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napisać. Wybór zawsze jest trudny. Później już jest

POD SZÓSTKĄ
	Rozmowa z pacjentami Domu Hospicyjnego im. ks. E. Dutkiewicza SAC
– p. Jerzym Maksymowiczem i p. Andrzejem Rybusem

Drodzy Pracownicy i Wolontariusze Hospicyjni,
Chorzy wraz ze swoimi Bliskimi i Przyjaciele
ruchu hospicyjnego wspierający nasze działania!
Wielki Post 2020 roku nazywany jest czasem globalnych rekolekcji, w trakcie których zatrzymani
w naszych domach, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie osób szczególnie narażonych
na zabójcze działanie pandemicznego wirusa, zastanawiamy się nad sensem życia.
Pierwsze i wielkie słowa uznania oraz najlepsze życzenia kieruję do wszystkich Pracowników
i Wolontariuszy, którzy z narażeniem zdrowia i życia czuwają przy łóżkach pacjentów wszędzie tam,
gdzie potrzebna jest ich pomoc – także w ośrodkach paliatywno-hospicyjnych w całym kraju.
Najserdeczniejsze pozdrowienia i wielkanocne życzenia przesyłam Chorym i ich rodzinom
– zarówno tym w opiece domowej, jak i tym w ośrodkach stacjonarnych. Dziękuję Opiekunom
Rodzinnym za ich wielkie zaangażowanie i codzienną, ciężką pracę opiekuńczą. Nie zapominam
o pacjentach najmłodszych – z hospicjów dziecięcych. Z życzeniami pragnę dotrzeć także do ich
rodzeństwa, rodziców, rodzin i przyjaciół, codziennie niosących im nadzieję. Niech zmartwychwstanie
Jezusa rozjaśni ciemności i napełni Wasze serca nadzieją silniejszą niż śmierć!
Dziękuję także tym, którzy pomimo braku żonkili wręczanych podczas akcji Pola Nadziei, będą
pamiętali o pięknej tradycji wspierania ruchu hospicyjnego i przekazywania przy tej okazji 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym trudnym czasie każdy grosz będzie „na
wagę złota”.
Po globalnych rekolekcjach wielkopostnych będziemy przeżywać bardzo szczególny Wielki
Tydzień i Wielkanoc. Wiemy, że z powodu pandemii koronawirusa zarówno liturgie papieża Franciszka
na Wielki Tydzień i Wielkanoc, jak i te wygłaszane w naszych parafiach odbędą się bez fizycznej
obecności wiernych. Nie będzie też tradycyjnego święcenia pokarmów i mokrego dyngusa. Może
dzięki temu bardziej docenimy piękno tradycji i znajdziemy czas, by podziękować za to, że mamy co
jeść i za to, że mamy pod dostatkiem wody. Wielu ludzi na świecie nie ma tego, co nam wydaje się
oczywiste, przez co ich walka z wirusem jest bardzo trudna.
Jezu ufam Tobie – te słowa będziemy powtarzać w niedzielę miłosierdzia. Obyśmy umieli być
miłosierni dla siebie nawzajem, jak On jest MIŁOSIERNY! Wielkanocnego optymizmu i radości ze
Zmartwychwstania Pana życzę

	FUNDUSZ DZIECI OSIEROCONYCH
TUMBO POMAGA
10

14

ABY SIĘ WYGADAĆ

„otrzymujecie” – nie „trzymacie w rękach”.

Po co opiekunom rodzinnym grupa wsparcia?

Bo taki czas… A i treść uzupełniona została o tę

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM

nieplanowaną, i o tę trudną. Cały Zespół stara się

PRZESTAĆ WIDZIEĆ LWA

odnaleźć w innej rzeczywistości i otrzymujemy
w tym działaniu wsparcie. Wyrazy wdzięczności
kierujemy do wszystkich jego członków

MÓJ RAK TIME

i do Darczyńców. Jednocześnie odchodzi
nasz Honorowy Wolontariusz, trudno pisać

WOLONTARIAT
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którą Państwo otrzymujecie, nie do końca
odpowiada tym planom. Po pierwsze

	Świadectwo uczestniczki Akademii Walki z Rakiem,
że rak to naprawdę nie wyrok
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z drukiem w terminie. Ale ostateczna wersja,
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o Nim w czasie przeszłym.
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Wolontariusze opiekuńczy o swojej pracy w hospicjum

Ważne, byśmy byli razem, choć w dużej części

ONI NAM POMAGAJĄ

odizolowani fizycznie. Ważne, byśmy mieli

Grupa GPEC i Międzynarodowe Targi Gdańskie – są niezawodni!

źródło siły i nadziei – na dziś, na jutro…
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Jak to dobrze, że Wielkanoc jest teraz. Jak dobrze,
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że wiosna. Jak dobrze, że Wy…

Wspólnota działająca przy Hospicjum Dutkiewicza ma już 10 lat!
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STOP, DZIECKO LUB NASTOLATEK W ŻAŁOBIE
	Zapraszamy do lektury książki Agnieszki Paczkowskiej Dziecko i nastolatek
w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów
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Jak zwykle też spieszyliśmy się, by zdążyć

NIE MA JAK U TATY

	I przestać widzieć raka. Metoda TRE jako sposób na powrót
do pełni życia po doświadczeniu onkologicznym
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kwartalnik.
Ten numer też był dokładnie zaplanowany.

	Historia taty i jego trzech synów. Mama Maksyma, Ksawerego
i Wiktora zmarła pod opieką hospicjum.
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Podziękowania
W marcu nasze życie zaczęło się zmieniać. Winny nie jest oczywiście sam marzec, który w tym
roku akurat miło zaskoczył nas wiosną. Coś, co nawet zwizualizowane, wydaje się abstrakcyjne, co
przynosi dramatyczne, zmieniające się każdego dnia statystyki, sprawiło, że codzienne, zwykłe sprawy
przestały być takie zwykłe… Życie rodzinne, spotkania towarzyskie, zakupy, nauka… I oczywiście praca. Doświadczamy ogromnej zmiany, a wielu z nas rewolucji w życiu, której konsekwencje będziemy
odczuwać jeszcze długo.
Pojawiło się wielkie wyzwanie, ale działamy dalej. W nieco zmienionej formule, według trochę
innych zasad, do których musimy się stosować, by było bezpiecznie, rozstrzygając dylematy, których
wcześniej nie było, zmieniając plany, szukając nowych rozwiązań, rozwiązując nowe problemy. Próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, cały Zespół.
Bardzo dziękuję za to Wszystkim Wam – pracownikom zespołów opiekuńczych, lekarzom, pielęgniarkom, opiekunkom, fizjoterapeutom, księdzu kapelanowi i psychologom, którzy odpowiadają
na każdy wymiar bólu chorych, i ten fizyczny, i ten emocjonalny i duchowy. Dziękuję pracownikom
administracyjnym, koordynacji medycznej, kuchni, recepcji, farmacji, pracownikom porządkowym,
technicznym, dozorcom, pracownikom odpowiedzialnym za fundraising, marketing, działania charytatywne i edukacyjne, za wolontariat i projekty. Dziękuję przełożonym prowadzonych przez nas
hospicjów i poszczególnych działów Fundacji za organizację prac zespołów i ich wspieranie. Za to, że
wciąż sprawujemy opiekę, że mamy leki i środki ochrony indywidualnej, których pozyskanie nie jest
wcale proste, że panujemy nad tym od strony organizacyjnej w każdym zakresie. Lista jest długa…
I chociaż miały być to podziękowania w imieniu Zarządu, to trudno mi nie podziękować wiceprezeskom, które czuwają nad całością, dość skomplikowaną… Dziękuję również Radzie Fundacji za tak
potrzebne teraz wsparcie i rady.
* * *

Maciej
26 marca napisaliśmy na fundacyjnym facebooku:
Nie żyje Maciej Kosycarz – człowiek-wiatr, archetyp
artysty z wyglądu i osobowości?! Dobry i ciepły wiatr.
Żywiołowy, pełen cudownej energii człowiek, Honorowy Wolontariusz Fundacji Hospicyjnej w 2013 roku,
który swój tytuł sprzed lat traktował jako zobowiązanie
na wieki. Kwestował podczas Pól Nadziei, malował
bombki w Galerii Bałtyckiej, pomagał w licytacji na
charytatywnym koncercie czy balu. I zawsze hojnie
wspierał, przekazując na rzecz naszych podopiecznych
zdjęcia z kolekcji swojego taty lub swojej i niezwykłe
albumy. Zdarzało się, że odbieraliśmy telefon: „Zbliża
się koncert, ode mnie też coś chcecie?...”.
Gdański Fotoreporter, dla którego Hospicjum było
ważną cząstką życia. Kwestował, malował, pomagał,
wspierał… Pisanie o Macieju w czasie przeszłym przychodzi z wielkim trudem, bo w naszych wspomnieniach
wciąż jest i pozostanie obecny. Z tym swoim błyskiem
w oku, uśmiechem i dowcipem, a także przekonaniem,
że wielki świat składa się z detali, które umiał dostrzegać jak nikt. Sam pełen kolorów, ale zawsze ciekawy
innych ludzi. Dla wielu bardzo serdeczna postać, dla
niektórych Przyjaciel. Dla nas też.
Zespół Fundacji Hospicyjnej

Z pewnością byłoby nam trudniej, gdyby nie pomoc naszych Darczyńców i Przyjaciół. Bardzo
dziękuję w imieniu podopiecznych i całego Zespołu za wszelkie przekazane nam dary, w każdej postaci.
Bardzo dziękuję za pamięć i życzliwość. Zawsze na nią możemy liczyć, ale dziś jest ona szczególnie
cenna. Wasze wsparcie dodaje wiary, że sobie poradzimy…
Dziękuję Wolontariuszom, którzy nie mogą pomóc jak dotychczas, ale wiem, że o nas myślą i za
nami tęsknią. My za Wami również!

