne sprawy jak wyjazd 
na ślub syna stanowiły problem – pani Maria musiała uzyskać 
zgodę sądu, by zostawić siostrę pod „obcą” opieką.

Teraz zwykłe posadzenie na kanapie jest już wyzwaniem, a wiel-
kim sprawdzianem wytrzymałości psychicznej i fizycznej był 
okres rehabilitacji po urazie, którego pani Danusia doznała 
w wyniku upadku z łóżka. Ćwiczenia w warunkach domowych, 
mało przyjemne, wywoływały opór chorej, a od opiekującej 
się nią siostry wymagały dużego wysiłku, co nasiliło problemy 
z kręgosłupem.

Czas, który pani Danusia spędziła na naszym oddziale, pani 
Maria wykorzystała na – jak to nazywa – wyjazd regeneracyjny. 
Zdecydowała się na Krynicę Zdrój, żeby zupełnie zmienić klimat, 
odetchnąć od codziennych obowiązków opiekuna i zadbać 
o własne zdrowie.

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

Rok wcześniej pani Lucyna i jej mąż próbowali spędzić urlop 
z babcią. Okazało się, że nie był to najlepszy pomysł. Pani Sta-
nisława nie tylko źle zniosła psychicznie zmianę miejsca, ale 
i odchorowała zmianę otoczenia i jedzenia. W efekcie wszyscy 

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

❙❙ URLOP KONIECZNIE POTRZEBNY
Lęk, bezsilność, nieprzewidywalność, kłopoty ze zdrowiem… 
to słowa, które powtarzały się w rozmowach z paniami Marią 
i Lucyną. Od wielu lat opiekują się bliskimi, a same są już w wieku 
emerytalnym. W czasie rozmów zauważalna była wielka więź 
z podopiecznymi, ale także równie wielkie zmęczenie odpowie-
dzialnością, obowiązkami, brakiem nadziei na poprawę… Nasze 
„samotne bohaterki” (to określenie z fundacyjnej kampanii na 
rzecz opiekunów rodzinnych) chciałyby częściej mieć możliwość 
oddalenia się od podopiecznych bez wyrzutów sumienia, ze 
świadomością, że będą pod dobrą opieką. Pani Lucyna chciałaby 
poznać nowo narodzoną wnuczkę, która mieszka z rodzicami 
w Holandii, pani Maria powinna zadbać o kręgosłup, który po 
latach opieki nad siostrą wymaga rehabilitacji…

Niestety miejsc oferujących opiekę wytchnieniową jest bar-
dzo mało, a potrzebujących takiego wsparcia coraz więcej. 
Czternaście pobytów, które mogliśmy zaoferować, to kropla 
w morzu potrzeb. Ewa Starkel, koordynująca przyjęcia do opieki 
wytchnieniowej, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Chory 

w ramach tej usługi ma nieco inne potrzeby niż pacjent hospi-
cyjny. Ważna jest profesjonalna opieka medyczna, ale równie 
istotny jest kontakt chorego z innymi i zajęcia w trakcie dnia, 
o co teraz trudno na oddziale.

Właśnie dlatego tak ważnym dla Fundacji projektem jest budowa 
Centrum Opieki Wytchnieniowej – miejsca, gdzie opiekunowie 
rodzinni będą mogli zostawić swych bliskich z pełnym prze-
konaniem, że są w miejscu najlepszym z możliwych, dostoso-
wanym do ich potrzeb, z profesjonalną opieką. Naszym celem 
jest stworzenie opiekunom szansy na choćby krótki urlop od 
codziennych wyzwań w opiece nad niesamodzielnym bliskim 
i kilka spokojnie przespanych nocy… Opiekun rodzinny nie 
musi i nie może być sam! 

Alicja Kocińska

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

Stan pani Danusi w ciągu ostatnich kilku lat  
znacznie się pogorszył. Jeszcze niedawno siostry  

mogły razem gdzieś wyjechać…

Krótki urlop opiekuna rodzinnego

Opiekunowie rodzinni to osoby, które sprawują opiekę w domu 
nad swoimi bliskimi – niesamodzielnymi z powodu niepełno-
sprawności, choroby lub wieku, wymagającymi stałej, często 
długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnego funkcjonowania. W zależności 
od sytuacji i potrzeb podopiecznego poświęcają tej opiece kilka 
godzin dziennie, a wielu z nich czuwa przez całą dobę. To trudne 
zadanie, szczególnie gdy trwa ona przez długi czas i zwykle nie 
jest jedynym, lecz jednym z wielu codziennych obowiązków. 
Wprowadza do życia dużo zmian, wiąże się z koniecznością 
nowego ustalenia priorytetów, ograniczenia lub rezygnacji 
z niektórych aktywności. Sprawowanie opieki przez dłuższy czas 
(miesiące, a często lata) stanowi dla opiekuna obciążenie emo-
cjonalne, fizyczne i zdrowotne, co w połączeniu z ograniczonym 
wsparciem lub jego brakiem może prowadzić do problemów 
zdrowotnych, a nawet wypalenia i depresji. Dlatego niezwykle 
ważne jest zrozumienie roli opiekuna, wielości spoczywających 
na nim zadań i odpowiedzialności, która się z nią wiąże, a także 
zapewnienie rodzinom, które tę rolę realizują, pomocy adekwat-
nej do potrzeb. Są wśród nich potrzeby wynikające z niewystar-
czającej wiedzy i braku umiejętności w zakresie sprawowania 
opieki, związane z trudnościami w organizacji dnia i połączeniu 
wszystkich obowiązków czy też z brakiem czasu na odpoczynek 
i zadbanie o własne zdrowie. Odpowiedzią Fundacji Hospicyjnej 

na te problemy opiekunów są między innymi praktyczne porady 
i szkolenia dotyczące różnych aspektów opieki dostępne na 
portalu www.opiekunrodzinny.pl, grupy wsparcia dla opieku-
nów, rozwijanie lokalnego wolontariatu opiekuńczego, a także 
opieka wytchnieniowa.

