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Święta Bożego 
Narodzenia, pożegnanie 
ze starym rokiem 

i powitanie nowego  – to czas szczególny. 
Wspominamy, podsumowujemy i snujemy 
plany na przyszłość. Rok 2021 pozwolił 
nam na powrót do niektórych działań, 
współpracy z wolontariuszami opiekuńczymi, 
obchodziliśmy w nim dwa piętnastolecia 
– Akademii Walki z Rakiem i Funduszu 
Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga. Są 
mi bliskie, bo również jestem związana 
z Fundacją od 15 lat… Bardzo ważnych 
lat. Praca tu to ciągła lekcja. Życia, pokory, 
odpowiedzialności, rozwoju i podejmowania 
wyzwań. A przede wszystkim szansa 
na zmienianie rzeczywistości ludzi 
cierpiących, bezradnych, zagubionych. 
Jak to zrobić? Trzeba chcieć, mieć pomysły, 
świetny Zespół i wsparcie Przyjaciół… 
Poprzeczkę ustawiliśmy sobie wysoko, ale 
i potrzebujących jest coraz więcej. Dlatego 
jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą pomoc, 
bo ona pozwala nam działać dalej… 

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dużo 
dobra na cały 2022 rok!

Gorąco dziękujemy  
wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom  
za życzliwość i wsparcie w 2021 roku.

Życzymy spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten szczególny czas dobroci, wybaczania 
i wspólnej radości stanie się źródłem 

siły i nadziei na cały 2022 rok.

Zespół Fundacji Hospicyjnej
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Ks. Eugeniusz Dutkiewicz mówi o szczególnej relacji z podopiecznym w Drogowskazie: Wejść w przestrzeń 
człowieka cierpiącego. Prawda wymaga miłości, miłość wymaga wspólnej drogi. „To trudny Drogowskaz, ale to, 
co wartościowe, bywa trudne” – usłyszałam od Elżbiety Skowrońskiej, Naczelnej Pielęgniarki Hospicjum im. ks. 

E. Dutkiewicza SAC, którą poprosiłam o komentarz do niego. Podzieliła się swoimi przemyśleniami i wieloletnim 
pielęgniarskim doświadczeniem, opartym na filozofii hospicyjnej.

Czwarty Drogowskaz Recepcja – serce Hospicjum

Jedyną stałą w pracy na recepcji jest… ciągła zmiana. Począwszy 
od ruchomego grafiku, poprzez różnorodność zadań, po fakt, 
że przychodząc do pracy, nigdy nie wiesz, co cię czeka. Są dni 
spokojne i takie, że nie tylko dyżur, ale i doba wydają się za 
krótkie. Są te pełne pozytywnych emocji, ciekawych spotkań 
i śmiechu oraz te smutne, trudne, kiedy wszystko idzie nie tak, 
a pacjenci, szczególnie ci zaprzyjaźnieni, odchodzą na zawsze. 
Hospicyjna recepcjonistka musi być bardzo opanowana i em-
patyczna. Recepcja jest łącznikiem pomiędzy pacjentami, ich 
rodzinami, wolontariuszami i członkami różnych zespołów 
pracujących w ramach Fundacji. Jak to w życiu bywa, nieraz 
„obrywa” jako posłaniec przekazujący złe wieści.
Do trudnych zadań należą często rozmowy – i te osobiste, 
i telefoniczne. Przekazywanie smutnych informacji, cierpliwe 
słuchanie trudnych historii, bo czasem tego potrzebuje roz-
mówca, wymaga dużej odporności psychicznej. Konieczny jest 
również duży takt i wyczucie, bo w jednej przestrzeni spotykają 
się osoby tutaj pracujące i te, które przeżywają trudne chwile 
z powodu złego stanu zdrowia bliskiego czy własnego.
Recepcjonistka bywa czasem także florystką – z kwiatów ofia-
rowanych przez zaprzyjaźnione kwiaciarnie czy przyniesionych 
przez wolontariuszy układa bukiety do kaplicy i na oddział. Dla 
Eli, miłośniczki kwiatów, to jedno z najprzyjemniejszych zadań.
Czasem staje się też detektywem, kiedy trzeba szybko znaleźć 
właściciela auta blokującego inne samochody na ciasnym ho-
spicyjnym parkingu albo przesyłkę, która miała być już dostar-
czona, a nikt nie wie, gdzie jest. Jedna z takich sytuacji zapadła 
Eli w pamięć szczególnie. Jeden z pracowników otrzymał smsa, 
że przesyłka, o dość dużej wartości, została dostarczona, a na 
recepcji nikt nic o niej nie wiedział. Nie pomogły gorączkowe 
poszukiwania w bardziej i mniej prawdopodobnych miejscach, 
gdzie mogła trafić. Następnego dnia z rana pojawił się kurier 
z szukaną paczką i przeprosinami. Co się okazało? Dzień wcze-
śniej zastępował go kolega, który nie zdążył dostarczyć wszyst-
kich przesyłek i po prostu wysłał smsa, żeby nie tłumaczyć się 
centrali. Z perspektywy czasu historia może nawet zabawna, 
ale wtedy kosztowała Elę dużo nerwów.
Chyba największą zaletą tego stanowiska jest możliwość obser-
wowania i uczestniczenia w pięknych i wzruszających wydarze-
niach: spotkaniach pacjentów z wolontariuszami, występach 
zaprzyjaźnionych talentów, spotkaniach świątecznych wszyst-
kich pracowników… Przy jednej z takich okazji wolontariusze 

wyjątkowo głośno się rozśpiewali, a po hospicyjnym holu dźwięk 
się niesie doskonale. Ela, zestresowana, zastanawiała się, jak 
delikatnie zwrócić im uwagę, żeby śpiewali trochę ciszej, bo 
przeszkadzają pacjentom na górze… Niepodziewanie u szczytu 
schodów prowadzących na oddział pokazała się wolontariuszka 
pomagająca akurat przy chorych i głośno przekazała: Pacjent 
z czternastki dziękuje za śpiewy! Co ciekawe, te same schody, 
udekorowane bożonarodzeniowo i rozświetlone, wywarły wiel-
kie wrażenie na Eli w pierwszym roku pracy, nasuwając od razu 
skojarzenie: autostrada do nieba. Szkoda, że ostatnie święta nie 
miały swojej „autostrady”.
Czego żałuje? Tego, że pandemia zmieniła niestety również 
pracę recepcjonistek. Ludzie są bardziej zagubieni, wycofani, 
mniej rozmowni. Brakuje jej bliższych, bardziej serdecznych 
kontaktów z nimi. Tego jej bardzo brakuje teraz, a za chwilę 
będzie brakowało jeszcze bardziej, ponieważ…
…Ela właśnie przechodzi na zasłużoną emeryturę. Przechodzi, 
a nie odchodzi, bo – jak sama zaznacza – sercem zawsze będzie 
z nami. Już zapowiada wizyty i pomoc w sytuacjach kryzyso-
wych – ponownie jako wolontariuszka.
Elu, niech czas emerytury przyniesie Ci wiele satysfakcji, pozwoli 
realizować większe i mniejsze marzenia, na co nie miałaś czasu, 
pełniąc swoje dyżury. Dziękujemy za wspólne lata!

Spisała Alicja Kocińska

Wizytówką Hospicjum są nasze recepcyjne dziewczyny. Dziewczyny, bo – niezależnie od wieku – energii, 
uśmiechu (widocznego nawet spod maseczki) i życzliwości mogłaby im pozazdrościć niejedna nastolat-
ka. O blaskach i cieniach swojej pracy opowiedziała Ela Osowska, recepcjonistka Hospicjum Stacjonarne-

go im. ks. E. Dutkiewicza SAC od 2013 roku, a wcześniej wolontariuszka.