Życzę nam wszystkim spokoju, zdrowia i powrotu do zwykłej codzienności…
Anna Janowicz
Fotografie pochodzą z archiwum Fundacji Hospicyjnej

Pomoc dzieciom osieroconym
Pomoc opiekunom rodzinnym
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godzin opieki
wytchnieniowej w domach

392

godzin warsztatów dotyczących
sprawowania opieki w domu

1000
51

przekazanych poradników
Przewlekle chory w domu
porad udzielonych
za pośrednictwem
portalu opiekunrodzinny.pl

Jest wiele powodów, by wspierać Fundację Hospicyjną.
To trudny czas dla wszystkich, także dla Fundacji.
Naszych podopiecznych nie możemy jednak zostawić bez pomocy.
Twój 1% podatku to szansa, byśmy mogli
wesprzeć wszystkich, którzy tego potrzebują.
Wpisz w swoje zeznanie roczne PIT
KRS: 0000 201 002.

1004

dzieci objętych
wsparciem socjalnym

139

placówek edukacyjnych
uczestniczących
w Dniu Tumbo

240

spotkań
psychoedukacyjnych

1

premiera książki
w serii Bajka Plasterek

1100

przekazanych
informatorów
na temat żałoby
dzieci i dorosłych

Opiekujemy się, troszczymy, wspieramy.
Jesteśmy blisko osób chorych,
u kresu życia i ich najbliższych.
Nasza pomoc trafia do ponad 3000 osób rocznie.

Opieka nad chorymi
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC,
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicyjna Opieka Perinatalna,
Akademia Walki z Rakiem

Przekazując nam 1% podatku,
wspierasz nasze działania.

Edukacja i wolontariat
41

ośrodków biorących udział w XV i XVI kampanii
„Hospicjum to też Życie”

52

godziny warsztatów dla koordynatorów wolontariatu
i wolontariuszy opiekuńczych

425

osób – hospicjum stacjonarne

140

placówek edukacyjnych zaangażowanych
w wolontariat akcyjny

389

osób – hospicjum domowe dla dorosłych

42

akcje przeprowadzone dzięki wolontariuszom akcyjnym

41

dzieci – hospicjum domowe dla dzieci

42

godziny warsztatów dla nauczycieli i pedagogów
na temat wsparcia uczniów w żałobie

48

prelekcji dla placówek edukacyjnych na temat
wolontariatu

125

placówek oświatowych i poradni
psychologiczno-pedagogicznych, które otrzymały
egzemplarze książki Trzecie życzenie Tumbo

4250

egzemplarzy kwartalnika „Hospicjum to też Życie”,
promującego idee hospicyjne
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osób – Poradnia Medycyny Paliatywnej
osób – Hospicyjna Opieka Perinatalna
osób – Akademia Walki z Rakiem

Każdy rodzaj prezentowanej opieki, udzielanej pomocy,
a także wszystkie przeprowadzone akcje i szkolenia były bezpłatne.
Podobnie jak przekazywane książki oraz kwartalnik.
Prezentowane dane obejmują działania za rok 2019.

Pomaganie jest piękne!
A w tym trudnym dla wszystkich czasie także bardzo potrzebne.
Na wsparcie Fundacji Hospicyjnej czeka 3000 osób – chorych w Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC, podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych
Tumbo Pomaga, uczestników gdańskiej filii Akademii Walki z Rakiem, opiekunów
rodzinnych i wszystkich ich bliskich. By móc pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują,
my potrzebujemy teraz także Twojego wsparcia.

Pomóż nam, nie wychodząc z domu!
Sposobów jest wiele:
ZRÓB SZYBKĄ WPŁATĘ TELEFONEM
Na stronie głównej naszej Fundacji (www.fundacjahospicyjna.pl)
znajdziesz okienko do mikropłatności – wystarczy, że wpiszesz kwotę
i klikniesz. Do wyboru masz płatność przez swój bank lub kodem BLIK.

PRZEKAŻ JEDNORAZOWĄ DAROWIZNĘ
Wpłaty możesz dokonać na numer konta:

MIESZKASZ ZAGRANICĄ – TEŻ MOŻESZ ZROBIĆ PRZELEW!

$

Nasza Fundacja ma konta do przelewów w złotówkach, euro i dolarach.
Wybierz to, które będzie dla Ciebie najwygodniejsze:
• PLN: PL72154010982001556247270001*
• EUR: PL18154010982001556247270003*
• USD: PL88154010982001556247270004*
• Bic code: EBOSPLPW
• Swift code: EBOSPLPW0XX

ZAPROPONUJ W SWOJEJ FIRMIE PAYROLL GIVING
Pracownicy mogą przekazywać na rzecz Fundacji regularną darowiznę
części przychodów (np. „końcówki” pensji, stałą kwotę, stały procent).
Wystarczy, że złożą odpowiednią deklarację w swojej księgowości.

WESPRZYJ LUB ZAŁÓŻ PUSZKĘ CHARYTATYWNĄ NA FACEBOOKU
Wejdź na profil Fundacji Hospicyjnej na Facebooku, sprawdź, jakie zbiórki
prowadzimy – wesprzyj jedną z nich drobną wpłatą lub załóż własną puszkę
na rzecz Fundacji, np. z okazji Twoich urodzin lub po prostu dlatego,
że chcesz nas wesprzeć.

72 1540 1098 2001 5562 4727 000*.
Jesteśmy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy gest.

ZOSTAŃ NASZYM WIRTUALNYM WOLONTARIUSZEM
WSPIERAJ NAS STAŁYMI WPŁATAMI

PLN

Każde regularnie przekazywane 5, 10 czy 20 zł pomoże nam zaplanować
fundacyjny budżet i zapewnić podopiecznym najlepszą opiekę z możliwych.
Wystarczy, że wydasz w swoim banku polecenie stałego przelewu
określonych środków na konto:

72 1540 1098 2001 5562 4727 000*.

Wejdź na profil Fundacji Hospicyjnej na Facebooku, polub go
i udostępniaj nasze posty wśród znajomych. Dzięki temu możemy dotrzeć
do wielu nowych osób z informacjami o naszych działaniach,
potrzebach i zbiórkach.

#ZnajdźSwójPowód
#ZnajdźSwójSposób

*Pełne dane do przelewu: Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk

*Pełne dane do przelewu: Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk

POROZMAWIAJMY

POROZMAWIAJMY

Fot. Archiwum FH
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Który z was był tutaj pierwszy?

Jakie?

A.R. Ja, dwa dni przed Jurkiem.

A.R. Mam się zastanowić, co mnie dziwi.*

Wcześniej mieliście z hospicjum jakiś kontakt?

J.M. Będzie się przez całą noc zastanawiał, co go dziwi.

J.M. Słyszeć słyszałem, ale nigdy tu nie byłem. No ale wie pani,
skojarzenia zawsze były jedne.

A.R. Co mnie dziwi? A wcześniej rzuciła słowo „kawa”.

Że tu się umiera?
J.M. Jak tu się przyjdzie, to już koniec. Tak zawsze słyszałem.
Kiedy mi powiedziano, że mam tu przyjść, to trochę mi się tak
dziwnie zrobiło, ale się z tym pogodziłem.
A.R. A ja byłem tu kilkakrotnie. W tym hospicjum 5 lat temu
umarł mój tata i kiedy leżał, to go odwiedzałem. Chociaż wtedy
nie byłem dobrym synem. Ale rachunek sumienia już sobie
zrobiłem. Więc ja tu wszystko wcześniej poznałem.
Jak wam mijają dni?
A.R. Pani widzi, że jestem chodzący. Chodzę po oddziale, zrobię
sobie kawę, Jureczkowi zrobię.
Jerzy Maksymowicz (od lewej) i Andrzej Rybus

Pod szóstką

P

od szóstkę – do dwuosobowego pokoju w Domu Hospicyjnym im. ks. Dutkiewicza weszłam popołudniu.
W telewizji kablowej akurat puszczano powtórkę „Milionerów”. – Proszę bardzo, można jutro też do nas przyjść
– chory z pilotem w ręku przyciszył dźwięk. Propozycja rozmowy do gazety go nie zaskoczyła. – A konkretnie
to o czym będziemy gadać? O hospicjum? No to czekamy. Drugi życzliwie mi się przyglądał. – Tylko może też tak po
obiedzie – rzucił, kiedy już wychodziłam. Następnego dnia pod szóstką byłam o 14.00.

Dobry był obiad?

Nie przyszłam słuchać pochwał.

– Jakiś kotlet, ale smaczny. Jadalny.
– I niezła zupka jarzynowa. Tu dobrze karmią.

J.M. Ja się nie krępuję, naprawdę. Ja nie z tych. Pani się niech
też nie krępuje.

Panowie są z Gdańska?

A pan, panie Andrzeju?

– Andrzejek jest z Gdańska. I Jurek też.

A.R. Jestem wesołym człowiekiem, tylko choroba mnie trochę
zaskoczyła. No może nie trochę, bo piję od 30 lat. Zanim tutaj
trafiłem, leżałem na zakaźnym. Miałem gruźlicę, ale mnie wyleczono. Z tego, co wiem, każdy ma gruźlicę i każdy ma raka.
Ale jak mi powiedziano, że pojadę do hospicjum, okropnie się
zdenerwowałem. Chciałem się napić. Dali mi na uspokojenie
tabletkę.

Który jest Andrzejkiem?
– Ja. Nazywam się Andrzej Rybus, w październiku skończę 54 lata.
– Jerzy Maksymowicz, bardzo mi miło. Rocznik 55.
Mnie też jest miło. Jak się do siebie zwracacie?
Jerzy Maksymowicz (J.M.) Normalnie, po imieniu.
Andrzej Rybus (A.R.) Pewnie, że po imieniu. Jak inaczej?