Opieka wytchnieniowa jest to czasowe zastąpienie rodziny 
w sprawowaniu opieki i zapewnienie jej w ten sposób tak po-
trzebnego wytchnienia. Jak pokazują badania, ta krótka przerwa 
w opiece przez wielu opiekunów jest wykorzystywana na sen 
lub wizytę u lekarza, co wynika z tego, że brakuje im na to cza-
su. Inni nadrabiają zaległości w pozostałych obowiązkach. Na 
szczęście dla dużej grupy opiekunów jest to rzeczywiście okazja 
do wyjazdu i odpoczynku, o których marzą. W Polsce możliwość 
skorzystania z opieki wytchnieniowej pojawiła się stosunkowo 
niedawno, na pewno powinna być rozwijana i bardziej dostępna. 
Już teraz w naszym kraju jest kilka milionów opiekunów, a ze 
względu na starzenie się społeczeństwa ich liczba będzie rosła, 
bo coraz więcej jest osób starszych wymagających codziennej 
i stałej opieki. To wyzwanie nie tylko dla rodzin, ale również lo-
kalnych społeczności, pracodawców, systemów ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej…

dr n. społ. Anna Janowicz, autorka książki  
Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia.



12 FUNDUSZ DZIECI OSIEROCONYCH TUMBO POMAGA 13FUNDUSZ DZIECI OSIEROCONYCH TUMBO POMAGA

Kierownik do zadań specjalnych

Przygoda zaczęła się 30 czerwca, kiedy to wszyscy wspólnym 
transportem – oj, to był wesoły autobus! – dojechaliśmy do 
ośrodka wypoczynkowego eFKa w Wielu na Kaszubach. 
Podczas całego pobytu mogliśmy korzystać ze wszystkich 
atrakcji, jakie zapewniał nam ośrodek i cieszyć się urokami 
wspaniałych Kaszub. Dzieci niemal nie wychodziły z wody! 
Były spacery, gry terenowe, a gofry ze słynnej już wielewskiej 
lodziarni wywoływały szeroki uśmiech na twarzy nawet naj-
bardziej stęsknionego za komputerem i grami uczestnika.
Oprócz zabaw na świeżym powietrzu dzieci mogły również 
rozwinąć swoje zainteresowania zarówno artystyczne, jak 
i naukowe. Były wybuchowe pokazy chemiczne i laserowe 

demonstracje fizyczne. Dzięki uprzejmości p. Małgorzaty 
Piotrowicz mogliśmy dowiedzieć się więcej m.in. na temat 
ślimaków afrykańskich czy karaluchów! A wszyscy wiemy, 
że najlepiej uczy się poprzez obserwację i doświadczenie. 
Naprawdę trzymaliśmy te zwierzęta w rękach! 
Z punktu widzenia kierownika wypoczynku czas spędzony 
z dziećmi to dla mnie również możliwość obserwacji ich 
zachowania oraz niewątpliwie stres związany z ogromem 
odpowiedzialności. 
Podczas pobytu starałam się spędzać czas niemal z każdym 
uczestnikiem, co momentami było niemal niemożliwe! Ale 
że się łatwo nie poddaję…
Łowiłam ryby. Dokładnie! Arek zabrał ze sobą wędkę i kuku-
rydzę. Umowa była prosta – codziennie starałam się wyjść 
z nim chociaż na 30 min. Naturalnie niczego nie złowiliśmy, 
ale widok zadowolonego dziecka był dla mnie bezcenny!
Prowadziłam herbaciarnię. Codziennie w porze wieczornej 
dzieci przychodziły do Pani Kierownik na herbatę i UNO. 
Niestety zabawa trwała tylko do godziny 22:00, ale uwierzcie 
mi, jedna talia kart to było zdecydowanie za mało.
Mogłam poczuć się jak Freddie Mercury – najlepszy sposób 
na chwilę uwagi to muzyczna zabawa! Potyczki wokalne 
z dziećmi i naśladowanie przez nie moich wyczynów sce-
nicznych tylko zacieśniało więzi między nami.
Wszystkich uczestników obozu łączyło doświadczenie straty, 
jednak każdy z nich ma własną historię i potrzebuje indywidu-
alnego podejścia, dlatego każdy oczekiwał ode mnie czegoś 
innego, a ja starałam się do tego dostosować. W zależności 
od potrzeby byłam trenerem siatkówki, korepetytorem ma-
tematyki, ramieniem do wypłakania, budką telefoniczną do 
rodziców i pełniłam jeszcze wiele innych funkcji… 
Gdyby ktoś mnie zapytał, czego nauczyłam się w ciągu tych 
kilku dni, odpowiedziałabym z pewnością, że dystansu. Do 
siebie, do środowiska i do moich obowiązków jako nauczy-