Spotkanie świąteczne zespołu Fundacji  
i pożegnanie Eli (w czerwonej sukience)

Elżbieta Skowrońska, Naczelna Pielęgniarka Hospicjum  
im. ks. E. Dutkiewicza SAC, świętuje w tym roku 30-lecie pracy w Hospicjum

Aby poznać szczególną przestrzeń człowieka ciepiącego, trzeba 
mieć dobrą wolę. Bo można zaopiekować się nim, wykonując 
po prostu dobrze swoje obowiązki – podać leki, sprawdzić, jak 
działają, zrobić opatrunek… Natomiast relacja, dzięki której 
zobaczymy więcej niż chory sygnalizuje werbalnie, powstanie, 
jeśli zatrzymamy się przy nim. Nie wszystko powie od razu. Po-
trzebny jest czas, by się przekonać, że możemy na siebie liczyć, że 
ta nasza relacja jest oparta na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym 
zrozumieniu. To wymaga pewnego wysiłku, a przede wszystkim 
chęci do takiego towarzyszenia choremu w jego drodze u kresu 
życia, która staje się naszą wspólną drogą. Musimy również 
pamiętać, że chory może postawić granicę i nie chcieć głębszej 
relacji. Wspólna droga oznacza przyjęcie przez nas jego decyzji. 

Ten czas, który mamy dla chorego ponad to, co musimy wykonać, 
jest bezcenny zarówno dla niego, jak i dla nas. Wejście w przestrzeń 
człowieka cierpiącego sprawia, że mogę pomóc mu całościowo, 
holistycznie. Ksiądz Dutkiewicz mówił, że opieka hospicyjna po-
winna obejmować wszelkie wymiary, nie tylko fizyczny, ale też 
duchowy, emocjonalny i socjalny. My podczas wizyt musimy pa-
trzeć sercem, żeby pewne rzeczy zauważyć, na przykład ubóstwo, 
brak czegoś. Czasami chorzy tego nie sygnalizują, bo są dumni, 
ciężko im mówić o niedostatkach. Dlatego trzeba mieć to „coś”, 
pewną wrażliwość i chęć, żeby się zatrzymać, ze świadomością, 
że to będzie kolejna rysa na naszym sercu. Relacja z chorym, która 
w jakimś sensie pomaga mu przetrwać najtrudniejsze chwile przed 
odejściem, rani również osoby, które ją z nim nawiązują. Wiem, że 
mnie to też zaboli. Ale nic, co cenne, wartościowe, nie przychodzi 
łatwo. Jest okupione jakimś trudem i nierzadko zmęczeniem osób 
sprawujących opiekę. Paradoksalnie, kiedy ten chory odchodzi 
i mnie to boli, to mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Relacja z chorym musi się opierać na prawdzie w różnych wy-
miarach i zapewnieniu, że może on na nas liczyć. Jeśli mówisz, że 
będziesz danego dnia o określonej godzinie, to bądź, bo obiecałaś. 
Jeśli nie możesz, zadzwoń i powiedz, że stoisz w korku, ale pa-
miętasz i będziesz na pewno. Trzeba bardzo uważać na to, co się 
mówi pacjentowi. Żeby to była prawda. Oczywiście są też trudne 
prawdy. Chory może na przykład zapytać, czy rana mu się wygoi. 
Jeśli wiem, że nie, muszę tak o tym powiedzieć, żeby go nie zała-
mać i zapewnić, że będę o nią dbać, by nie bolało. Jest to bardzo 

trudne. Czasami, jak mam skłamać albo nie wiem, co powiedzieć, 
to wolę milczeć. Chory bardziej uszanuje to, że czegoś nie wiem 
niż to, że powiem coś, co nie jest zgodne z prawdą. I będzie mi 
ufał. Gdy nie ma zaufania, nie można mówić o wspólnej drodze. 

Ksiądz Dutkiewicz mówił o tej drodze, że jest to początek i koniec 
pewnej naszej rzeczywistości. Na początku kontaktu z pacjentem 
nie ma jeszcze takich wiążących relacji, nie wiemy o sobie wszyst-
kiego. Musimy przejść drogę do tego, by nabrać do siebie zaufania. 
By chory mógł się przekonać, że jak będzie się bał albo jak będzie 
bolało i zadzwoni, to ktoś zareaguje, że nie pozostanie sam. Może 
chodzić o problemy fizyczne, ale też o lęk czy różne dylematy –  co 
będzie z dziećmi, kto się zaopiekuje jego matką albo co zrobić 
z psem czy kotem, który zostanie, co będzie dalej… I być może 
jest to najbardziej dojmujący w danej chwili problem. Na pewno 
choremu jest łatwiej, jeśli ma na tyle zaufania do członka zespołu, 
do pielęgniarki, lekarza, wolontariusza czy kogokolwiek, że może 
się z tego problemu zwierzyć. Bardzo często jesteśmy w stanie 
zaradzić problemowi. Po to jesteśmy zespołem, w którym są różni 
profesjonaliści, którzy pomogą. Nie we wszystkim oczywiście. 
Tego, czego najbardziej pragnie – zdrowia, nie przywrócimy. Ale 
najważniejsze jest to, że nie zostawimy go aż do końca. I to jest 
ta nasza wspólna droga, podczas której stopniowo wchodzimy 
w relację, nabieramy do siebie zaufania i idziemy nią razem do 
końca. To jest właśnie ta droga, o której mówił ks. Dutkiewicz. 

Wysłuchała Anna Janowicz
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Nauczyłam się brać to,   
co przynosi życie

Walka o zdrowie Mateusza trwa już ponad 12 lat. W tym czasie chłopiec przeszedł wiele operacji, zabiegów, 
trudne leczenie onkologiczne, po którym powikłania odczuwa do dziś. Na temat bólu wie więcej niż 
jakiekolwiek dziecko powinno wiedzieć. O tym, jak w tej codziennej walce o zdrowie pomaga wsparcie 

zespołu Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC, jak dziś czuje się chłopiec i o tym, że trzeba 
nauczyć się doceniać życie w każdej sytuacji, opowiedziała Anna Urbaniak, mama Mateusza. 

Pani Anno, pod opieką Hospicjum Dutkiewicza jesteście od 
2020 roku, ale Mateusz choruje znacznie dłużej. Jaka jest 
Wasza historia?
Mati urodził się w 2006 roku, w tym roku skończył 15 lat. Proble-
my ze zdrowiem zaczęły się tuż przed jego trzecimi urodzinami. 
To wtedy zaczął mieć niepokojące objawy – bolała go główka, 
wymiotował. Po krótkich badaniach lekarz skierował nas na 
tomografię komputerową. Diagnoza w ciągu jednego dnia 
wywróciła nasze życie do góry nogami – okazało się, że Mati 
ma złośliwy nowotwór móżdżku. 