J.M. Ja prawie nie chodzę. Tyle co do ubikacji i już czuję się
zmęczony. Ale czasami sobie usiądę na łóżku, by nie mieć
kłopotów z plecami.
A.R. I by mnie nie martwić. Wie pani, że sobie postanowiłem
o wszystkim natychmiast zgłaszać. Kiedy tylko zacznie coś się
ze mną dziać. Też w sprawie Jerzego. Teraz to zanim przyjdą
pielęgniarki albo wolontariuszki, to już ma wszystko zrobione
J.M. Nie ma o czym mówić, tak jest.
A.R. Na przykład dzisiaj wstałem nerwowy, ale my tu mamy
psychologa i jakoś idziemy do przodu.
J.M. Chodzi o to, by się w miarę wspierać. Bo kłótnie nic nie
dadzą. Pod tym względem też nie narzekam.
A.R. Ja mam na przykład duży apetyt. Bardzo duży. To jest
bardzo dobre. Oni już tutaj wiedzą, nie muszę mówić, że chcę
więcej chleba, ziemniaków, makaronu. Jurek mnie częstuje
słodkościami, które żona przynosi.
Często przychodzi?
J.M. Najpierw przychodziła codziennie, to jej powiedziałem, że
niepotrzebnie. Masz swoje zajęcia – powiedziałem. Są telefony.
Ale dzisiaj przyjdzie.

A.R. Podnosi mnie na nogi. Lubię ją, kiedy wstaję rano i tak dalej.
Z wolontariuszami też rozmawiacie?
J.M. Na razie się rozeznajemy.
A.R. Jest też ksiądz i można się wyspowiadać.
A sobie swoje historie opowiadacie?
J.M. Czasami o coś siebie zapytamy. Raz on mnie, a raz ja jego.
A.R. Tak, czasami zapytam o coś. To odruch. Ale nie chodzi o to,
by wszystko o sobie wiedzieć.
J.M. Było tak, a jest tak. Nie zawsze trzeba wracać.
Do dobrych wspomnień czasem warto.
J.M. Na swoje życie nie narzekam. Dzieci wychowałem, mam ich
dwójkę. Córka mieszka w Lądku Zdroju, a syn w Anglii i ma tam
rodzinę. Wnuk skończył 3 lata. To chyba teraz moja największa
radość. Ma na imię Robert.
A.R. W moim życiu najważniejszy był tata. Był dla mnie przykładem. Synku, synku, synku – zawsze mówił. Wyciągał z wszystkich
kłopotów. Czasami miał dosyć mojego zachowania, ale zawsze
przy mnie był.
Pan czegoś w życiu żałuje?
A.R. Przede wszystkim tego, że nauczyłem się pić. Wódka zmarnowała mi życie. Nikt mi jej nie wlewał. To była moja decyzja.
Ciągnęło mnie od dziecka. Pamiętam, jak oblizywałem kieliszki
po alkoholu.
J.M. Ja tak ogólnie to nie mam żalu do życia ani do nikogo. Na
tę chwilę jestem zadowolony.
Myślicie o przyszłości?

Weszła wolontariuszka, by przetrzeć stoliki.

Chciałabym panom zrobić wspólne zdjęcie…

A.R. Na imię ma Jerzy.

A.R. Tak.

To pamiętam.

J.M. Tak jak ja. Bo ja, proszę pani, mam raka. Wiem, że się go już
nie wyleczy. To już taki etap… Pani się nie krępuje, pani dalej pyta.

Ktoś jeszcze do panów przychodzi?

A.R. Ja mam chorobę nerek, wątroby, zakrzepicę. Płuca też do
niczego, wszystko się wyładowało przez moje picie, spanie po
kątach…

Rozmawia najpierw z jednym, a potem z drugim?

J.M. Jestem bardzo zadowolony, obsługa miła, nie mam żadnych
zastrzeżeń, jeśli chodzi o te sprawy.

I co znaczy?

J.M. Tak i nie całkiem negatywnie. Jestem nastawiony optymistycznie. Nie załamałem się.

Do hospicjum trafił pan ze szpitala?

Panie Jerzy, jak się pan czuje w hospicjum?

A.R. No kawa. Co dla mnie znaczy?

A.R. Miałem taką ostatnią deskę ratunku, brata. Mieszkał w Niemczech. Umarł 2 lata temu. Mam trójkę dzieci, tylko że nie chcą
mnie znać. Córka nawet mnie odwiedziła w szpitalu. Nie chciała
długo rozmawiać.

Jak wam tu jest? Może pan najpierw…

A.R. Nie można pożartować?

Kawa?

A.R. Jakby ktoś się pytał, to powiemy, że pani była. My sobie
sami wycieramy.
A.R. Na przykład psycholog.
J.M. Właśnie tak. Między nami nie ma żadnego tabu. Dzisiaj
Andrzejowi zadała zadanie?

A.R. Jeśli będę zdrowy, zaprzestanę picia. Na dzień dzisiejszy
czuję się dobrze. To się nagle nie może wszystko zepsuć.
A.R. To ja się przesiądę do Jurka na łóżko. Czekaj, nakryję ci nogi...
rozmawiała Magda Małkowska
*Podczas autoryzacji tekstu zapytałam, jak poradził sobie z odpowiedzią. „Zdziwiłem się, że moje okulary były w szufladzie Jurka.
Zdziwiłem się, że ja się znalazłem w hospicjum. A potem jeszcze
napisałem na kartce, że się zdziwiłem, jak to wszystko tutaj działa.
To wszystko trochę dla mnie niepojęte”.
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Nie ma jak u taty

chorują… – zacząłem ja łamiącym się głosem, ale to Maksym
dokończył, że wtedy czasami umierają. Dziwne, pamiętam, że
poczułem ulgę, że on o tym wie i że sam nazwał sytuację po imieniu.

S

kupiony na słowach dobiera je bardzo starannie. Jest niezadowolony, że za ich pośrednictwem nie potrafi
oddać wszystkich emocji. – Mam trójkę chłopców – zaczyna wolno. – Cały czas trudno jest mówić: „mam”, bo
chciałoby się mówić „mamy” – wyjaśnia. Od trzech lat Darek wychowuje jednak synów samotnie.
Fot. Archiwum rodzinne

❙❙ NIE ODDAŁEM DO HOSPICJUM
Mama jedenastoletniego dziś Maksyma, ośmioletniego Ksawerego i niespełna pięcioletniego Wiktora zmarła w hospicjum. W Domu Hospicyjnym im. ks. Dutkiewicza spędziła kilka
dni, może tydzień, na przełomie lutego i marca 2015 roku.
Miała 41 lat. – Nie powiedziałem, że ją oddałem do hospicjum,
prawda? Darek upewnia się kilkakrotnie. – Czasami podczas
rozmów, jak ta nasza, ponownie się czegoś doświadcza. Nigdy
nie myślałem, że żonę oddałem. W hospicjum zwyczajnie szukałem pomocy.
Konkretna pomoc potrzebna była im zaraz po narodzinach
najmłodszego dziecka. Dziwne bóle dokuczały Monice już
w trakcie ciąży, ale oboje, także lekarze, spisywali je na karb
jej stanu. Dopiero po przyśpieszonych narodzinach Wiktora
zaczęto ich porządną diagnostykę, w efekcie której Monika
wylądowała na operacyjnym stole. Raka trzustki, uwidocznionego w postaci guza wielkości męskiej pięści, udało się
na trochę ujarzmić. Istotną rolę odegrał tu pierwszy, krótki
pobyt w Hospicjum Dutkiewicza i umiejętności hospicyjnego
doktora Gryncewicza, który dobrał leki i częściowo opanował
sytuację. – Wyszła stamtąd „jak nowa” – wspomina Darek.
– Onkolodzy nie dowierzali, że z tą chorobą można sobie tak
dawać radę.
Do czasu, pomimo podporządkowania każdego dnia walce
z chorobą. Względny spokój trwał do sierpnia 2016 roku,
kiedy Monice przyplątała się jakaś bakteria i była zmuszona
odstawić wszystkie lekarstwa. To był początek końca. Darek
przez cały czas był w kontakcie z hospicyjnym lekarzem
i nawet raz w nocy zadzwonił do niego po radę. Wtedy, kiedy
dyspozytorka pogotowia nie chciała wysłać do nich karetki,
a Monika miała silny atak bólu, którego nie sposób było
złagodzić tabletkami i potrzebowała zastrzyku. Tak bardzo
cierpiała, że nie był w stanie jej dotknąć.
Na przełomie lutego i marca 2017 roku Darek podjął decyzję,
by ponownie położyć żonę na hospicyjnym oddziale. Lekarze
nie ukrywali powagi sytuacji, ale podświadomie gdzieś tam
przecież pamiętał, że to, co nieuchronne, już raz udało się
w hospicjum odwlec. Nie tym razem. Dwa dni przed śmiercią
poczuła się lepiej, mógł ją wsadzić na wózek, pospacerować po
piętrze, ale to było ich pożegnanie. W przeddzień wieczorem
wrócił do dzieci, zostawiając przy niej innych bliskich. Monika

O śmierci mamy powiedział chłopcom od razu, ale sprawiali
wrażenie, jakby to do nich nie dotarło. Podobnie zachowywali
się w kościele, w dzień pogrzebu. Dopiero przed cmentarzem,
kiedy Ksawery stanął przy trumnie i zapytał, czy mama jest
w środku, zaczęli rozpaczać.
Temat kontaktów z mamą wracał od czasu do czasu. Bo właściwie dlaczego nie można do niej zadzwonić? Wyładowała się
bateria? Zapomniała komórki? Ksawery wydawał się akceptować
istnienie równoległej rzeczywistości, czyli nieba, w którym ona
jest. Wiktor zrozumiał, że nie ma mamy w przedszkolu i teraz
tata musi zawsze wchodzić z nim na salę, gdzie panie i inne
dzieci zobaczą, jak on czule się z nim żegna. Najstarszy Maksym
przez pierwsze dwa lata po śmierci mamy czekał na powrót
taty nawet do późnego wieczora. Mamę pamięta najlepiej, sam
jednak jej tematu raczej nie podejmuje. On pierwszy zauważał
nową fryzurę czy sukienkę Moniki, uwielbiał to, co gotowała.
Również zwykłą jajecznicę, którą Darek też zaczął smażyć po
śmierci żony. Co jest trudnego w zrobieniu jajecznicy? Któregoś
dnia jednak Maksym odmówił jej zjedzenia. – Mama dodawała
do niej szczyptę miłości – wytłumaczył i do tematu już nie wrócili.
Za to mimo że jest niejadkiem, wciąż wcina szpinak, typowy
składnik kilku maminych potraw.
– Życie składa się z drobiazgów i by one spięły się w całość, trzeba
wiele energii. Wielu mężczyzn o tym chyba nie myśli, ile czasu, energii i miłości zabiera prowadzenie domu, by dobrze funkcjonował.
W każdym razie ja nie myślałem na pewno.