W lipcu po raz kolejny podopieczni Funduszu 
Dzieci Osieroconych i Słonika Tumbo mieli 
okazję przeżyć niezapomniane chwile pod-

czas wakacyjnego wypoczynku. Dzięki wspólnej akcji 
„Dziennika Bałtyckiego” i Fundacji Hospicyjnej „Pociąg 
marzeń” we współpracy z zaprzyjaźnioną firmą Magne-
sium udało się wysłać 30 dzieci objętych wsparciem 
Słonika Tumbo na 10-dniowy obóz. O wspólnie spędzo-
nych chwilach i o tym, że kierownik takiego wyjazdu to 
funkcja specjalna, opowiada Ewelina, która była nim już 
po raz drugi…

Jezioro kusiło niezależnie od pogody

Nauka w wakacje – czemu nie!

Przecież nie trzeba malować pędzlami!Bywało gorąco!Nasze dzieci żadnych stworzeń się nie bały

Apetyty dopisywały...

ciela fizyki. Czasami warto zatrzymać się na chwilę i spędzić 
czas z drugim człowiekiem. 

Czy będę chciała jeszcze pojechać? Oczywiście! Zawsze 
powtarzam, że to są moje dzieci i na tyle, na ile wystarczy 
mi sił, będę z nimi!

Na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
zaproszonym gościom oraz mojej wspaniałej kadrze! Bez Was 
to by się nie udało! 

Ewelina Łęgowska

...ale na deser zawsze znalazło się miejsce!
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nauczycielki-wolontariuszki. Według słów jednej z nich, jest  
to „azyl, gdzie się odreagowuje, ale i uczy”.

W ramach działań edukacyjnych od 2015 r. ruszył cykl „Spotkań 
z bajką” dla dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej. To warsztatowe 
zajęcia prowadzone przez pracowników i wolontariuszy Funda-
cji, często z udziałem znanego gościa. Bajka jest pretekstem do 
rozmowy o tym, jakie emocje towarzyszą śmierci bliskiej osoby 
i jak można, niezależnie od wieku, pomóc rówieśnikowi, który 
doświadczył takiej straty.

Rok później po raz pierwszy w placówkach edukacyjnych odbył 
się Dzień Tumbo, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą 
w Żałobie. Wspaniały odzew potwierdził nie tylko potrzebę 
mówienia o tym trudnym temacie, ale też wielką wrażliwość 
i gotowość do niesienia pomocy wśród dzieci i młodzieży.

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

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

Trudna sytuacja dzieci osieroconych stała się tematem kilku 
kampanii Fundacji Hospicyjnej, uwrażliwiających na ich po-
trzeby. A jako że „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach” (to 
hasło przewodnie kampanii z lat 2015-2016), pomoc FDO nie 
ogranicza się tylko do nagłaśniania problemu niepełnoletnich 
żałobników.

Niezwykle ważną częścią działań Fundacji Hospicyjnej jest 
pomoc psychologiczna. Już w 2007 r. został opublikowany 
poradnik „Strata, osierocenie, żałoba” i powstały grupy wsparcia 
dla osób w żałobie. Kampania z 2014 r. pod hasłem „Pomagamy 

Pomarańczowy Jubilat,  
czyli 15 lat słonika Tumbo

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

dzieciom i młodzieży 
w żałobie” to zarazem inauguracja 
programu pomocowego „Tumbo pomaga”, 
stawiającego sobie za cel pomoc psychologiczną dzieciom 
i młodzieży doświadczającym straty, a także przekazanie kon-
kretnych rozwiązań i narzędzi osobom sprawującym nad nimi 
opiekę lub przebywającym w ich otoczeniu. W ramach programu 
uruchomiony został portal tumbopomaga.pl – obfite źródło 
wiedzy na temat przeżywania żałoby przez dzieci i młodzież. 
Zapoczątkowane zostały również cykliczne szkolenia dla pe-
dagogów szkolnych i psychologów. „Tumbo pomaga” to także 
bajki-plasterki – w 2016 r. ukazała się pierwsza z nich „Czary 
mamy”. Obecnie seria liczy sześć pozycji, a wkrótce ukaże się 
kolejna. Te terapeutyczne bajki mają być „plasterkiem” na zbolałe 
dziecięce serce, pomagając przeżyć i oswoić trudne emocje 
towarzyszące odejściu bliskiej osoby.

Także w ramach pomocy psychologicznej w marcu 2012 r. 
w budynku Fundacji otwarto świetlicę socjoterapeutyczną 
„Przystań”. Dzieci związane z Hospicjum mogły brać udział 
w różnorodnych zajęciach prowadzonych głównie przez  

Działalność FDO to także pomoc socjalna. Na stałe w kalen-
darz wydarzeń wpisały się akcje: „Uśmiech Dziecka na Dzień 
Dziecka” (od 2008 r. – realizacja małych marzeń funduszowych 
podopiecznych na 1 czerwca), „Kolorowy piórnik” (od 2010 r. – 
wielka zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci osieroconych) 
oraz „Mikołaje, łączcie się” (od 2012 r. – bożonarodzeniowe 
upominki dla podopiecznych Tumbo). Od 2009 r. dzieci mogą 
skorzystać z wyjazdu na letni lub zimowy obóz terapeutyczny, 
gdzie oprócz wspaniałej zabawy otrzymują potrzebną pomoc 
psychologiczną. 