Zaczęło się trudne leczenie. Szpital staje się wtedy drugim 
domem?
Z Gdańska zostaliśmy z Matim przekierowani do Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie i tam spędziliśmy prawie dwa lata. 
Wynajęliśmy mieszkanie obok Centrum, żeby być bliżej dziecka. 
Przez ten czas syn przeszedł ciężką chemioterapię z dużymi 
powikłaniami, kilkakrotnie przetaczano mu krew, miał kolejne 
operacje. Po długotrwałej radioterapii i chemii podtrzymującej 
Mati przestał chodzić, miał problemy z czuciem. Cały czas go 
rehabilitowaliśmy, dosłownie stawiając na nogi. W pewnym 
momencie Mati musiał od nowa uczyć się nie tylko chodzić, ale 
i mówić, kontaktować z nami i ze światem. Staraliśmy się, żeby 
mógł też żyć jak każde inne dziecko, chodził do przedszkola, 
miał kontakt z rówieśnikami. O normalnym dzieciństwie trudno 
było jednak mówić. Po dwóch latach leczenia musieliśmy co 
trzy miesiące jeździć na kontrole, później raz na pół roku, dziś 
wystarczy kontrola raz w roku. Niestety Mati cierpi cały czas na 
tzw. odległe następstwa chemii i radioterapii związane z uszko-
dzeniem układu nerwowego. To w sumie kilkanaście różnych 
schorzeń i chorób współistniejących. Wymaga regularnej reha-
bilitacji, kolejnych zabiegów. Ostatnio miał operację kręgosłupa, 
dzięki której łatwiej mu siedzieć i nie odczuwa już ogromnego 
bólu. Po operacji za to pojawiły się problemy z biodrem. Każdy 

kolejny zabieg, leczenie to stres dla niego i dla nas. A potem 
nowe wyzwania rehabilitacyjne.

Mati doświadczył w swoim życiu wiele bólu.
Po jednej z operacji przez kilka tygodni cierpiał ogromnie z po-
wodu krzyku mózgowego. Praktycznie bez przerwy wył. Lekarze 
byli bezsilni, bo leki przeciwbólowe działały przez 20 minut, 
a potem wszystko zaczynało się od początku. Był czas, że mój 
syn był tak obolały, że nie można go było przytulić, potrzymać 
za rękę, bolało go całe ciało, nawet skóra. 

Leczenie onkologiczne zakończyło się w 2011 roku.
Mati na szczęście jest ozdrowieńcem, ale jego życie dalekie jest 
od życia nastolatka, który przeszedł katar czy zwykłą infekcję. 
Jego układ nerwowy został poważnie uszkodzony w czasie 
leczenia i Matiemu najbardziej doskwiera niemoc fizyczna – 
ma niedowład kończyn, nie widzi na jedno oko, gorzej słyszy. 
W ostatnich latach przeszedł m.in. podcinanie ścięgien, stabi-
lizację kręgosłupa i operację biodra. Właściwie od 12 lat całe 
nasze życie kręci się wokół leczenia, szukania specjalistów, 
ciągłej rehabilitacji. Koncentrujemy się na tym, żeby Mati miał 
jak największy komfort życia, żeby nie odczuwał bólu i mógł 
być radosnym chłopcem. Wielkim wsparciem dla niego w tym 
wszystkim jest jego młodszy brat – chłopaki mają ze sobą 
świetny kontakt. 

A kiedy w całym tym trudnym procesie leczenia i rehabilitacji 
pojawiło się wsparcie Hospicjum Dutkiewicza?
Powiem szczerze, że bardzo długo dojrzewałam do myśli 
o przyjęciu wsparcia zespołu hospicyjnego. Chyba każdemu 
na początku hospicjum kojarzy się z czymś ostatecznym. Raczej 
z zaprzestaniem leczenia niż wsparciem w leczeniu. Ale prawda 
jest zupełnie inna. Największy wpływ na podjęcie decyzji o zgło-
szeniu się do Hospicjum Dutkiewicza mieli chyba rodzice innych 
dzieci hospicyjnych. Spotykaliśmy się w szpitalach, rozmawia-

liśmy, opowiadali o tym, że Hospicjum daje im poczucie bez-
pieczeństwa, że zawsze jest lekarz lub pielęgniarka, do których 
mogą zadzwonić, kiedy coś się dzieje. Lekarze hospicyjni patrzą 
też na ciężko chore dzieci szerzej, mają inną wiedzę. Bywało, że 
lekarze w szpitalach, widząc tak skomplikowany przypadek, 
bali się podejmować decyzje o wprowadzaniu różnych leków. 
Mówili, że najlepiej byłoby zasięgnąć rady specjalisty. „Jakiego 
specjalisty?” – pytałam, bo przecież byłam u specjalisty! Po ko-
lejnej takiej wizycie postanowiłam pójść za radą mamy Oliwki 
– dziewczynki, która była pod opieką Hospicjum – i zgłosiłam 
się tam z Matim. To było półtora roku temu. 

Co się zmieniło od tamtego momentu?
Jesteśmy objęci niesamowitą opieką. Czuwa nad nami wyjątko-
wy zespół, w którym są m.in. lekarka Ania i pielęgniarka Iwona. 
Iwona to dobry duch Matiego. Mają ze sobą wyjątkowy kontakt. 
Syn może do niej zadzwonić z każdym pytaniem. Czasem robi to, 
kiedy chce jej po prostu opowiedzieć coś śmiesznego albo żeby 
się wyżalić, że jest mu źle. Iwona zawsze jest gotowa go wysłu-
chać. Jestem jej za to ogromnie wdzięczna. Dla Matiego, który 
doświadczył tyle bólu, sam strach, że znowu zacznie go boleć, 
jest ogromnym stresem. Fakt, że ma z kim o tym porozmawiać 
i że jest to pielęgniarka, która potrafi go uspokoić, powiedzieć, 
że jeśli zacznie boleć, przyjedzie ona albo doktor Ania i temu 
zaradzą, działa na Matiego kojąco. Po jednym z zabiegów mieli-
śmy problem z raną, która nie chciała się zagoić. Byłam w stałym 
kontakcie z Iwoną i doktor Anią, przesyłałam im zdjęcia, one na 

bieżąco reagowały na wszystkie zmiany, doktor Ania włączała 
potrzebne leki, Iwona przyjeżdżała zmieniać opatrunki. Mati 
czuje, że jest dla nich ważny i ma to na niego wpływ nie tylko 
medyczny, ale także terapeutyczny.

A czym dla Pani jest to wsparcie?

Wsparcie Hospicjum daje mi duży spokój i komfort psychiczny. 
Wiem, że nawet jeśli coś się będzie działo, zostaniemy otoczeni 
najlepszą możliwą opieką. Nie będziemy sami. W czasach pan-
demii jest to po prostu bezcenne. Warto powiedzieć, że pomoc 
Hospicjum Dutkiewicza nie kończy się na kwestiach medycznych. 
Możemy wszyscy skorzystać też z pomocy psychologicznej. Jakiś 
czas temu konsultowałam się z panią psycholog na temat tego, 
jak wesprzeć nastolatka, który coraz więcej rozumie, ma coraz 
więcej przemyśleń na temat swojej choroby i życia. Chciałam 
wiedzieć, jak z nim rozmawiać, na co zwrócić uwagę. Pani Mirka 
bardzo mi pomogła lepiej to wszystko zrozumieć. Chłopcy z róż-
nych okazji, np. na Mikołaja, na Dzień Dziecka, dostają również 
piękne prezenty. Dla mnie ważne jest także to, że mam kontakt 
z innymi rodzicami chorych dzieci. Spotykamy się na przykład 
na turnusach rehabilitacyjnych. Kiedy dzieci już śpią, siadamy 
i możemy się wygadać – tak naprawdę otwarcie, bo wiemy, że 
zrozumiemy się wzajemnie. Śmiejemy się, płaczemy, rozmawia-
my o tym, co trudne. Lubię te spotkania, bo jestem zwierzęciem 
towarzyskim. Mój mąż jest marynarzem, często wyjeżdża, więc 
w 2015 roku zrezygnowałam z pracy, żeby zajmować się chłop-
cami i każda okazja, żeby pobyć wśród ludzi jest dla mnie cenna. 
Uwielbiam na przykład wyjść z przyjaciółkami do kina albo na 
dobre jedzenie. To pomaga mi ładować akumulatory. 