❙❙ JEDNO ZADANIE
Maksym: spokojny, emocjonalny wrażliwiec, raczej intelektualista.
Wspólny czas

Ksawery: żywe srebro, z gatunku tych co szybciej biegają, niż
myślą.
Wiktor: uparciuszek, konsekwentny aż do bólu.

odeszła 3 marca nad ranem. – Dzisiaj może zachowałbym się
inaczej – mówi. – Może wywiózłbym dzieci do rodziny, którym
wtedy chciałem oszczędzić widoku tak cierpiącej mamy? Podobne myśli czasem przychodzą. Kilkakrotnie przyznaje się
do żalu, że przy żonie nie czuwał do końca.

❙❙ KTO TO JEST MAMA?
Tak któregoś dnia zapytał Wiktor. W modelu rodziny czterolatka
był tata, byli starsi bracia i kochana ciocia – siostra Darka, która
po śmierci Moniki czynnie włączyła się w prowadzenie domu
i opiekę nad chłopcami, ale żadnej mamy nie było. Do jego
kolegów i koleżanek w przedszkolu jednak najczęściej przychodziły właśnie mamy.
– W trakcie choroby Moniki nie rozmawialiśmy z dziećmi o śmierci – przyznaje Darek. Z najstarszym synem do takiej rozmowy
jednak doszło dzięki radzie duchownego, poznanego podczas
pierwszego pobytu w hospicjum. – Zdarza się, że kiedy ludzie

Darek szkicuje osobowościowe portrety swoich
dzieci i dodaje: – Poza pracą mam jedno zadanie:
by oni byli szczęśliwi i wyrośli na dobrych ludzi. Ale
na razie widzę, ile trudu i pracy jeszcze przed nami.
Widzi też brak mamy w codziennym życiu chłopców. Brak matczynych emocji, które stara się,
ale nie do końca potrafi rekompensować. On
zamiast przytulania wolałby przybijać piątki.
W tak zwanych sytuacjach wychowawczych
zdarza mu się wspierać autorytetem żony.
Zwłaszcza wobec Maksyma przytacza argument, że mama by na coś nigdy nie pozwoliła.
Kolorowych historii o mamie w głowach synów
jest mało, byli za mali, aby je pamiętać. – Myślę,
że mógł się w chłopcach wytworzyć mechanizm
obronny, to chyba nie jest z mojej strony do końca
w porządku – przyznaje. – Sami tematu mamy
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nie podejmują, a kiedy wyjdzie on ode mnie, podchwytują go, choć
bez entuzjazmu. W domu jest jednak mnóstwo zdjęć mamy, na
nagrobku też takie bardzo ładne, kolorowe – dorzuca.

❙❙ POMOC
W trakcie choroby spływała z każdej strony. Bardzo zaangażowana była przyjaciółka Moniki z mężem – Darek bardzo wszystkim
za to dziękuję. Teraz też jest jej dużo, przede wszystkim otrzymał
ją od swojej siostry. – Bez niej byłoby jeszcze trudniej – podkreśla.
Na wysokości zadania stanęła też szkoła chłopców, w której przez
dwa lata z rzędu Dzień Matki obchodzony był razem z Dniem
Ojca. Po jakimś czasie, z pewnymi oporami, trafił też z synami do
świetlicy Przystań, działającej w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga przy Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej
hospicjum, w którym zmarła Monika. – Kiedy dzieci przyszły do
świetlicy po raz pierwszy, do taty były dosłownie przylepione –
wspomina Anna Włodkowska, koordynatorka świetlicowych
zajęć. – Teraz dwaj najmłodsi odnajdują się już świetnie, starszy
jest wciąż ostrożny. Ważne są także rozmowy z rodzicami innych
dzieci. Przyprowadzają je do świetlicy, Niedawno do świetlicowej
społeczności dołączył nowy tata i wiem, że spotkanie z Darkiem
było dla niego bardzo cenne. Oni często mają bardzo podobne
problemy.
– Moi chłopcy są w fundacyjnej świetlicy dobrze zaopiekowani, a to
działa na mnie jak lekarstwo – przyznaje Darek. – Podobnie jak
przebywanie w gronie osób, które przeżywają to samo. Na przykład
dzięki rozmowom z innymi rodzicami zdałem sobie sprawę, że moją
potrzebę częstego chodzenia na cmentarz przekładam na dzieci.
One mogą jej aż w takim stopniu nie mieć.
– Wciąż się niepokoję, że ja sam daję chłopcom za mało – słyszę
na koniec spotkania. – Nie ma jak u mamy…
– I nie ma jak u taty – komentuję w myślach.
Magda Małkowska
Fot. Archiwum rodzinne
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Maksym (od lewej), Ksawery i Wiktor

OPIEKUNOWIE RODZINNI

OPIEKUNOWIE RODZINNI

Aby się wygadać

N

ie zawsze jest się młodym i zdrowym. Nie zawsze takimi są też nasi bliscy. Niekiedy ich podeszły wiek, nieszczęśliwy wypadek czy przewlekła choroba narzucają członkom rodziny
rolę opiekuna. Zrozumienie swojego położenia najłatwiej wówczas znaleźć w gronie osób będących w podobnej sytuacji.
Od listopada 2019 roku, z regularnością co 2 tygodnie, w Fundacji
Hospicyjnej odbywają się spotkania dla opiekunów rodzinnych,
mające charakter grupy wsparcia. Pomysł jej utworzenia był
naturalnym efektem dwóch projektów realizowanych w poprzednim roku przez Fundację. Pierwszy – edukacyjny – polegał na
przygotowaniu cyklu dziesięciu weekendowych warsztatów dla
opiekunów rodzinnych z udziałem psychologa, fizjoterapeuty,
pielęgniarki i pracownika socjalnego. W ramach drugiego pomoc wytchnieniową w swoich domach otrzymali opiekunowie
rodzinni z 32 rodzin.

inne tematy, nie tylko te dotyczące opieki, ale też potrzeby rozwoju
osobistego, zmiany pracy…
Z dziesięciu uczestniczek grupy wsparcia dla opiekunów rodzinnych spotkałam się z trzema.

❙❙ EWA DOCHODZI…
…do potrzebujących wsparcia rodziców. Jej tata chory jest już
10 lat, a 2 lata temu zaawansowana postać alzheimera ostatecznie położyła go do łóżka. Do grupy wsparcia trafiła dzięki
mamie, dla której tę grupę znalazła. O tym, że sama potrzebuje
pomocy, nie myślała. Teraz wydaje się to jej nieprawdopodobne.
– Spotkania w ramach grupy są dla mnie przełomowe – przyznaje
z rosnącym wzruszeniem. – Zaczęłam w sobie proces naprawdę
dużych zmian. Dopiero tutaj zrozumiałam, jak bardzo wieloletnia
opieka nad tatą i mamą mnie dotyka i że ja też mam prawo do
własnych potrzeb. Odnalazłam miejsce, w którym swobodnie
mówię o uczuciach i przemyśleniach.

Ewa dzięki rozmowom w grupie zdała sobie sprawę, że jej podopieczną jest przede wszystkim mama, której ona paradoksalnie
poświęca zbyt dużo czasu. Od momentu, kiedy tata przestał
– Kontaktowałam się ze wszystkimi rodzinami, które były objęte chodzić, opieka nad nim jest mniej absorbująca i mama nie
potrzebuje już tyle wsparcia. Ewa zaczęła więc po pracy wracać
tymi projektami – opowiada Anna Marlęga-Woźniak, psycholożdo siebie i nie czuć się tak bardzo za mamę odpowieka w gdańskiej Fundacji Hospicyjnej,
dzialna. Wyszło to jednej i drugiej na dobre, mamę wręcz
która wraz z terapeutką Patrycją Najdą Potrzeba stworzenia
zaktywizowało, a Ewie dało czas na oddech.
prowadzi grupę. – Potrzeba stworzenia bezpiecznej przestrzeni
Grupie zawdzięcza jeszcze podjęcie decyzji o zaczęciu
bezpiecznej przestrzeni dla opiekunów dla opiekunów
terapii u psychoterapeuty. – Wcześniej nawet o tym nie
rodzinnych, gdzie będą mogli ujawnić rodzinnych, gdzie będą
myślałam. Jestem w jej trakcie i już widzę pozytywne
swoje emocje, a tym samym poczuć się mogli ujawnić swoje
efekty. Miałam deficyty w nazywaniu swoich uczuć, desilniejszym, w którymś momencie była emocje, a tym samym
klarowaniu potrzeb i stawianiu barier.
już oczywista. Do tej pory byli oni sku- poczuć się silniejszym,
Ewa podkreśla, że to właśnie podczas zajęć w grupie
pieni na zaspokajaniu wszelkich potrzeb w którymś momencie
uświadomiła sobie, jak wiele może zrobić dla siebie sachorych, tutaj wychodzą ze schematu była już oczywista.
mej. Jedną z otrzymanych tu wskazówek były ćwiczenia
totalnej opieki i zaczynają dostrzegać
oddechowe i propozycje wizualizacji. – Z teorii zawsze
swoje inne role, niejednokrotnie z kobyłam niezła i powtarzałam mamie, że dobry opiekun, to
rzyścią dla ich podopiecznych.
opiekun wypoczęty – podkreśla. – Teraz zaczęłam działać.
Psycholożka podkreśla, że najważniejszym wyróżnikiem tej grupy
wsparcia, na przykład na tle osób z doświadczeniem onkologicznym, jest chęć wypowiedzenia się, „wygadania”. Wszystkie
uczestniczki (same kobiety) są w fazie odreagowywania emocji.
– Na początku, najczęściej, poprzez ćwiczenia oddechowe, medytacje czy wizualizacje, staramy się wprowadzać element zakorzenienia w „tu i teraz” – wyjaśnia. – Stwarzamy możliwość poznania
narzędzi radzenia sobie ze stresem, które mogą być z powodzeniem
stosowane nie tylko na spotkaniu grupowym, ale także w domu.
W naturalny sposób po kilku spotkaniach zaczęły pojawiać się