Warto również wspomnieć o wsparciu edukacyjnym, dzięki 
któremu od 2010 r. kilkudziesięciu małych żałobników rocznie 
może rozwijać swoje pasje i talenty.

❙❙ MNÓSTWO WZRUSZEŃ
Pracowite 15 lat słonika Tumbo obfituje w historie wzruszające, 
zarówno smutne, jak i radosne. 

Ania Włodkowska, koordynatorka FDO, nie chce wymieniać 
jednej konkretnej historii, każda jest dla niej trudna, ważna 
i inna, uczy empatii, miłości i tolerancji. 

W odczuciu Agnieszki Paczkowskiej, psycholożki i koordynatorki 
programu „Tumbo pomaga”, w ciągu tych lat najbardziej zaska-
kująca i godna podziwu była pozytywna postawa dyrektorów, 
nauczycieli i pedagogów gdańskich szkół i przedszkoli wobec 
słonika Tumbo, widoczna w postaci kompletu uczestników na 
szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy dla ucznia w żałobie 
czy organizowanego w szkołach z rozmachem Dnia Tumbo. 
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Starym Maneżu. Alicja Stolarczyk, ówczesna prezes Zarządu 
Fundacji, odznaczona została medalem Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, a medal Prezydenta Miasta Gdańska trafił 
do rąk Justyny Ziętek, koordynatorki Funduszu. Jednocześnie 
Fundacja Hospicyjna przyznała nowe odznaczenie – Order 
Słonika Tumbo – dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla 
idei pomocy osieroconym dzieciom, „za serce wielkie jak słoń”. 
Wyróżnienie otrzymali: Magda Beneda, Katarzyna Dobrzyniec-
ka, Henryka Krzywonos--Strycharska, Piotr Kowalczuk, Dariusz 
Michalczewski, Leszek Możdżer, Przemek Skokowski, Arkadiusz 
Wegner, Dziennik Bałtycki, Fundacja Energa, Firma LPP SA, IKEA 
Gdańsk i Firma Intel. 

❙❙ ŻYCZENIA OD SERCA
Czego można życzyć Tumbo pół dekady później z okazji jubi-
leuszu 15-lecia? Oczywiście stu lat i wielu przyjaciół, a także 
kolejnych wspaniałych Ambasadorów – dotychczas tę odpo-
wiedzialną rolę pełnili: Henryka Krzywonos-Strycharska, Dorota 
Kolak, Piotr Kowalczuk, Michał Piela i Piotr Polk.

Ania Włodkowska, koordynatorka FDO, życzenia kieruje nie tyle 
do samego Tumbo, co do kochanych Tumbusi – bo tak piesz-
czotliwie nazywa jego podopiecznych. Życzy im dużo radości 
każdego dnia, pokoju serca i jak najdłuższego beztroskiego 
dzieciństwa.

Życzę słonikowi Tumbo pięknych owoców jego pracy – by coraz 
więcej osób w Gdańsku i całej Polsce świadomie podchodziło do 
śmierci w świecie dzieci i umiało wspierać je w żałobie – tak z okazji 
urodzin maskotki FDO mówi Agnieszka Paczkowska.

Anita Mrug-Bazylczuk chciałaby, żeby Tumbo miał więcej wygod-
nych pokoi terapeutycznych do pracy psychologów z dziećmi. 
Życzy mu też, aby uczniowie w każdej szkole go znali i wiedzieli, 
jak może pomagać, a w razie potrzeby szukali u niego wsparcia. 

A Justyna Ziętek, która zajmowała się FDO zanim objęła funkcję 
wiceprezes Fundacji Hospicyjnej, mówi krótko: Żeby Tumbo 
miał jak najmniej podopiecznych. I do tych życzeń – a zwłaszcza 
ostatniego – wszyscy się przyłączamy!

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

Wasze wsparcie jest nieocenione, dzięki niemu od 15 lat możemy otaczać opieką 
psychologiczną i socjalną podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. Wierzymy,  
że z Państwa pomocą będziemy przez kolejne lata wspierać dzieci przeżywające 
stratę bliskiej osoby, towarzysząc im w najtrudniejszych chwilach.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość  
i otwarte serca.

Anna Janowicz
Prezes Zarządu z Zespołem

Podziękowanie

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

Z kolei Justyna Ziętek, wiceprezes Fundacji, wspomina dziew-
czynkę, jedną z dziesięciorga rodzeństwa, któremu zmarła mama. 

Jej marzeniem na Dzień Dziecka była chemia gospodarcza, bo 
chciała porządnie posprzątać dom, o co przy tak licznej rodzinie 
trudno. Jej marzenie spełniła Olga Borys, dodając mnóstwo ko-
smetyków. Z uśmiechem przypomina też sobie nocne telefony 
po emisji programu o FDO w TV Polonia. Przejęci członkowie 
polonii amerykańskiej dzwonili z deklaracją pomocy, zapomi-
nając o różnicy czasu!