A jak Mati czuje się dziś? Jak wygląda wasza codzienność?

Mati, jak każdy nastolatek, uwielbia gry. Teraz gra głównie 
w Simsy i Lego Przygody. Przed pandemią i operacją kręgosłupa 
chodził do szkoły dla dzieci niesłyszących w Gdyni. Teraz ma 
indywidualny tok nauczania. Bardzo lubi biologię, angielski 
i historię. Matematykę trochę mniej. Uwielbiamy całą rodziną 
wyjeżdżać na wakacje nad Morze Śródziemne. Mati kocha wodę, 
bo w niej jego ciało przestaje być ciężarem. Smarujemy go więc 
kremem z wysokim filtrem, zakładamy pływaczki i Mati bawi się 
w basenie, póki mu skóra nie ścierpnie. Jest wtedy taki szczęśli-
wy. Na te wyjazdy czeka cały rok. W domu z kolei uwielbiamy 
posiedzieć w dresach na kanapie, przychodzą wtedy nasze 
dwa koty, pies, którego niedawno adoptowaliśmy, oglądamy 
jakiś serial i cieszymy się, że nie musimy się nigdzie spieszyć. 
Dużo się wspólnie śmiejemy – to nasz sposób na tę całą trudną 
codzienność. Czasem jest naprawdę ciężko, ale przez te wszyst-
kie lata nauczyłam się, że są rzeczy, na które nie mam wpływu. 
Trzeba działać i brać to, co życie przynosi. Całą rodziną uczymy 
się doceniać to, co mamy, bo w tym całym nieszczęściu, jakim 
jest ciężka choroba dziecka, los zesłał nam też wiele dobrego 
i jestem za to po prostu wdzięczna. 

Rozmawiała Dagny Kurdwanowska

Mati i jego mama 
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Wyjątkowe chwile  
Akademii Walki z Rakiem

❙❙ NAJPIĘKNIEJSZE
Zawsze niezwykłym grudniowym wydarzeniem było spotkanie 
opłatkowe, które z upływem lat cieszyło się coraz większym 
zainteresowaniem. Jedyna w roku okazja do spotkania się w tak 
licznym gronie – ostatnio w 2019 r. było to prawie 60 osób. 
Wspaniała rodzinna atmosfera, niesamowite zaangażowanie 
uczestników. Każda osoba przynosiła drobiazg (nierzadko były 
to naprawdę wyjątkowe wiktuały) na wspólny stół, a życzenia 
składane w „kręgu życzliwości” u wielu wywoływały prawdziwe 
wzruszenie. Niestety zwyczaj, którego powrotu z utęsknieniem 
wypatrujemy, został zawieszony w okresie pandemii.
Równie miło wspominam wydarzenie wyczekiwane przez uczest-
niczki AWzR – Dzień Kobiet Nadzwyczajnych. Ten autorski projekt 
fundraiserki Beaty Łopatniuk zapewnia wspaniałą zabawę i był 
dla wszystkich Pań okazją, by oderwać się od codziennych trosk 
i poczuć się wyjątkowo.

❙❙ NAJTRUDNIEJSZE
Konieczność zawieszenia z dnia na dzień wszystkich aktywno-
ści AWzR wraz z ogłoszeniem lockdownu w marcu 2020 roku. 
Świadomość, że dla wielu uczestników cotygodniowe spotkania, 
np. na gimnastyce, warsztatach redukcji stresu i innych zaję-
ciach, były ważnym wydarzeniem nie tylko zdrowotnym, ale 
i towarzyskim, dającym poczucie wspólnoty, odpowiadającym 
na potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Odnalezienie się 
w tych niespodziewanych nowych okolicznościach wymagało 
od AWzR elastyczności i kreatywności. Część zajęć udało się 
poprowadzić w formie on-line. Niestety, ze względu na ogra-
niczenia sprzętowe i trudności techniczne, to rozwiązanie nie 
było dostępne dla wszystkich. 

❙❙ NAJZABAWNIEJSZE
Na pewno warsztaty śmiechoterapii. Pierwszy kontakt z tą 
formą wzmacniania siebie miał miejsce w 2016 roku, w roku 
2021 powróciliśmy do tych zajęć, dodając je do stałego „koszy-
ka” narzędzi redukcji stresu i poprawy dobrostanu, do którego 
mogą sięgać każdego roku uczestnicy AWzR.

❙❙ NAJSMUTNIEJSZE
Każda śmierć podopiecznego AWzR.

❙❙ NAJBARDZIEJ EKSCYTUJĄCE
Projekt „Wiatr w żagle”, który dla grupy niesamowitych kobiet 
był okazją do sprawdzenia się w niecodziennych warunkach 
i utwierdzenia w przekonaniu, że po tak trudnym doświadczeniu 
jak choroba nowotworowa można naprawdę dokonać wiele. 
Przez dwa lata (2017, 2018) były to dwudniowe rejsy po Zatoce 
Gdańskiej żaglowcem Generał Załuski, którego załogę stanowiły 
właśnie uczestniczki AWzR, zaś w 2019 roku była to wędrówka 
szczytami Karkonoszy pod hasłem „Zdobywamy szczyty”. Dla 
mnie jednym z ważniejszych aspektów tego projektu było 
osobiste zaangażowanie uczestniczek w jego realizację – od 
zdobywania funduszy, przez ustalanie planu działań, po jego 
realizację. Duma mnie rozpiera na samo wspomnienie.

❙❙ NAJMNIEJ EKSCYTUJĄCE
Takim zadaniem jest zapewnienie ciągłości zajęć w AWzR związa-
ne z pozyskiwaniem funduszy na ich realizację.  Z jednej strony 
to wspaniale, że od 2018 roku wspiera nas stale miasto Gdańsk, 
finansując ze swoich środków większość działań. Ogromne zna-
czenie mają też środki pozyskiwane każdego roku z PFRON-u.  
Z drugiej jednak strony realizacja projektów nieuchronnie łączy 
się z prowadzeniem dokumentacji. I to jest już ten mniej ciekawy 
aspekt pracy. 

❙❙ NAJBARDZIEJ ZAPADAJĄCE W PAMIĘĆ
Piękny gest solidarności z Moniką, która bardzo chciała popły-
nąć w rejs. Niestety jej słabnąca kondycja na to nie pozwoliła. 
Reszta załogi przygotowała wielki transparent, który rozwie-
siła na pokładzie, z hasłem: „Monika, płyniemy dla Ciebie”. To 
także wędrówka szczytami gór i ostatecznie zdobycie Śnieżki 
z flagą Gdańska w dłoniach podczas wyprawy w Karkonosze 
w 2019 roku.

❙❙ A OD SIEBIE ANIA DODAŁA…
Ponieważ to numer świąteczny, musi być kategoria „Najlepsze 
święta AWzR”. I odpowiedź może być tylko jedna – każde święta 
są najlepsze ;-)

Spisała Alicja Kocińska

Gdański oddział Akademii Walki z Rakiem obchodzi piętnastolecie działalności. Każdy koniec roku – zwłaszcza 
związany z rocznicą – skłania do wspomnień i refleksji. A jest co wspominać, bo wydarzeń było wiele – i tych 
wspaniałych, i tych, które były bardzo trudne. O różne „naj” spytałam Annę Marlęgę-Woźniak, koordynatorkę 

AWzR od 2017 r. Jakie wspomnienia przywołała?

Gimnastyka w wodzie

Spotkanie opłatkowe 2019 r.