❙❙ IRENA ZAMIESZKAŁA…
…ze swoją mamą. Nie miała wyboru, choć wtedy była już
dobrze po czterdziestce i od dawna przyzwyczaiła się do życia
na swoim. Mama od lat chorowała na przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc, ale 3 lata temu w szpitalu znalazła się z powodu
nagłego bólu brzucha. Na jelicie wykryto ropień i konieczna
była operacja, a potem reoperacja, bo nie wszystko poszło po
myśli. Po 3 tygodniach wypisano ją ze szpitala w stanie leżącym,
całkowicie zdaną na czyjąś opiekę. Irena przeprowadzić się do
mamy musiała więc z dnia na dzień. Początkowo miało to być

na jakiś czas, aż mama się zrehabilituje i może minie też zima,
podczas której nasilały się objawy płucne. Niestety stan mamy
się pogorszył i mimo pomocy opiekunki Irena mieszka z mamą
czwarty rok. – Do grupy wsparcia trafiłam dzięki koledze, ale sama
od początku szukałam jakiejś pomocy. Czułam, że sytuacja mnie
przerasta – przyznaje. – Domyślałam się, że opiekę nad mamą
można zorganizować inaczej i że ja robię coś nie tak. Na przykład,
że dużo wcześniej powinnam się zdecydować na opiekunkę, która
przychodzi codziennie. Podkreśla, że od otoczenia dostała bardzo mało wsparcia. – Przychodzę na spotkania grupy, bo jestem
w niej rozumiana. Większość moich znajomych, kiedy mówię im
o braku czasu czy zmęczeniu, nie zdaje sobie sprawy, że ten brak
jest totalny, a zmęczenie chroniczne. Jeślibym złotej rybki nie
mogła poprosić o mamy uzdrowienie, to chciałabym, aby zdjęła
ze mnie nad nią opiekę.

❙❙ OLA JEŹDZIŁA…
… z Gdańska do Helu w każdy weekend. Ma 41 lat, dokładnie pół
wieku mniej od ukochanego dziadka, jeszcze niedawno mieszkającego w Helu samotnie. Zanim wymagał on stałej pomocy,
we wrześniu 2018 roku tata Oli uszkodził sobie kręgosłup i stał
się niepełnosprawny. Dokładnie miesiąc po jej wyprowadzce
z rodzinnego domu na swoje. Jeszcze do końca nierozpakowana ostro wzięła się do pomocy, przede wszystkim mamie,
która z dnia na dzień została 24-godzinną opiekunką, W maju
następnego roku mikroudar dziadka codzienność Oli zmienił już
całkowicie. U dziadka pojawiły się zaniki pamięci i potrzebował
regularnych odwiedzin. W każdy piątek po pracy przyjeżdżała
więc do niego na Półwysep, robiła zakupy i gotowała posiłki na
nadchodzący tydzień oraz motywowała do rehabilitacji. Raz przydarzył się jej wolny weekend, bo u dziadka w wakacje pojawiła
się rodzina, ale gospodarz był zbyt „kłopotliwy” i goście skrócili
pobyt. Oprócz tych wizyt Ola codziennie do dziadka o stałych
porach dzwoniła, by przypomnieć o posiłkach, drzemce czy
ulubionym serialu. Pod koniec ubiegłego roku podjęto decyzję
o przeprowadzce dziadka do mieszkania jej rodziców. Nie musi
więc już jeździć do Helu, za to w rodzinnym domu jest stałym
gościem. „Po co ci taki problem?” – słyszy od ludzi ze swojego
otoczenia, dla którego nagle przestała być atrakcyjna. Trochę
szalona Ola, jeżdżąca się po świecie i zawsze pełna wrażeń, stała
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Ola ze swoim dziadkiem

się nudna i monotematyczna. – Zaczęłam odczuwać izolację.
Towarzystwo mi się wykruszyło, nie miałam ani czasu, ani sił na
imprezy – przyznaje z goryczą. A poza tym nigdy nie lubiła się
komukolwiek żalić, tutaj jednak temat ją przerósł.
Do grupy wsparcia trafiła dzięki ogłoszeniu w internecie, ale
nie była pewna, czy to jest propozycja dla niej. Dziadek przecież nie leżał przykuty do łóżka. Pierwsze spotkanie z psycholożką prowadzącą grupę przekonało, że tak. – Grupa daje mi
odwagę mówienia o sobie i przygotowuje na moment, kiedy
dziadka zabraknie – podsumowuje swoje 3 miesiące w niej
uczestnictwa – Dotarło do mnie, że końca nie ma się co bać i że ze
swoimi problemami nie jestem sama. Zrozumiałam też, że w opiece
powinniśmy podążać za chorym, a nie narzucać swoje wizje jego
życia. Wcześniej sama stwarzałam sobie problemy. Na przykład
denerwowałam się o niepościelone łóżko czy o to, że dziadek się
nie ogolił. Teraz już odpuszczam.
Teraz Ola też wie, że w pełni pomagać drugiemu może człowiek
zdrowy i wypoczęty. Zaczęła więcej o siebie dbać. – Czy pani wie,
że w otoczeniu zarzucano mi słabość, bo szukam wsparcia w takiej grupie? A ja myślę, że dałam przykład swojej siły, bo umiałam
znaleźć dla siebie pomoc.
Psycholożka prowadząca grupę zauważa, że obie z terapeutką są
w niej dużo bardziej moderatorkami niż psychoedukatorkami.
Uczestniczki same sobie pomagają najbardziej.
Magda Małkowska

VI Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Siła ludzi – opieka paliatywno-hospicyjna nad dzieckiem
X Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
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Przestać widzieć lwa

❙❙ POĆWICZMY

K

Fot. wikipedia.org

iedy antylopa go zobaczy, dosłownie nieruchomieje. Wie, że uciekając, nie ma szans, lew
i tak będzie od niej szybszy. Udaje więc martwą,
wprowadzając się w stan hibernacji. Ale kiedy lew
odchodzi, antylopa zaczyna drżeć – zamrożone przez
stres ogromne emocje rozpływają się w niebyt, wraca
oddech i łączność z każdą komórką ciała. Wraca życie.

To trochę tak jak z życiodajnym oddechem, który składa się
z dwóch równoważnych faz: wdechu i wydechu. Nasze ciało
nie może tylko „wdychać” stresu, musi mieć też możliwość jego
usunięcia.

❙❙ POMEDYTUJMY
– Zamknijcie oczy i głęboko oddychajcie. Wdech, wydech, wdech,
wydech... Wyobraźcie sobie, że macie wielką moc i możecie ściągnąć
z góry jakąkolwiek gwiazdę lub planetę. To, co chcecie. Wyciągnijcie
ręce do góry i sięgnijcie po coś dla siebie ze wszechświata. Ściągnijcie to na dół, powolutku, przy twarzy… Poobracajcie w dłoniach,
poczujcie swoją moc. Dotknijcie twarzy. Wdech, wydech, wdech,
wydech... Zacznijcie wcierać w swoją twarz... Jak dobry krem... Dotknijcie oczu, brody, wetrzyjcie we włosy... Oddychajcie... Idziemy do

Ćwiczenie 1. Stańcie luźno, w lekkim rozkroku, i przenieście ciężar
ciała na wewnętrzne krawędzie stóp, potem na piętę, dalej na
zewnętrzne krawędzie, wreszcie na palce. Poczujcie silny kontakt
z podłożem.
Ćwiczenie 2. Stańcie na jednej nodze bokiem przy ścianie, oprzyjcie
o nią jedną dłoń i dziesięć razy wolno unieście się na palcach. Bez
pośpiechu, każdy w swoim tempie, starajcie się zachować równowagę. Zmiana nogi…
Ćwiczenie 3. Stańcie w rozkroku, ze zgiętymi lekko kolanami,
i powoli, luźno zróbcie skłon do przodu. Rękami dotknijcie prawej
stopy, potem lewej, sięgnijcie po coś do przodu i po coś za siebie.
Pięć oddechów i bardzo powoli podnoście się do góry. Niech głowa
podniesie się ostatnia. Teraz powoli zacznijcie się prostować.

– A my wciąż widzimy lwa – mówi Małgorzata Szczyglak, psycholożka, psychoonkolożka i ceryfikowana providerka TRE – metody,
o której na świecie jest coraz głośniej. I tłumaczy, w jaki sposób
pernamentny stan zagrożenia, a w konsekwencji związane
z nim zamrożenie uczuć, wpływają destrukcyjnie na nasz cały
organizm. Na jego narządy wewnętrzne, ale także na psychikę
i międzyludzkie relacje. – Żyjemy w odwiecznym schemacie
„walcz i uciekaj”, w poczuciu stałego zagrożenia. Zamrażamy się
więc jak ta antylopa… Zawęża się nam pole widzenia, osłabiają
się procesy poznawcze, co oznacza, że odbieramy mniej bodźców,
jesteśmy coraz słabsi. Skoro ciało wiedziało, jak się spiąć podczas
stresu, wie też, jak się rozluźnić!
TRE nazwę wzięło od angielskich słów Tension, Trauma and Stress
Releasing Exercises i jest metodą uwalniania układu nerwowego
z napięć – tych doświadczanych na bieżąco, ale także tych z samego dna walizki, do której można porównać ludzką psychikę,
„pakowanych” do niej przez lata. Służą temu proste ćwiczenia,
a potem wywoływane w sobie drżenia – dzięki nim wyrzucamy
nagromadzone w ciele emocje i robimy miejsce następnym.
Bez obaw, codzienność zadba, by kolejnych nam nie zabrakło.

ciałem – usłyszałam – możliwy za sprawą wyciszenia osiągniętego
dzięki prostym ćwiczeniom, a potem sygnałom wysyłanym przez
mięśnie głębokie dna miednicy. Trafiają one do mózgu gadziego,
który odpowiedzialny jest za emocje, a ich przekaz jest prosty:
„lew sobie poszedł”.