Nie sposób wymienić wszystkich poruszających historii. Jedną 
z tych, które najbardziej zapadły mi w serce, jest ta z happy 
endem, która spotkała mamę Jaśminy i Jagódki. W czasie cho-
roby jej męża i po jego śmierci przyjaciele stanęli na wysokości 
zadania, wpierając rodzinę Jarka finansowo i organizacyjnie – to 
po pierwsze. Po drugie – kiedy po okresie żałoby odważyła się 
umówić z Maciejem, ten już na pierwszej randce w 2018 r. się 
oświadczył. Cierpliwie i skutecznie udowadniał swoje uczucie 
do niej i jej córek – w tym roku wzięli ślub przy pełnej akceptacji 

dziewczynek. 

Warto jeszcze wspomnieć o wy-
darzeniu, które 5  lat temu 

stworzyło miłą okazję do 
podsumowania dokonań 

oraz wręczenia nagród. 
Uroczystość 10-lecia 

Funduszu odbyła 
się 4  czerwca 

w gdańskim 

W S PA R C I E  E D U K AC YJ N E
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Podopieczni Tumbo mieli okazję odwiedzić plan programu  
„Mali Giganci”
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Payroll Giving 
KROK PO KROKU

Payroll Giving to prosty sposób na pomaganie fundacjom przez firmy. Polega na wsparciu finansowym na 
zasadach darowizny, przekazywanej przez pracowników firmy we współpracy z ich pracodawcą. Pracow-
nicy dobrowolnie deklarują na umówiony okres comiesięczną darowiznę na opiekę hospicyjną, a praco-
dawca potrąca z pensji pracowników ustaloną kwotę i przesyła jedną, zbiorczą wpłatą na wskazane konto 
fundacji. Sprawdź krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby Payroll Giving na rzecz Fundacji Hospicyjnej i Hospi-
cjum Dutkiewicza mógł zacząć działać także w Twojej firmie!

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

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

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

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

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

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

4.  PRZEKAZANIE DAROWIZNY
  Pracodawca przekazuje zadeklarowane przez pracowników darowizny każdorazowo 

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

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

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

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

w szczególności zleceniobiorcy wykonujący usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Akcyjni znowu w akcji!
Mnóstwo działań charytatywnych Fundacji Ho-

spicyjnej może sprawnie przebiegać tylko dzię-
ki pomocy wolontariuszy akcyjnych. Po kilkuna-

stu miesiącach uśpienia – związanego z ograniczeniami 
pandemicznymi – znów zaczęło się dziać…

„Nareszcie!” – słyszałam nieraz, kiedy po leniwych miesiącach 
jesienno-zimowo-wczesnowiosennych zaczęłam dzwonić do 
wolontariuszy z pytaniem, czy mają czas na pomoc Hospicjum. 
Wraz z luzowaniem obostrzeń zaczęły się pojawiać warunki do 
działań na rzecz naszych podopiecznych. 

Już pod koniec czerwca i na początku lipca kilka osób wcieliło 
się w rolę magazyniera. Brzmi poważnie? Bo i poważne zadanie 
mieli przed sobą wolontariusze. Niektóre zaprzyjaźnione szkoły 
na zakończenie roku szkolnego przygotowały dla naszych 
podopiecznych piękną niespodziankę – uczniowie, rodzice 
i nauczyciele ustalili, że zamiast tradycyjnego „kwiatka” ucznio-
wie przyniosą dary dla Hospicjum. Dzięki temu pojawiły się 
specjalistyczne środki higieniczne, opatrunki, maści, pieluchy 
i podkłady, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, a także 

wzruszające życzenia i słowa wsparcia od uczniów i nauczycieli. 
To wszystko – z wyjątkiem życzeń i rysunków – trzeba było zli-
czyć i wpisać do excelowych rubryk.  Wolontariusze wykonali 
zadanie wzorowo, a ja cieszyłam się, że Centrum Wolontariatu 
znów żyje, bardzo brakowało mi ich obecności, wspólnych 
rozmów, śmiechu…

„Smakowite” zadanie pojawiło się w ostatni weekend czerwca. 
Dzięki zaproszeniu od firmy MOWI i K5 - Akademii Kulinarnej 
wolontariusze z puszkami i terminalem pojawili się na Slow 
Fest Sopot. Nasi gospodarze przygotowali pyszne przekąski, 
których uczestnicy festiwalu mogli spróbować w zamian za 
datek na rzecz Hospicjum.

Były i zadania muzyczne. W lipcu wolontariusze kwestowali 
w czasie koncertów na festiwalu Jazz Jantar w zaprzyjaźnionym 
Klubie Żak. Podobne zadanie, połączone z rozdawaniem ulotek 
informujących o naszych akcjach, otrzymali we wrześniu podczas 
Festival Chillout Classic 700 w straszyńskiej Galerii Szczudło.

24 lipca rozpoczął się 761. Jarmark św. Dominika! I chociaż w tym 
roku nie było na nim hospicyjnego stoiska, codziennie można 
było spotkać fundacyjnych wolontariuszy dzielnie kwestujących 
wśród odwiedzających jarmark – nie straszne im były warunki 

Zimno, ale nasze wolontariuszki zawsze są uśmiechnięte!
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GAK, wcześniej Miejski Dom Kultury, powstał w 1967 r. 
i od ponad pół wieku aktywnie wspiera i kreuje działania 
artystyczne w Gdańsku, wychowując kolejne pokolenia 

kochające kulturę i budujące wspólnotę otwartą, czerpiącą z róż-

norodności ludzi i kultur. Placówki realizują projekty o zasięgu 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Zaczynaliśmy od jed-

nej placówki, dzisiaj GAK jest siecią domów kultury pracujących 

w środowiskach lokalnych: Stogi (GAK Dom Sztuki), Letnica (GAK 

Gama), Zaspa (GAK Plama), Brzeźno (GAK Projektornia), Orunia 

(GAK Scena Muzyczna, GAK Stacja Orunia, GAK Teatr, GAK Zespół 

Pieśni i Tańca Gdańsk), Wrzeszcz (GAK Winda), Wyspa Sobieszewska 

(GAK Wyspa Skarbów). 