Niezapomniany rejs

Górska wyprawa

Dzień Kobiet Nadzwyczajnych
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Oni nam pomagają

O świątecznych tradycjach

Firma Marion Sp. z o.o., założona przez Waldemara Ostrowskiego 
w 1991 roku w Gdyni, w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. Ta 
trójmiejska marka produkuje kosmetyki do pielęgnacji wło-

sów, ciała i twarzy, zarówno na rynek polski, jak i rynki zagraniczne. 
Oferowane produkty wyróżniają się dobrym, naturalnym składem, 
oryginalnym opakowaniem i atrakcyjną ceną. Firma od lat docenia-
na jest zarówno przez konsumentów, jak i gremia biznesowe. Jej 
atuty to doświadczenie rynkowe, wykwalifikowana kadra, a także 
umiejętność reagowania na potrzeby wymagających konsumentów 
i kontrahentów. Jest laureatem wielu nagród, w tym prestiżowych 
„Gazeli Biznesu” czy „Diamentów Forbesa”, a ostatnio także Nagrody 
Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2021” w kategorii Gryf Medialny. 
Marion od wielu lat wspiera Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, 
przekazując produkty i kosmetyki niezbędne w codziennej pielęgna-
cji pacjentów. „W ramach CSR staramy się działać w obszarze, który 
znamy najlepiej. Środki higieny osobistej są niby czymś oczywistym, 
jednak często zdarza się, że są dobrem wyjątkowym, pozwalającym 
poczuć się lepiej. Takie produkty zużywają się bardzo szybko, a dzięki 
darowiźnie rzeczowej zaoszczędzone środki finansowe można prze-
znaczyć na inny cel. Angażujemy się regularnie w działania, które 
umożliwiają potrzebującym i chorym dostęp do środków higieny 
osobistej. To podstawa człowieczeństwa, dobrego i komfortowego 
samopoczucia. Szczególnie teraz ważne są wszelkie środki ostrożno-
ści i podwyższone standardy utrzymania czystości i higieny. Każda 
infekcja może być zagrożeniem dla pacjentów hospicjum, więc 
takie działania są tym bardziej potrzebne” – mówi Emilia Szymczak, 
dyrektor marketingu Marion.

Nasi Przyjaciele reprezentują różne branże i swoją działalnością przeczą stereotypom. Prawnicy mają wiel-
kie serca i działają bezinteresownie, a firma kosmetyczna nie tylko dba o piękno klientów, ale też stara 
się wnieść go jak najwięcej w hospicyjne życie. Przedstawiamy Kancelarię Adwokacką KPK Legal i firmę 
kosmetyczną Marion. Drodzy Przyjaciele, gorąco dziękujemy za Wasze wsparcie!

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Pełen rodzinnego ciepła, bliskości, pojednania. Otulony za-
pachem piernika, połyskujący lampkami z udekorowanej choinki, rozbrzmiewający radosnym kolędowa-
niem. Wyjątkowy klimat podkreślają powszechnie przyjęte tradycje bożonarodzeniowe, które kształtowały 
się na przestrzeni wieków. O tym, jak zmieniły się dawne zwyczaje i obrzędy, przeczytasz z uśmiechem…

Marion Sp. z o.o.

Kancelaria Adwokacka KPK Legal

Kancelaria od kilku lat należy do grona darczyńców wspiera-
jących materialnie Fundację Hospicyjną. Wymienić można 
choćby pomoc w zaopatrzeniu hospicjum stacjonarnego, 

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, wsparcie covidowe. 
Kancelaria dba także o najmłodszych podopiecznych Fundacji – 
przygotowuje prezenty w ramach akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień 
Dziecka”, a w listopadzie br. ufundowała Drzewo Pamięci na obchody 
jubileuszu 15-lecia Funduszu Dzieci Osieroconych.
„To wielka satysfakcja, gdy firma budowana od podstaw osiąga 
poziom rozwoju pozwalający na dzielenie się owocami wzrostu” 
– mówi Beata Kopczyńska, adwokat i właścicielka KPK Legal. 

Kancelaria KPK Legal specjalizuje się w prawie bankowym i ubez-
pieczeniowym, pomagając dużym podmiotom z tych branż po-
rządkować obszar zagadnień konsumenckich oraz reprezentując 
klientów w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych. To 
firma o ogólnopolskim zasięgu z centralą w Warszawie. 

Jak podkreśla Beata Kopczyńska, początki, jak w każdym biznesie, 
nie były łatwe. „Osiem lat temu zespół liczył trzy osoby, mieliśmy 
spójną wizję tego, czym chcemy się wyróżniać na rynku, wiedzę 
i doświadczenie, natomiast rozpoznawalność na rynku – powiedzmy, 
że była umiarkowana...”.

Zaangażowanie zespołu i troska o jakość obsługi przyniosły jednak 
efekt, widoczny nie tylko w zadowoleniu klientów, ale także w moż-
liwości coraz większego angażowania się w działania z obszaru 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Kancelaria pomaga nie tylko hospicjom, ale także organizacjom 
prozwierzęcym, świadcząc pomoc materialną oraz reprezentując je 
w postępowaniach karnych i administracyjnych, będących wynikiem 
interwencyjnego odbioru zaniedbanych zwierząt.

Święta, święta i po świętach… 

Każdy to powiedzenie pamięta. 

A jak to kiedyś bywało ze świętami? 

Zaraz tą wiedzą podzielę się z Wami. 

Dzisiaj choinka jarzy się lampkami. 

Kiedyś, dawniej, płonęła świeczkami.

Drzewko od niedawna cieszy nasze chaty. 

Wygląd ma piękny i strój przebogaty. 

Kiedyś u powały rodziny wieszały 

„podłaźniczkę” bądź „pająk” zdobił sufit cały. 

Kolor czerwony był obowiązkowy, 

By złe moce nie narobiły szkody. 

Kolorowym opłatkiem gospodarze z trzodą się dzielili, 

By młode były i pola obrodziły. 

Potraw nieparzyste liczby być musiały, 

a siankiem zasłany bywał stół cały. 

Do wieczerzy czystym zasiadać wypadało, 

więc męskie towarzystwo w przerębli się kąpało. 

Niewiasty w beczce z wodą się nurzały, 

Bo czysty musiał być każdy – i duży, i mały. 

Mak i orzechy obowiązkowe były, 

Bo szczęście, bogactwo i powodzenie przynosiły. 

Zupa również na kolacji była, 

ta tradycja nic się nie zmieniła. 

Barszcz czerwony, a czasem grzybowa, 

no i rzecz jasna micha pierogowa. 

Na stół ciasta także podawano, 

makowcem i piernikiem zawsze się zajadano. 

A czy prezenty Mikołaj przynosił? 

Przez okienko wchodził, pod choinką się kokosił? 

Prezenty dość późno pod strzechy zawitały, 

Początkowo dostawał je duży, a nie mały. 

Rozdawano owoce, czasem też orzechy. 

To wywoływało radości uśmiechy. 

Mimo że obchody są dziś trochę inne,

Jedno pozostało – zawsze jest rodzinnie.
Magdalena Gliniecka
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❙❙ RODZINA WOLONTARIACKA 2021
Taka kategoria w konkursie pojawiła się po raz pierwszy. Kiedy 
tylko się o tym dowiedziałam, wiedziałam, kogo nominuję. Nie 
ma wątpliwości, że był to doskonały wybór – komisja konkur-
sowa właśnie wolontariuszom Fundacji Hospicyjnej przyznała 
pierwsze miejsce! Poznajcie Rodzinę Wolontariacką 2021…

Ta wspaniała ekipa to: Daria i Robert Pomirscy i ich dzieci – Tosia 
(7 lat) i Franek (4 lata) oraz rodzeństwo Darii – Dagmara (17 lat) 
i Paweł (18  lat). Daria i Robert pracują zawodowo i otaczają 
troskliwą opieką czworo młodszych członków rodziny. Mimo 
licznych obowiązków cała szóstka aktywnie działa na rzecz na-
szych podopiecznych. Kiedy w 2018 roku przejęłam obowiązki 
koordynatora wolontariatu akcyjnego, pod facebookowym 
postem ogłaszającym ten fakt Daria napisała krótko: 

„Pani Alicjo, może Pani na nas liczyć!”.