Ćwiczenie 4. Zegnijcie lekko nogi w kolanach, wysuńcie biodra
do przodu jak szufladę, podnieście klatkę piersiową, opuśćcie
ramiona. Zobaczcie, czy wam w tej pozycji jest dobrze. Obróćcie
wolno biodra w prawo, następnie w lewo.
Ćwiczenie 5. Oprzyjcie się o ścianę, zegnijcie lekko nogi w kolanach,
Po dziesięciu oddechach odejdźcie od ściany, zróbcie głęboki skłon,
a potem wyciągnijcie się w górę jak słoneczniki…
Ćwiczenie 6., 7., 8...
Edvard Munch, „Krzyk”

szyi, do klatki piersiowej, masujemy brzuch, biodra, uda… Wdech,
wydech, wdech, wydech… Masujemy się słońcem, księżycem,
wybraną planetą, gwiezdnym pyłem… Dotknijcie nóg, a potem
dotknijcie podłogi. Luźno. Poczujcie uziemienie. Macie teraz cztery
kolumny na podłodze, jesteście silni. Zacznijcie powoli się podnosić
i wcierać to, co trzymacie, w odwrotnym kierunku. Łydki, kolana,
uda, biodra, brzuch… Zatrzymajcie się na klatce piersiowej…
Powoli, powoli, oddychamy... Niech każdy zapyta się swojego
serca, czego mu trzeba. Dotknijcie szyi, twarzy…, można płakać.
Dotknijcie włosów, miejsc za uszami, jak pod prysznicem… Dużo
wdechu i wydechu. Na koniec wyciągnijcie ręce do góry i oddajcie
to, co wzięliście, do wszechświata. To nie jest wasze. Otwórzcie oczy.
Jesteśmy dziećmi wszechświata. Jesteśmy jego królami i królowymi.
Tak zaczęły się właściwe zajęcia TRE prowadzone przez Małgorzatę. Za chwilę mieliśmy skontaktować się z własnymi emocjami
i nawiązać dialog z naszym naturalnym dzieckiem. Dziecko, jak
to dziecko, wciąż stawia pytania, więc teraz je też nam miało
zadać: co czujemy? Dlaczego? Od jak dawna? I czy wciąż tamtych
emocji w sobie chcemy doświadczać? – TRE to dialog z własnym

Pod względem technicznym wszystkie ćwiczenia okazały się
bardzo proste, możliwe do wykonania przez osoby w każdym
wieku. Ich głównym zadaniem było złapanie kontaktu z własnym
ciałem, osadzenie w rzeczywistości tu i teraz, a przede wszystkim
wyciszenie myśli. Podczas TRE dążymy do tego, aby nasza głowa
była bierna, całkowitą inicjatywę przejmuje reszta ciała – dzięki
ćwiczeniom wprowadzane jest ono w wibracje, które wesprzeć
mają to, co się będzie działo za chwilę.

pomóc nam rozładować napięcie, tymczasem drzeć przecież
nie wypada. Tłumiąc je, pozostajemy w stanie ciągłego zagrożenia. Niebezpieczeństwo dawno minęło, lew sobie poszedł,
a my wciąż widzimy lwa.

❙❙ PRZESTAĆ WIDZIEĆ RAKA
O Akademii Walki z Rakiem Małgorzata dowiedziała się z facebooka, lajkując jeden z jej postów. W ten sposób nawiązała
kontakt z Anną Marlęgą-Woźniak, koordynatorką zajęć Akademii,
i w kolejnym semestrze w jej programie pojawiła się propozycja
dziesięciu spotkań z metodą TRE. – Dziewczyny zdawały sobie
sprawę, że to będzie praca z emocjami i widziałam w ich oczach
lęk – wspomina pierwsze zajęcia. – Ale kiedy jedna z nich powiedziała, że w jej ciele jest dziura, do której wrzuca wszystkie złe
myśli i uczucia, już wiedziałam, jak do nich trafić. Przecież ciało
nie chce mieć żadnych dziur. Zaczęłyśmy te ich dziury czyścić. –
Pamiętam swoje pierwsze zajęcia z Małgosią – opowiada Maria,
jedna z uczestniczek. – Przyszłam kompletnie zielona, słuchałam
tego, co mówi Gosia i za tym szłam. Zobaczyłam, że mój organizm
zaczyna reagować. – A ja miałam dość pracy z głową i pomyślałam,
że warto ruszyć z innej strony – tłumaczy Ola.
TRE dla osób z doświadczeniem onkologicznym okazało się
trafione w punkt. Znacząca część uczestniczek zajęć podjęła
decyzję o kontynuacji pracy z metodą i utworzenie grupy już
poza Akademią. – Dziesięć spotkań z TRE to stanowczo za mało,
więc chodzimy już półtora roku – opowiadają uczestniczki. Także
o tym, że po raz pierwszy dzięki metodzie poczuły swoje ciało,
lepiej radzą sobie ze stresem i natrętnymi myślami, odnalazły
w sobie więcej zrozumienia dla innych i dla siebie. – Wyciszyłam
się – mówi Maria. – Jestem ciekawa, dokąd zaprowadzą mnie moje
emocje – dodaje Ola.
Spokojne, otwarte, świadome swojej onkologicznej przeszłości,
ale nieżyjące w stanie ciągłego zagrożenia. Z ich pola widzenia
lew zniknął.
Magda Małkowska

❙❙ ZADRŻYJMY
– Połóżcie się na matach, przygotujcie swoje koce, poduszki, zadbajcie o własne wewnętrzne dziecko…
Po przyjęciu pozycji wyjściowej, czyli leżąc na wznak z rękami
ułożonymi wzdłuż ciała i zgiętymi w kolanach nogami, które
złączyliśmy ze sobą stopami, lekko je rozchyliliśmy i zaczęliśmy
szukać w sobie drżeń. – One mają przyjść same, niekoniecznie
dzisiaj – uspokajała Małgorzata. – Nic nie musicie, wszystko jest
tak, jak być powinno. Bądźcie ciekawi, po prostu bądźcie ze swoim
ciałem. Pracujecie ze swoimi emocjami, dopuszczacie je wreszcie
do głowy. Tak, można się śmiać, płakać, krzyczeć…
W dzisiejszym świecie fizjologia jest czymś wstydliwym. Przepraszamy za nią, ukrywając jej odruchy. Drżenia mięśni mają

Ważne Oprócz wielu korzyści stosowania metody TRE,
z których najważniejszymi są likwidacja bólów kręgosłupa
i bólów mięśniowych wywołanych przez stres, ustanie
obaw i niepokojów, dobry sen i lepsze samopoczucie,
a także poprawa relacji międzyludzkich, są też do niej
przeciwwskazania. Należą do nich: ciąża, połóg, ostre
stany zapalne, gorączka, niezagojone rany po operacji,
jaskra, dyskopatia (stan ostry, tzw. potocznie wysuwający
się dysk), zażywanie środków psychotropowych, silnych
leków przeciwbólowych oraz rozrusznik serca.
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Mój rak time
Z

astanawiacie się czasami nad tym, jak to jest usły- Doczekałam do operacji i parę dni, może tydzień potem pojechaszeć, że się ma raka? Ja nie muszę sobie tego wy- łam na ulicę Chodowieckiego w Gdańsku, umówiona na spotkanie z Anią Marlęgą-Woźniak, koordynatorką zajęć w Akademii.
obrażać, bo to już przeżyłam.

❙❙ GROM Z NIEBA
Przeważnie nikt się tego nie spodziewa. Wiadomość o raku spada
jak grom z jasnego nieba i przybija żelaznym ciosem. Ogarnia nas
wtedy ogromny lęk przed tym, co będzie. Mnie zabrakło tchu.
Wcześniejsze niepokojące objawy bagatelizowałam, choć od
kilku miesięcy były już nasilone. Jednak gdy po raz kolejny odebrałam nietypowe wyniki badania krwi, zaczęłam podejrzewać,
że jest to coś poważnego. Pojawiły się pierwsze mgliste myśli:
„A jeśli to jest koniec życia, jakie znam? Co, jeśli trzeba będzie
zmierzyć się z trudnościami, o jakich nigdy nie myślałam? Więc
tak ma się zakończyć czas wypełniony staraniami, pragnieniami,
planami na przyszłość, będący do tej pory niezmierzonym zasobem, z którego korzystałam do woli, jak z wody w oceanie?”.
Kilka tygodni później okazało się, że mam raka, i to złośliwego
w dużym stopniu, a miejscowo bardzo zaawansowanego. No
tego było już za wiele! Na takie wieści nikt mnie nie przygotował! Tego nie było w warunkach! To chyba nie chodzi o mnie?
Czas, który nastąpił po postawieniu diagnozy, wspominam jako
koszmar niepewności. Niewiadoma tego, co ze mną będzie, brak
ufności w służbę zdrowia, brak informacji o tym, gdzie mam się
zgłosić, co robić, dokąd się udać. Spokój nie wrócił też, kiedy
zarejestrowana gdzie trzeba dostałam się w tryby systemu.
Odczuwałam ogromny strach związany z zaproponowanym
leczeniem, które, jak dopiero później się okazało, miało być dużo
dłuższe i trudniejsze, niż wtedy mogłam wiedzieć.