Od wielu lat GAK współpracuje z Hospicjum im. ks. Dutkiewicza. 

Oprócz działań z zakresu edukacji kulturalnej prowadzi także szeroko 

pojęte działania społeczne na rzecz mieszkańców wielu dzielnic 

Gdańska. Dla zespołu niezwykle istotne jest, aby okazywać dobroć, 

nieść pomoc, jeżeli jest taka potrzeba, ofiarowywać swoje wspar-

cie i otwarte serca. Jeżeli są chęci, to wszystko staje się możliwe. 

GAK zapewnia, że znając zadania i poświęcenie osób działających 

na rzecz nieuleczalnie chorych, pragnie w dalszym ciągu poma-

gać Hospicjum przy organizowaniu imprez charytatywnych, być 

partnerem i przyjacielem żonkilowych Pól Nadziei i promować je 

w naszym mieście. To wszystko w myśl zasady, że pogodzenie się 

z nieodwołalnością śmierci nie oznacza rezygnacji z życia. 

Oni nam pomagają

Łukasz Wajszczyk prywatnie jest szczęśliwym mężem Kasi oraz 
tatą Ignacego i Marianny, a zawodowo – cenionym fotografem. 
Współpracuje z kilkoma znaczącymi agencjami fotograficzny-

mi. Wykonywał sesje zdjęciowe gwiazd, pracował dla tak cenionych 
polskich firm jak VISTULA czy W.KRUK. 
Początkowo należał do grupy wirtualnych wolontariuszy Fundacji 
Hospicyjnej  „Pomaganie jest piękne”. Zgłosił się do działań „w realu” 
przy okazji Pól Nadziei na Pomorzu. Zarówno podczas tej, jak i później-
szych akcji uwieczniał na zdjęciach ważne i piękne momenty. Szcze-
gólnie zaangażował się w akcję „Moda z sercem”. Dzięki kontaktom 
zawodowym udało mu się namówić do przekazania przedmiotów na 
aukcje charytatywne kilkanaście osób ze świata mody, filmu, teatru, 
literatury, m.in. Martynę Wojciechowską, Wojciecha Malajkata czy 
Marię Pakulnis. Cieszy się, że zachęcił do pomocy Hospicjum nie tylko 
osoby, które fotografował w ramach sesji reklamowych czy wywia-
dów do kolorowych magazynów. Dzięki niemu do grona przyjaciół 
Fundacji Hospicyjnej dołączyli też ludzie, którzy wcale nie są znani 
z pierwszych stron gazet, jak choćby kolega Łukasza – Paweł, z którym 
siedział w tej samej ławce w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

To nie koniec, Łukasz ma apetyt na więcej. Sam chce aktywnie 
działać i zachęcać kolejne osoby, by razem pomagać i wspierać 
w cierpieniu tych, którzy są u kresu życia, nieuleczalnie chorych czy 
osierocone dzieci.

To piękne, kiedy wrażliwość artystyczna łączy się z wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Gdań-
ski Archipelag Kultury oraz Łukasz Wajszczyk są wspaniałymi przykładami takiego połączenia. Aktywnie 
wspierają działania na rzecz podopiecznych Fundacji Hospicyjnej, bo wierzą, że „Hospicjum to też życie”. 
Dziękujemy pięknie, dzięki takim Przyjaciołom możemy więcej!

Łukasz Wajszczyk

Gdański Archipelag Kultury

pogodowe ani bariery językowe, bo nieraz prosili o wsparcie tak-
że turystów zagranicznych. Kulminacyjnym punktem jarmarku 
była niedziela 8 sierpnia – na scenie przy Skwerze Świętopełka 
każdy mógł wziąć udział w dniu dla Hospicjum Dutkiewicza! 
Były występy muzyczne, zumba, pokaz związany z naszą akcją 
„Moda z sercem – pomagamy Hospicjum Dutkiewicza” oraz 
inne atrakcje – i przy tym wszystkim pomagali wolontariusze 
akcyjni, cały czas również kwestując i rozdając ulotki. Deszcz 
nie zgasił zapału i dobrych humorów. 

Najwyraźniej nasi akcyjni są deszczoodporni – podobnie było 
pod koniec sierpnia, kiedy to w Parku Oruńskim we współpracy 
z Gdańskim Archipelagiem Kultury zorganizowaliśmy Dzień 
z Hospicjum Dutkiewicza. Chociaż realizację bogatego programu 
przerwała mała ulewa, wolontariusze z uśmiechem od początku 
do końca pomagali w przygotowaniu rozmaitych atrakcji, ich 
przeprowadzeniu i późniejszym sprzątaniu. No i oczywiście 
kwestowali – mimo niezbyt sprzyjającej aury ich uśmiech i zapał 
zachęcały spacerowiczów do hojnego wsparcia podopiecznych 
Fundacji Hospicyjnej.