Tej obietnicy dotrzymuje wraz z rodziną do dziś.

Daria po raz pierwszy miała styczność z Hospicjum, gdy jej 
mama zachorowała i została pacjentką Hospicjum. Od śmierci 
mamy w 2013 roku jest rodziną zastępczą dla dwójki rodzeń-
stwa, Dagmary i Pawła. Na początku 2016 roku poznała Roberta 
i wspólnie zaczęli udzielać się w wolontariacie Fundacji Hospi-
cyjnej. Biorą udział w zbiórkach żywności i przyborów szkolnych, 
Polach Nadziei, kwestują na różnych imprezach charytatywnych 
i uroczystościach. Wspierają działania w czasie Jarmarku Domini-
kańskiego i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Nieraz koordynują 
działania i opiekują się niepełnoletnimi wolontariuszami spoza 
kręgu rodzinnego.

Od 2018 roku działają również na rzecz seniorów w Pruszczu 
Gdańskim, przy okazji włączając ich w działania na rzecz nasze-
go Hospicjum. Robert od dwóch lat jest oddanym opiekunem 
hospicyjnego akwarium, które jest niezwykłą ozdobą, podoba-
jącą się pacjentom i ich gościom, a także pracownikom. Często 
realizuje również zadania jako kierowca-kurier.

Już w 2019 roku Robert i Daria zostali wyróżnieni jako „Wolon-
tariusze Roku” Fundacji Hospicyjnej i nie spoczęli na laurach. 

Wraz z bliskimi są gotowi do działania praktycznie na każde 
wezwanie. Zdarza się nawet, że dostosowują plany urlopowe 
do kalendarza akcji charytatywnych, w których mogą pomóc. 
Nawet jeśli w rodzinie pojawia się choroba, jej zdrowi członkowie 
włączają się w działania Fundacji Hospicyjnej.

Zdradzę, że ten rok zapisze się w pamięci rodziny wyjątkowo 
pięknie nie tylko ze względu na zwycięstwo w konkursie: Ro-
bert i Daria pobrali się 15 października! Zatem gratulujemy 
Wam nagrody i życzymy wielu pięknych lat we wzajemnym 
zrozumieniu i miłości. 

❙❙ ORGANIZACJA PRZYJAZNA 
WOLONTARIUSZOM 2021
Przyznanie nagrody naszym wolontariuszom nie było jedynym 
pięknym momentem Gali Wolontariatu… Niespodziewanie 
podczas ogłaszania laureatów kategorii Organizacja Przyjazna 
Wolontariuszom usłyszałyśmy z Agnieszką Paczkowską: „Fun-
dacja Hospicyjna”. O ile po cichu liczyłam na sukces naszych 
wolontariuszy, o tyle ta nagroda była prawdziwą niespodzian-
ką. Wyróżnienie szczególnie cenne, ponieważ w tej kategorii 
nominacje pochodziły od samych wolontariuszy. Cały zespół 
Fundacji Hospicyjnej, a zwłaszcza my – Basia Szynaka i ja, jako 
koordynatorki wolontariatu, gorąco dziękujemy naszym wo-
lontariuszom. Nie tylko za nominację, ale przede wszystkim 
za to, że na co dzień wspieracie nasze działania. To zaszczyt 
pracować z Wami!

❙❙ WOLONTARIAT ŁĄCZY
Uroczystość w dniu 5 grudnia 2021 roku uwypukliła ważną ce-
chę wolontariatu – tworzenie więzi. Taka aktywność wzmacnia 
relacje rodzinne i łączy organizację z tymi, którzy bezintere-
sownie wspierają jej działania. Dziękujemy naszym laureatom 

Wolontariackie więzi
Tradycyjnie grudzień to miesiąc, w którym temat wolontariatu wybrzmiewa głośniej niż zwykle. Szczególnie 

5 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, chcemy podziękować tym, którzy bezinteresownie 
pomagają innym. Jest on również kulminacyjnym punktem obchodów Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu 

– na uroczystej Gali Wolontariatu poznajemy laureatów konkursu „Aktywni w mieście”. W tym roku był to dla nas 
szczególnie radosny dzień…

Szczęśliwi nowożeńcy

Agnieszka Paczkowska i Alicja Kocińska na Gali Wolontariatu

Pomirscy są pasjonatami polskich gór  
i miłośnikami wypraw rowerowych

Drodzy Wolontariusze Opiekuńczy,  
Akcyjni, Kierowcy i Wirtualni!

To dzięki takim osobom jak Wy ten świat jest piękniejszy.
Dziękujemy Wam z całego serca za to, że jesteście.
Niech dobro, które czynicie, wraca do Was pomnożone!

                                                                                Zespół Fundacji Hospicyjnej

Podziękowanie

i wszystkim wolontariuszom, którzy od lat są istotną częścią 
zespołu Fundacji Hospicyjnej.

Alicja Kocińska
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15-lecie działalności Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo 
Pomaga celebrowaliśmy w gościnnych progach Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, gdzie w auli Atheneum Gedanense 
Novum – Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza 
zebrali się przyjaciele słonika, by wspólnie świętować jego 
urodziny. Jak zwykle bywa przy takich okazjach, nie zabrakło 
wspomnień, rozmów i wzruszeń, oczywiście nie obyło się również 
bez życzeń i tortu, który – jak nieoficjalnie wiadomo – należy 
do przysmaków każdego szanującego się słonia. 

Urodziny Tumbo były również doskonałą okazją, by uhonorować 
osoby, którym los dzieci osieroconych jest szczególnie bliski. 
W piątkowe przedpołudnie do grona kawalerów i dam Orderu 
Słonika Tumbo dołączyli: Krzysztof Olszewski, Iwona Stankie-
wicz, Magdalena Małkowska oraz firma Cushman & Wakefield. 
Natomiast dyplomami za swój wkład w rozwój Funduszu Dzieci 
Osieroconych zostali wyróżnieni: Alicja Stolarczyk i Anna Włod-
kowska oraz Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. Wieloletnia koordynatorka Funduszu Justyna Ziętek 
otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, 
którą wręczyli Andrzej Kowalczys, Zastępca Dyrektora De-
partamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Pomorskiego, i Hanna Zych-Cisoń, 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
zaś Agnieszka Paczkowska, koordynująca część edukacyjną 
Funduszu, odebrała Medal Prezydenta Miasta Gdańska z rąk 
Moniki Chabior, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. 
Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania. – Praca, którą 
wykonuje Fundacja Hospicyjna w ramach Funduszu Dzieci Osie-
roconych, jest niezwykle ważna. Temat jest trudny i bardzo często 
pozostaje w sferze tabu. Doceniam, że szkoły włączają się w Dzień 
Tumbo, dzięki czemu osoby po stracie otrzymują wsparcie i pomoc 
słonika Tumbo, która pozwala odpowiednio przeżyć żałobę. Szcze-
gólnie otoczenie wsparciem psychologicznym pozwala odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości i ponownie cieszyć się dzieciństwem. 
Dziękuje za pracę wszystkich zaangażowanych osób pełnych pasji 
i profesjonalizmu, które tworzą ten niesamowicie ważny Fundusz 
– mówiła Monika Chabior.