❙❙ POMOCY!
Alicja przeszła raka piersi. Miała szczęście – był dość wcześnie
wykryty i przy radykalnym leczeniu został zupełnie wyeliminowany. Oszczędzono jej chemioterapii i radioterapii, skończyło
się na rekonstrukcji piersi i rehabilitacji. Miała doświadczenie
korzystania z pomocy psychologicznej w Gdyni. Wspierała mnie
swoją postawą i przykładem, ale też poleciła, bym poszukała
profesjonalnej pomocy na terenie Gdańska. Akademię Walki
z Rakiem (AWzR) przy Fundacji Hospicyjnej wyszukałam sobie
sama. Najpierw zadzwoniłam do jej terapeutki Danusi Stopieńskiej. Nie odebrała, ale popołudniu oddzwoniła i od razu
polubiłam jej głos. Ciepły, czule mnie ogarniający. Zachęcała,
abym bez wahania przyszła do Akademii, gdzie na pewno
otrzymam pomoc.

Pamiętam, że usiadłam niepewnie na krześle i słuchałam Ani jak
wybawienia. Jej ciepły głos, wszystkie zdania, które wypowiadała
na temat mojej sytuacji, tego jak mam prawo się czuć, tego co
mogę dla siebie zrobić, jak sobie pomóc, stanowiły obietnicę,
że są ludzie, którzy mają doświadczenie w niesieniu pomocy
i efektywnie jej udzielają. Taką właśnie pomoc otrzymałam od
Mirki Jędrzejewskiej-Nielubszyc.
Podczas spotkania z dietetyczką Marią Fall-Ławryniuk robiłam
notatki o tym, co i jak jeść, nawet jak zmuszać się do jedzenia,
gdy po podaniu chemii będzie mi niedobrze i odczuję wstręt
do niektórych smaków i zapachów. Wtedy już wiedziałam,
że będzie ciężko, ale wszystkie wskazówki, jakie otrzymałam
z zakresu żywienia, okazały się bardzo przydatne.

❙❙ ŻYJĘ, WIĘC WALCZĘ
Reakcja organizmu na pierwszą chemioterapię była straszna.
Słabość, nudności, brak snu, przerażenie, że tak teraz będzie
już zawsze. Minęło jednak kilka dni i złe samopoczucie zaczęło
powoli mijać. Gdy tylko nieco się otrząsnęłam, podjęłam pracę
nad sobą i czerpałam w pełni z profesjonalnej opieki oferowanej
przez AWzR. Nie spodziewałam się, że dostanę tu aż tak wiele.
Nie wiedziałam wcześniej, że jest takie miejsce, gdzie mogę
otrzymać pomoc, indywidualne konsultacje, wsparcie dietetyka,
psychologa, fizjoterapeuty.
Jednocześnie dzięki Akademii pracowałam nad sobą w edukacyjnej grupie wsparcia, gdzie dowiedziałam się wielu teoretycznych, ale i praktycznych rzeczy, które pomogły mi w rozwoju
osobistym, wzmocniły wewnętrznie i dały poczucie, że w swoich
zmaganiach nie jestem sama.
Moja dusza znalazła też spokój dzięki modlitwie z moją rodziną,
która stała za mną murem i która łączyła się ze mną codziennie
na telefoniczny różaniec. Może to dziwić, ale nam się udało
wypracować czas i metodę telekonferencji, podczas których
z moim licznym rodzeństwem (4 siostry i 5 braci) oraz kochanymi
rodzicami modliliśmy się każdego wieczora.

❙❙ RUCH TO ZDROWIE
Jednocześnie nie rezygnowałam ze swojej dotychczasowej
aktywności fizycznej. Ćwiczyłam w domu albo na zajęciach
w Akademii. Tam spotkałam ludzi, którzy dawno już przeszli
chorobę nowotworową i widziałam, że im się udało.
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Danuta Zalewska

Biegam
Od dawna. W biegach ulicznych na 10 km uczestniczyłam od
lat i nie zaprzestałam nawet w okresie swojej chemioterapii,
czasami dwa dni po podaniu leku. Pewnego razu w trakcie
biegu zimne krople deszczu i chłód na dworze spowodowały
kompletne zesztywnienie powiek i odrętwienie rąk i stóp. Jednak
oprócz tego jednego przypadku każdy inny bieg dodawał mi siły
i udowadniał, że szala zwycięstwa przechyla się na moją stronę.

Tańczę
Z pasją. Wkrótce po zakończeniu leczenia wróciłam do tańca.
Przed laty zaczynałam od tańca towarzyskiego, ale potem zawładnęło mną tango argentyńskie. Przed chorobą zajmowałam
się tańcem kilka razy w tygodniu, a czasami niemal codziennie.
Choroba z oczywistych względów musiała mnie na jakiś czas zatrzymać, jednak parkiet wciąż przyciągał. Udało mi się zatańczyć
występ przed sporą widownią w Filharmonii Bałtyckiej podczas
koncertu „Hiszpańska dusza, polskie serce”. Dla osoby, która
właśnie przeszła gehennę, walcząc o swoje zdrowie i życie, taki
występ był ogromnym zastrzykiem optymizmu, wiary w swoje
siły, wręcz szczęścia w czystej postaci. U boku kochanego męża,
w towarzystwie przyjaciół, zostałam uwieńczona na wspaniałych
zdjęciach, które udowodniły mi, że jestem silna, dobrze wyglądam, dobrze się poruszam, naprawdę znowu tańczę.

Żegluję
Nie po raz pierwszy. Przed ostatnim cyklem chemioterapii dowiedziałam się o rejsie po Zatoce Gdańskiej, zorganizowanym
w ramach Akademii pod nazwą „Wiatr w żagle”. Zdecydowałam
się, mimo że dopiero co skończyła się moja ostatnia chemioterapia, a rejs zaczynał się za kilka dni. Miałam duże obawy o to,
czy nie będzie zimno, czy nie będzie za mocno wiało, czy nie
zdrętwieją mi ręce i nogi, czy nie będę wymiotować. Wymiotów

naprawdę miałam już dość. Rejs okazał się cudowną przygodą,
wspaniale wieńczącą moje leczenie. Dziewczyny były wesołe
i wspierające. Pamiętam, jak z niepewnością podeszłam do
przycumowanego na Motławie żaglowca Zaruski i jak Agnieszka
podała mi silną rękę, pomagając wejść na pokład i jak mnie ciepło uścisnęła. Warsztaty z Marzeną, świetna pogoda, cudowna
załoga – to wszystko sprawiło, że dni spędzone na Zaruskim były
najpiękniejszą przygodą, jaka mogła mi się wówczas przytrafić.
Był to symboliczny wiatr, który powiał w moje poszarpane,
nadwyrężone burzami żagle. Powiał i postanowiłam, że już go
nie stracę, będę trzymać się, aż poprowadzi mnie dalej ku życiu.

Chodzę po górach
Dzielnie i z radością w sercu. Gdy już odzyskałam siły, miało
mnie spotkać jeszcze coś bardzo wspaniałego. Była to wyprawa
z AWzR w góry. Tym razem pod hasłem „Zdobywamy szczyty”.
Zdobyłyśmy Śnieżkę i udowodniłyśmy sobie po raz kolejny, że po
chorobie da się żyć i czerpać w pełni z życia. Dziewczyny, które
poznałam dzięki AWzR, są wspaniałe, kreatywne, silne, inspirujące, cudne! One są dla mnie źródłem radości i wiary w życie.

❙❙ JESTEM WDZIĘCZNA ZA WSZYSTKO
Być wdzięcznym za chorobę? Tak, w procesie chorowania, leczenia i dochodzenia do zdrowia nauczyłam się wdzięczności.
Każdy dzień miał sens, każde doświadczenie było prawdziwe,
piękne, choć bolesne. Spotkało mnie tyle dobra! Moi lekarze,
moja rodzina, moi terapeuci, uczestnicy Akademii, dietetyk,
modlitwa, bieg i taniec. Ci wszyscy ludzie i te wszystkie rzeczy, które robiłam i w których uczestniczyłam, napawały mnie
ogromną wdzięcznością. To jest wdzięczność za życie, w całej
jego prawdzie, takim jakie ono jest.
Danuta Zalewska

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Fot. Archiwum FH

18

na oddziałach zakładów ppiekuńczo-leczniczych). Wolontariusze
wykonują odpowiedzialne zadania. Myją i przebierają chorych.
Karmią. Są wsparciem dla pielęgniarek i lekarzy. To często także
ciężka, fizyczna praca: mycie podłóg, pomoc w sprzątaniu oddziału. No i najważniejsze: towarzyszenie chorym.
Jola: Rodzina czasem się przygląda i jest zadowolona kiedy widzi,
jak my się zajmujemy chorym, jak się obchodzimy z mamą, bliskim.
Są bardzo wdzięczni.
Terenia: Albo mówią: „Proszę panią, jak znajdzie pani chwilę czasu,
to proszę nakarmić męża, bo ode mnie nie chce nic jeść”.
Danusia: Do mnie kiedyś przyszła wnuczka pacjentki, przytuliła się
i poprosiła: „Niech pani powie, że wszystko będzie dobrze”.
Marzena: Tutaj w Hospicjum odeszła moja sąsiadka. Znałyśmy się
od dziecka. Jak jej wnuki ją tutaj przywiozły, to ona powiedziała:
„Marzena, kto by pomyślał, że my, sąsiadki przez ogrodzenie, a ty
będziesz się tu mną zajmowała”. Tutaj odeszła. Tutaj odszedł też
mój kapelan… Dla pacjentów jest bardzo ważne, że się nawiąże
relację, pogłaska, przytuli, można posiedzieć, pobyć.