Niecały tydzień później wolontariusze pojawili się na Stadionie 
Leśnym, gdzie odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Pro-
gramistów. Tym razem wsparli nas uczniowie Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich, bo jako nasi przedstawiciele 
nie tylko kwestowali, ale też wydawali popcorn i babeczki (dla 
zapewnienia bezpieczeństwa musiały to być osoby posiadające 
orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych). 

Młodzież z „Gastronomika” z popcornem można było spotkać 
także w czasie Gdańskiego Dnia Elektromobilności na Ołowian-
ce. Oprócz nich dzieci, młodzież i dorośli przez kilka godzin 
kwestowali i zachęcali do wzięcia udziału w innych akcjach 
na rzecz Hospicjum, a ich zapału nie ostudził nawet naprawdę 
zimny wiatr znad Motławy.

To tylko te bardziej spektakularne działania wolontariuszy 
akcyjnych. Ogromnie się cieszymy, że są z nami również na co 
dzień – pomagają w pracach porządkowych i ogrodowych, 
rozwieszają plakaty informujące o naszych akcjach, odbierają 
i dowożą potrzebne materiały. W sierpniu i wrześniu z ich działań 
można wymienić także przygotowanie wyprawek szkolnych czy 
wystawianie przedmiotów na bazarku charytatywnym, ozdo-
bienie mety biegu charytatywnego, pomoc w przeprowadzeniu 
spotkania z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu…

Za to wszystko z głębi serca dziękujemy. A kiedy ktoś, kto w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy angażował się w różne działania, po-
święcając na nie w sumie kilkadziesiąt godzin, na podziękowania 
odpowiada „Ależ to nic takiego”, robi mi się naprawdę ciepło na 
sercu i wiem, że z takimi wolontariuszami można góry przenosić.

Mamy nadzieję, że wolontariat akcyjny dalej będzie mógł ak-
tywnie działać. Przed nami kolejne akcje – wydarzenia sportowe 
i kulturalne, zbiórki rzeczowe, kwesty, w tym tradycyjna wielka 
zbiórka „Światło dla hospicjum” na gdańskich (i nie tylko) cmen-
tarzach. Oby statystyki zachorowań nie pokrzyżowały nam 
planów – bo bezpieczeństwo wszystkich jest na pierwszym 

miejscu. Wiem, że jeśli tylko realizacja akcji będzie możliwa, 
„moi” wolontariusze nie zawiodą. A że w grupie siła, serdecznie 
zapraszam wszystkich, którzy się zastanawiają, czy wolontariat 
akcyjny to coś dla nich. Im nas więcej, tym więcej możemy!

Alicja Kocińska 
Koordynator wolontariatu akcyjnego

Przygotowania do Dnia z Hospicjum w Parku Oruńskim

Wolontariusze chętnie pomagają nie tylko w dużych akcjach, 
ale też w codziennych zadaniach

Wolontariusze akcyjni i pracownicy Fundacji Hospicyjnej  
często kwestują ramię w ramię
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Czy można się przygotować na znikanie rodzica? Na chorobę bliskiego, która 
odbiera go nam kawałek po kawałku i zmusza do konfrontacji z tym, co 
ostateczne? Jak odnaleźć się w roli ojca swojego ojca? Z tym wszystkim mierzy 

się bohater powieści „Niejedno”, debiutu Barbary Woźniak.

Gdybyśmy spotkali Szymona Kowalskiego, głównego bohatera 
książki, w innych okolicznościach, zapewne uznalibyśmy go za 
kogoś zupełnie przeciętnego. Jest wykładowcą akademickim 
w Krakowie, który bez większych sukcesów i przekonania uczy 
etyki studentów medycyny. Rozwodnik, uwikłany w niejasną 
relację z zamężną kobietą i z trudnymi relacjami z córką stu-
dentką. Z tą ostatnią prowadzi rozmowy prawie wyłącznie przez 
Whatsapp i niemal zawsze kończą się one kłótnią, wyrzutami 
i frustracją po obu stronach. Jest jeszcze jego ojciec, który 
mieszka w Tarnowie i coraz częściej zachowuje się dziwnie – coś 
gubi, czegoś zapomina, traci orientację w czasie i przestrzeni. 
Im więcej takich zdarzeń, tym częściej Szymon musi o ojcu 
myśleć: o ich relacji, o przeszłości, o tym, co nieuniknione – że 
za chwilę ojcem trzeba będzie się zająć. Czy jest na to gotowy? 
Nie, nikt przecież nie jest.

Barbara Woźniak, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i adiunktka na Wydziale Lekarskim, 
w świat demencji i opieki rodzinnej wprowadza małymi krokami, 
drobnymi gestami. Ojciec, który jeszcze chwilę temu pamiętał, 

ale nagle gubi kolejne skrawki pamięci. Szymon, który wszystkie 
rzeczy do zrobienia zapisuje na małych karteczkach i przykleja 
do lodówki, aż ta zaczyna wyglądać jak papierowa. Córka Szy-
mona, która nie chce odwiedzić dziadka, bo nie potrafi zmierzyć 
się z jego chorobą. Autorka pokazuje paletę emocji chorego 
i opiekuna, osób bliskich i dalszych, które wpadają w orbitę 
chorego, ale na niej nie pozostają, uciekając, gdy staje się to 
możliwe. Trwa tylko Szymon, który mierzy się z chorobą ojca, 
jego odchodzeniem, swoją obciążoną pamięcią i jego brakiem 
pamięci, bezsilnością, gniewem, frustracją – tym szerokim wa-
chlarzem emocji i doświadczeń opiekuna rodzinnego.