Celem działalności Funduszu jest sprawianie, by świat dzie-
ci osieroconych, mimo przepełniającego go bólu po stracie, 
stawał się bardziej przyjazny. Zespół Funduszu tworzą osoby 

Jeśliby sięgnąć do encyklopedii i sprawdzić, ile żyje 
słoń, to okazałoby się, że średnia długość życia tego 
ssaka wynosi 70 lat. Jednak w Gdańsku żyje słoń nie-

typowy, który ma wszelkie predyspozycje, by swą dłu-
gowiecznością zdystansować afrykańskich i indyjskich 
krewniaków. Mowa o Tumbo – słoniku-maskotce Fun-
duszu Dzieci Osieroconych, który w piątek 19 listopada 
2021 roku obchodził swoje 15. urodziny.

Tumbo, żyj nam sto lat!
o otwartych sercach zaangażowane w ideę niesienia pomocy. 
– Tym, za co lubię pracę w organizacji pozarządowej, jest właśnie 
to, że dostrzegamy potrzebę i widzimy, że recepta jest prosta. 
Wystarczy mieć świetny zespół, który wymyśli rozwiązanie oraz 
z pasją i energią będzie je wdrażał. Taki zespół mam. Trzeba mieć 
także fantastycznych przyjaciół, którzy na prośbę o pomoc zawsze 
odpowiadają: „Oczywiście!”. Takich przyjaciół i darczyńców mamy 
– mówiła podczas gali Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej 
Anna Janowicz.

Tumbo opiekuje się nie tylko osieroconymi dziećmi. Krocząc 
śladami słoniowych stóp, można spleść swój los z inną osobą, 
jak miało to miejsce w przypadku rodziny państwa Noch i Szku-
dlarek, którzy poznali się za sprawą Funduszu. Podczas urodzin 
Tumbo goście mogli poznać tę i inne historie jego podopiecz-
nych, ale także usłyszeć wiele informacji o historii, pomocy 
socjalnej i psychoedukacji realizowanych w ramach Funduszu.

– Fundacja Hospicyjna wraz z zespołem zapaleńców, ludzi pełnych 
empatii, realizuje projekty, które są wzorem dla innych społecznych 
organizacji i wyjątkowym partnerem dla Samorządu Województwa 
Pomorskiego. Słonik Tumbo jest przykładem realizacji fachowej 
pomocy, niesionej całym sercem – mówił Andrzej Kowalczys, Za-
stępca Dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Po uroczystości w auli wszyscy jej uczestnicy przenieśli się do 
Parku Zielonego, gdzie zasadzili Drzewo Pamięci o bliskich zmar-
łych. Pięknym dopełnieniem uroczystości jubileuszowych był 
koncert na saksofonie w wykonaniu Pana Michała Sasinowskiego.

Listopadowy tydzień, w którym przypadały urodziny Tumbo, 
zapoczątkował VI edycję Dnia Tumbo. W organizację dnia 

solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie zaangażowało 
się ponad 100 placówek edukacyjnych. Było bardzo poma-
rańczowo!

Paweł Plecha
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W akcję wielokrotnie włączali się bardzo aktywnie nie tylko 
nauczyciele, ale też rodzice i pozostały personel różnych pla-
cówek oświatowych. Dzieci i młodzież oczywiście stanęli na 
wysokości zadania – otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć przedszko-
laków i uczniów w pomarańczowych strojach, z uśmiechem 
na ustach angażujących się w organizację wydarzenia u siebie 
w placówce. Pomysłom na realizację części charytatywnej Dnia 
Tumbo nie było końca. Wielką popularnością cieszyły się kierma-
sze wypieków i innych słodkości oraz bazarki z własnoręcznie 
robionymi mydełkami, zabawkami, pluszakami, magnesami, 
świeczkami, torbami – a wszystko to z elementami słonio-
wymi lub pomarańczowymi! Można było także wziąć udział 
w zawodach sportowych, a konkursy plastyczne udowodniły 
niebywałą kreatywność młodych przyjaciół Tumbo. To cudowne, 
że pomysłów na pomaganie było tak wiele.

Na podliczenie akcji charytatywnej musimy jeszcze chwilę 
poczekać, ale już teraz wiemy, że to będzie ogromne wsparcie 
naszego Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga (FDO). 
Otrzymane z akcji pieniądze pozwolą sfinansować pomoc 
psychologiczną, edukacyjną i socjalną. Pamiętajmy jednak, że 
Dzień Tumbo to przede wszystkim edukacja. 

Placówki, które włączyły się do akcji, otrzymały od Fundacji 
Hospicyjnej 12 szkiców zajęć lekcyjnych – dla każdej grupy 

wiekowej, od przedszkolaków, przez szkoły podstawowe, po 
licea i technika – na temat żałoby, wsparcia rówieśników po 
stracie oraz choroby rodziców. 

Edukacja w szkołach i przedszkolach przebiegała w bardzo uroz-
maicony sposób, była dostosowana do potrzeb placówki i wieku 
odbiorców. Nawet najmłodsi aktywnie uczestniczyli w Dniu 
Tumbo: W naszym przedszkolu był to dzień pełen wrażliwości, 
poczucia wspólnoty i chęci wsparcia podopiecznych Hospicjum. 
Choć tematyka bardzo smutna i trudna dla małych dzieci, nowy 
scenariusz zajęć okazał się bardzo pomocny – mówi Anna Różalska 
z Przedszkola nr 83 „Kolorowe Kredki”.

W ramach obchodów Dnia Tumbo odbywały się lekcje z wy-
korzystaniem szkiców Fundacji Hospicyjnej, dzieci i młodzież 
przygotowywali tablice informacyjne o Słoniku Tumbo lub pre-
zentacje o pomocy, jaką zapewnia FDO, a nawet nagrywali filmiki 
promocyjne i ze słowami wsparcia do rówieśników w żałobie.

Szkoły wspaniale łączyły część edukacyjną i charytatywną. 
Przykładem może być choćby Zespół Szkół Energetycznych. 
Agnieszka Wojda, pedagog, wspomina: W tym roku obchody 
Dnia Tumbo zorganizowaliśmy 22 listopada. W tym dniu zagościła 
w szkole Pomarańczowa Kawiarenka ZSE, czyli kiermasz słodkości. 

Dzień Tumbo 2021 był wyjątkowy. Wyjątkowy dla nas, pracowników Fundacji, bo już we wrześniu odbie-
raliśmy sporo telefonów i wiadomości z deklaracjami udziału, co tylko upewniło nas w tym, że dzieciaki 
i młodzież czekają na to wydarzenie. Wyjątkowy dla przedszkoli i szkół, bo po długiej przerwie miały okazję 

zorganizować akcję, która jednoczy we wspólnym działaniu i zwyczajnie cieszy!

Rodzice i uczniowie ogromnie zaangażowali się w akcję i dostarczyli 
łącznie 62 blachy ciast i innych wspaniałych wypieków. Cała kwota 
zebrana ze sprzedaży łakoci zasiliła puszkę Tumbo. Wolontariusze 
przygotowali gazetkę okolicznościową z ważnymi informacjami 
dla osób potrzebujących wsparcia w żałobie. Pedagodzy szkolni 
zorganizowali specjalny dyżur dla młodzieży i rodziców przeży-
wających stratę bliskiej osoby. Po wsparcie zgłosiło się 4 uczniów 

Dzień Tumbo  
dodaje skrzydeł!

i 2 rodziców. Właśnie takie sytuacje pokazują, jak potrzebne są 
nasze działania na rzecz tych, którzy doświadczyli straty.

Wielką wartością są rozmowy, zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak 
i dorosłymi. Podkreśla to Magdalena Prarat-Szymańska, pedagog 
w Szkole Podstawowej nr 17: Dzieci same komunikowały potrzebę 
tych rozmów, mimo że temat był dla nich trudny. Po rozmowach 
na temat przeżywania żałoby – wspominania, oglądania zdjęć, 
rozmów z bliskimi – same stwierdzały, że wtedy pamięć o bliskich 
zmarłych nie zniknie, choć ich z nami nie ma. Otrzymałam też 
wiele zwrotnych reakcji ze strony rodziców, którzy dziękowali za 
zorganizowanie Dnia Tumbo. Mówili, że nie wiedzieli o Funduszu 
i że to wspaniała inicjatywa. Dziękowali też za rozmowy na temat 
żałoby, bo to temat trudny dla dzieci, ale i dla nich. Najważniejsze 
jest chyba jednak to, że po tych wszystkich rozmowach i działaniach 
dzieci poczuły w sobie moc sprawczą: że same mogą pomagać 
koledze/koleżance w trudnych chwilach poprzez bycie razem, 
wsparcie, rozmowę, uwagę. Mogą realnie pomóc dzieciom w żałobie 
poprzez organizację kiermaszu na ich rzecz. To dodało im skrzydeł 
i sprawiło, że swoim entuzjazmem zarażali kolegów.

A nam, pracownikom Fundacji, skrzydeł dodaje fakt, że 120 pla-
cówek edukacyjnych z takim entuzjazmem podeszło do tematu 
wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie. Wspaniale jest słyszeć 
podczas innych imprez, że dzieci znają Słonika Tumbo i wiedzą, 
w jaki sposób i komu pomaga. Dziękujemy, że po raz szósty 
wspólnie obchodziliśmy Dzień Tumbo!

Anita Mrug-BazylczukZespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Przedszkole nr 86

Szkoła Podstawowa nr 17
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Zdarzają się między ludźmi relacje niezwykle silne, oparte na wiecznej miłości 
i porozumieniu. Przyjaźnie, które mogłyby trwać w nieskończoność, gdyby nie 

ludzka śmiertelność. Im te więzi mocniejsze, tym strata jednej ze stron bardziej 
dotkliwa, a pustka w sercu trudniejsza do wypełnienia.

„Chciałbym nigdy Cię nie poznać” Wiktora Krajewskiego to 
książka właśnie o takiej niezwykłej relacji, szczególnej więzi 
łączącej wnuka z babcią. Poznajemy dzieciństwo i młodzieńcze 
lata bohatera spędzone z babcią, którą wspomina jako silną, 
charyzmatyczną postać, zawsze mającą ostatnie zdanie. Kobietę, 
która odegrała w jego życiu bardzo ważną rolę, bo za słowem 
„babcia” kryło się znacznie więcej. Była jego życiową przewod-
niczką, powierniczką, przyjaciółką, mentorką, rozmówczynią, 
nauczycielką, bohaterką, ale była też oszustką… Obiecała mu, 
że nie umrze i tej obietnicy nie dotrzymała.

Właściwie ten koniec był bardziej mój niż jej. I tak naprawdę nie 
był, wciąż jest, trwa bez przerwy…

To niezwykle intymny, pełen emocji pamiętnik zawierający wspo-
mnienia chwil spędzonych z babcią i ukazujący niekończącą się 
tęsknotę za nią. Wypełnione uczuciami strony ukazują ich cały 
przekrój – od szczęścia i radości, przez żal i smutek, po gniew, 
a nawet zazdrość wnuka w stosunku do tych, którzy wciąż mają 
kogo kochać, z kim dzielić swoją codzienność. Wciąż towarzyszy 

mu natrętna myśl, że lepiej byłoby dla niego, żeby tak głęboka 
więź między nimi nigdy się nie zrodziła, że lepiej byłoby nigdy 
jej nie poznać…

Bilans strat i zysków tej niezwykłej znajomości bohater ocenia 
na swoją niekorzyść. Tęsknota trwa w nieskończoność, a miejsce, 
które kiedyś wypełniała babcia, pozostaje puste i nikt nie jest 
w stanie go wypełnić. 

Ta smutna, ale piękna historia uczy doceniać chwile z bliskimi, 
cieszyć się nimi, pielęgnować wspomnienia i ukazuje, że tak silna 
więź może trwać – choć w innej formie: wciąż można zadawać 
pytania nieobecnej już babci i zastanawiać się, co zrobiłaby 
w danej sytuacji. Co ważne, pokazuje również, że negatyw-
ne uczucia i emocje towarzyszące stracie nie są niczym złym 
i można o nich mówić otwarcie. Być może bohaterowi książki 
łatwiej byłoby, gdyby ta relacja nigdy się nie nawiązała, ale czy 
wówczas byłby tym samym człowiekiem?

Olga Woźniak

Na zawsze

DO KUPIENIA NA: 
WWW.KSIEGARNIA.HOSPICJA.PL

WIĘCEJ INFORMACJI:  
WWW.TUMBOPOMAGA.PL

TUMBO pomaga
Biblioteka

Wielkie stado słoni w prezencie? To naprawdę niezwykłe. 

Zwłaszcza że każdy z nich jest inny, a wszystkie mieszczą 

się na półce w pokoju Tosi, której niedawno zmarła ukochana 

babcia. Ponad czterdzieści kolorowych plasterków na smutne 

serce, dzięki którym łatwiej przetrwać trudne chwile. 

Dotychczas w serii BAJKA PLASTEREK ukazały się: ISBN 978-83-942996-0-6
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Sfinansowano ze środków  

Miasta Gdańska

www.fundacjahospicyjna.pl

JUŻ WKRÓTCE

Opowiadania terapeutyczne dla dzieci 
pomagające w sytuacji śmierci kogoś bliskiego 
i przeżywania żałoby. 

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

Dlaczego opieka wytchnieniowa jest
potrzebna?
Opiekę w domu sprawuje zwykle jedna osoba, czasem
przy wsparciu innych. Zależnie od potrzeb
podopiecznego i jego stanu zdrowia, zajmuje od kilku do
kilkunastu godzin. Codziennie, 365 dni w roku. Niewiele
czasu pozostaje opiekunowi na inne obowiązki, a tym
bardziej na odpoczynek – wytchnienie od trosk oraz
zadbanie o swoje zdrowie czy po prostu na sen... Jest
ono bardzo potrzebne, szczególnie gdy opieka trwa wiele
miesięcy, a nawet lat. 

 

Dlaczego prosimy o wsparcie budowy?
Od wielu lat pomagamy ciężko chorym i ich rodzinom.
Widzimy jednak, że osób wymagających opieki jest coraz
więcej. Dlatego chcemy rozszerzyć działalność, by
zapewnić wsparcie większej liczbie potrzebujących –
dzieciom i dorosłym. Jako organizacja pozarządowa
musimy znaleźć fundusze na ten cel. Bardzo liczymy na
pomoc Darczyńców, którzy tak jak my, chcą zmieniać
świat na lepszy. Szczególnie świat tych najsłabszych, bo
oni nie poradzą sobie sami. Zbudujmy Centrum razem!

Wpłaty można kierować na konto: 
60 1540 1098 2001 5562 3339 0002
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Więcej o sprawowaniu opieki w domu:
www opiekunrodzinny.pl

TWORZYMY 
CENTRUM OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

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

Hospicjum 
to też

Fundacja Hospicyjna prowadzi cztery hospicja:
Domowe Hospicjum dla Dzieci
Domowe i stacjonarne Hospicjum dla Dorosłych
Hospicjum Perinatalne