Tytuł książki to nawiązanie do określenia „niejednoznaczna 
strata”, stosowanego wobec rodzin, w których ktoś choruje na 
demencję. Odzwierciedla powolny proces, w którym chory żyje, 
lecz wraz z postępem choroby jest go coraz mniej dla świata 
i bliskich. To także metafora wielokrotnej żałoby, przez którą 
przechodzą opiekunowie, gdy znika kolejna część osobowości 
bliskiego, przy którym trwają aż do końca. 

Lekcje znikania

Wspieramy:
● dzieci i nastolatki w żałobie,
● dorosłych, którzy doświadczyli straty.

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

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

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Przeżywasz stratę bliskiej osoby?

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

S�nansowano ze środków 
miasta Gdańska

Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia, Anna Janowicz
Kim są opiekunowie rodzinni? Jak ich wspierać? Jakie rozwiązania wprowadzić, by ich sytuacja się 
poprawiła? Na te i wiele innych pytań dr Anna Janowicz odpowiada w swojej książce. 

Wyjrzeć przez okno, Anna Kulka-Dolecka
Książka pokazuje drogę, jaką musi pokonać opiekun rodzinny, aby oswoić codzienną 

grozę lęku o dziecko i jednocześnie zadbać o szczęśliwe życie własne i swoich bliskich. 

Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów,  
pod redakcją Józefa Binnebesela, Zbigniewa Bohdana, Piotra Krakowiaka,  
Dominika Krzyżanowskiego, Agnieszki Paczkowskiej i Alicji Stolarczyk
To poradnik ukazujący przewlekłą chorobę dziecka w możliwie najszerszym spektrum.  
Obok praktycznych wskazówek dotyczących pielęgnacji, rehabilitacji lub żywienia,  
czytelnik znajdzie tu również aspekty psychologiczne, duchowo-religijne czy socjalno-bytowe.

Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów,  
pod redakcją Piotra Krakowiaka, Dominika Krzyżanowskiego, Aleksandry Modlińskiej

Poradnik dostarcza podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki dotyczących: 
choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia, oraz aspektów pozamedycznych: 

opieki psychologicznej, socjalnej i duchowo-religijnej.

Wyjrzeć przez okno
Anna Kulka-Dolecka
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Jeśli jesteś opiekunem rodzinnym…
Wyjrzeć przez okno to książka przygotowana specjalnie dla Ciebie. Osobi-
sta sytuacja autorki – mamy dziecka od lat będącego pod opieką gdańskiego 
Hospicjum Dutkiewicza, a także jej merytoryczne zaplecze i rzeczywisty ta-
lent sprawiają, że nie otrzymasz akademickich rozważań czy pełnych emo-
cji wspomnień. Przed Tobą oto dobrze napisana, z „życia wzięta” książka 
specjalistki od relacji z innymi ludźmi i ze sobą samą. Przeczytaj, a potem 
wyjrzyj przez swoje okno…

Jeśli nie jesteś opiekunem rodzinnym…
Trzeba (…) podjąć trud: przyjrzeć się sobie i rozejrzeć wokół. Otworzyć spi-
żarnię swoich przeżyć i sprawdzić, co mamy, a o co warto zadbać. Co ofe-
ruje nam świat? Ania pokazuje okna, które otworzone, przyniosły jej radość 
i moc. Niewątpliwie każdy ma swoje wyzwania, możliwości i braki, ale prze-
cież z wielu doświadczeń, o których pisze autorka, można skorzystać niemal 
wprost. Jedyne, czego nie zrobi za nas nikt, to podjęcie decyzji. 

(Z Przedmowy do książki)

Anna Kulka-Dolecka – absolwentka UG na kierunku Psy-
chologii oraz Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich 
SWPS. Od 2012 roku współpracowniczka kwartalnika „Ho-
spicjum to też Życie” Fundacji Hospicyjnej. W 2008 roku, 
z powodu nieuleczalnej choroby syna Pawła, wraz z całą 
rodziną została podopieczną gdańskiego Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC. 
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Hospicjum
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Hospicjum Domowe 
dla Dzieci

Fundacja
Hospicyjna

KLIKAJ – WPŁACAJ – UDOSTĘPNIAJ
Zobacz, jak wiele możesz zrobić,
gdziekolwiek jesteś!

Pomaganie jest piękne!

 www.pomagamhospicjum.pl

KRS: 0000 201 002

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

Na stronie również lista zaprzyjaźnionych kawiarni i restauracji, 
w których z ulotką mikropłatności otrzymasz rabat na wybrane produkty.

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

Co?

6 strzykawek

10 bandaży

10 par 
rękawiczek
nitrylowych

2 opatrunki
specjalistyczne

Za ile?

1 zł

5 zł

10 zł

50 zł

Zużywamy
rocznie

12 000 szt.

1500 szt.

100 000 par

2500 szt.
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