Sobotnia zmiana

Towarzysze po kres
W

olontariuszki i wolontariusze wspierają pracę
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC od początku jego działania. Dziś
w gronie, które pomaga w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6, jest blisko 100 osób. Wśród nich są starsi i młodsi,
osoby czynne zawodowo, na emeryturze, łączące wolontariat ze studiami. O podzielenie się swoimi hospicyjnymi
doświadczeniami poprosiłam ich sobotnią zmianę.
Zazwyczaj pojawiają się tutaj w dziewięcioosobowym składzie,
w tym siedem kobiet i dwóch mężczyzn. Wolontariuszką o najdłuższym stażu jest Terenia (ponad 14 lat), dalej Piotr (12 lat)
i Jola (10 lat). W 2013 roku, po wspólnym kursie wolontariatu,
dołączyli do nich: Marzena, Bożena, Monika, Marek, Danusia
i Ela. Wolontariat jest więc wpisany w grafik ich prywatnych
zajęć na stałe od wielu lat.
Terenia: Ja już jestem na emeryturze, to sobie w sobotę wstanę
i przyjdę. Ale osoby pracujące od poniedziałku do piątku? Wcześnie wstają i przychodzą tutaj na ósmą, albo i jeszcze przed ósmą,
i poświęcają swój własny czas. To jest dla mnie piękne.
Danusia: Ja w sobotę zrezygnowałam z morsowania, żeby przyjść tu.
Bożena: A ja, to normalnie cały tydzień czekam na to spotkanie.

Terenia: Każdy pacjent jest inny. Nie można tego, co stosowało
się przy jednym, zastosować do innego. To tak, jak wśród ludzi
zdrowych, każdy jest inny. Różnią ich nie tylko schorzenia, ale także
osobowość. Tutaj nikt na oddział nie wchodzi bez przygotowania.
Najpierw jest i teoria, i praktyka.
Danusia: A nawet jeżeli skończy się kurs, to nie wszyscy dają radę.
Ktoś, kto towarzyszy umierającemu w jego ostatnich
dniach, musi niemal dojrzewać z nim do śmierci. To
jest niesamowicie wyczerpujące. Praca w zespole hospicyjnym może być porównywalna do stresu, jaki się
przeżywa po utracie kogoś bliskiego.

Marzena: Inaczej sobie nie wyobrażam. Moje dzieci, mam już
czwórkę dorosłych, trochę ze mną wojowały, że mamie teraz coś
odbiło, są przecież obowiązki, że trzeba być w domu. Mówiłam im,
że właśnie teraz, jak już są dorosłe, wreszcie mam czas zrealizować
to, co było moim pragnieniem. To jest taki czas dla mnie, taki czas,
że ja tęsknię.

Bożena: Mój pierwszy kryzys to był, jak pan Henio odszedł. On był
sparaliżowany całkowicie właściwie. A stwarzał taką atmosferę…
Jak odszedł, to był jakiś szok dla mnie.

Ela: Ja jak pracowałam, w takiej pracy siedzącej, to tęskniłam,
jak tu przyjdę i nawet mopem popracuję sobie. To naprawdę jest
tęsknota, żeby móc tutaj przyjść i właśnie tak po prostu pobyć.

Monika: Listopad jest takim trudnym miesiącem. Albo przed świętami… Jak odchodzą tacy pacjenci, których już się dłużej znało.

Jola: Jest jeszcze coś takiego, jeśli chodzi o mnie, jak widzę te osoby,
odchodzenie, to człowiek przychodzi do domu, patrzy na swoich:
na męża, dziadka i ta wrażliwość jest mocniejsza.
Hospicyjne postawy określa serdeczna i czuwająca atmosfera: czy to są wizyty, czy to są odwiedziny chorego.
A może w hospicjum trzeba dla chorego coś więcej – być
jego towarzyszem i czuwać przy nim?*
Aby odpowiednio przygotować się do opieki nad chorymi,
każdy wolontariusz przechodzi specjalny kurs. Regularne spotkania trwają trzy, cztery miesiące, po kilka godzin tygodniowo.
Zajęcia z pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą i wreszcie
trzydzieści godzin praktyk pracy w Domu Hospicyjnym oraz
dodatkowo w wybranej placówce zewnętrznej (np. w Domowym
Hospicjum dla Dzieci, Domowym Hospicjum dla Dorosłych lub

Piotr: Takich pacjentów było kilku: pan Gwidon, pani Jadzia, pan
Stasiu…

Marzena: Czasami zżywamy się nawet z rodziną chorego. Ja chodziłam na Klub 1000 w poniedziałki, takie miejsce spotkań przy grach
planszowych, i zapraszałam osoby, które odwiedzały chorych, żeby
przyszły na dół, na kawę. To było dla nich bardzo dziwne. „Ale ja?” –
no właśnie pani. Oni nie są inni, to jest normalne życie.
Danusia: Smutków było pełno, ale kryzys miałam jeden. Był taki pan,
był chyba Ukraińcem. W agonii krzyczał: „Mamo! mamo…”. Cały czas
nie mogę normalnie o tym mówić… Strasznie mnie to wzruszyło,
że w momencie, jak się odchodzi, to się woła tych, których się tak
kochało. Poruszył moje emocje, chociaż nie był pierwszą osobą,
która wołała mamę. Ja nie zdążyłam się ze swoją mamą pożegnać.
Jola: Raz był tu taki pan, dziadek na wózku, przywiozły go dzieci, żeby
był przy swojej żonie. I słyszałam, jak on do niej mówi: „Kochanie,
nie odchodź, co ja bez ciebie zrobię?”. W czasie kolacji on jej zaczął
śpiewać. To było niesamowite. A w tym samym czasie, w tę samą

sobotę, na drugim końcu była dziewczyna, osiemnaście lat. Pomyślałam wtedy, że jadę do domu, nie dam rady. To nie było dla mnie.
Bo tutaj z jednej strony małżeństwo, oni razem tyle przeszli, a tam
dalej odchodzi młoda dziewczyna, która jeszcze nie była świadoma,
że jej to wszystko się kończy. To było tak niesamowite, że jak przyjechałam do domu, to popatrzyłam na męża i sobie pomyślałam:
Jezu, mój Grzesiu, ja cię będę szorować do końca.
Marzena: Dla mnie taka wyjątkowa historia, już ją wiele razy opowiadałam… Był taki pan, na siódemce. Pewnego dnia już było bardzo,
bardzo kiepsko. Byłam przy nim, kiedy odszedł. I raptem ktoś biegnie
przez korytarz, młoda dziewczyna. „Nie zdążyłam?” – rzuciła do
mnie. Jakby mi ktoś klapki otworzył, mówię do niej: „Odszedł, ale
w tej chwili”. Samolotem leciała bodajże z Anglii. Jej samolot nie
mógł wystartować, musiała lecieć za jakiś czas. W Anglii założyła
rodzinę, ojciec nie widział jej dzieci. I ona mówi… o, dalej mam gęsią
skórkę: „Przyleciałam z albumami, chciałam jeszcze tacie je pokazać”.
Nie wiem, jaka była ich życiowa droga, ale wtedy powiedziałam:
„Przecież możesz tu siedzieć, mu opowiadać”. Ona posłuchała, wzięła
te wszystkie albumy i siedziała. Jemu wtedy jeszcze takie pośmiertne
łzy leciały... Dla niej to było tak ważne, ona się tak wtuliła… Ktoś się
pytał, czy myśmy się znały. We dwie się wypłakałyśmy.
Kluczem do filozofii opieki hospicyjnej jest praca zespołowa. Nikt z tego zespołu nie umiałby pomóc sam,
dopiero różnorodność osób: ich przygotowania, osobowości, profesji i wyznawanej filozofii potrafi zaspokoić
potrzeby chorego.
Bożena: Każdy tutaj jest z innego kosmosu. Ani nie jesteśmy podobni
wiekowo, ani nie jesteśmy związani zawodowo.
Jola: Rozmawiamy ze sobą, co się w domu dzieje, z córką, mężem,
zawsze można się wygadać i wiemy, że to stąd nie wyjdzie.
Marzena: Dużo do siebie dzwonimy, założyliśmy swoją grupę na
whatsappie. Jesteśmy w stałym kontakcie i jak kogoś nie ma, tak jak
teraz Marka, to mamy go cały czas w sercu, bo on jest jednym z nas.
Danusia: Tak akurat charakterologicznie się złożyło, że się ze sobą
zgadzamy.
Piotr: To jest bardzo miłe, jak ludzie mówią „wspaniałą pracę
robicie”, ale niektórzy są tak egzaltowani : „O matko, anioły, ja to
bym nie mógł, wszyscy do nieba żywcem pójdziecie”. A nam by
wystarczyło, żeby zwyczajnie podziękowali na koniec, a niektórzy
to całe poematy…
Monika: Jak ktoś mi mówi: „Ja Cię podziwiam, ja bym tak nie mógł”,
to ja nie wiem, co mam powiedzieć. Mnie nie chodzi o to, żeby mi
ktoś powiedział, że mnie podziwia. Ludzie, którzy pomagają innym,
pomagają również sobie.
Ela: To ja chciałabym jeszcze dodać, bo potem po przerwie mnie
nie będzie. Miałam kryzys związany ze stanem zdrowia…Ta grupa
pomogła mi wrócić do rzeczywistości.
Opracowała Anna Laska
* Cytaty otwierające części tekstu pochodzą z książki Drogowskazy ks. Eugeniusza Dutkiewicza, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Fundacji
Hospicyjnej, Gdańsk 2016.
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Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
pw. Baranka Bożego

Oni nam pomagają
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rupa GPEC to lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. Firma
dostarcza ciepło i ciepłą wodę mieszkańcom Gdańska,
Sopotu, Tczewa, Starogardu Gd., Pruszcza i Pelplina.

W Grupie GPEC jesteśmy przekonani, że warto pomagać. Nasza
firma od lat prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnej,
wspieramy także wolontariat pracowniczy, będący inicjatywą
oddolną. Od lat działamy na rzecz instytucji pomagających najbardziej potrzebującym osobom.

onad trzy dekady działalności Międzynarodowych Targów
Gdańskich zbudowały silną markę Spółki, a w ostatnich latach
także Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO
na krajowym i międzynarodowym rynku. To rocznie dziesiątki
imprez targowych, konferencyjnych, kongresowych oraz z obszaru
przemysłu czasu wolnego. Staramy się działać zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności i wdrażać je w naszą codzienną aktywność. Bierzemy udział w życiu lokalnej społeczności i w różnych
formach wspieramy wiele inicjatyw. Dlatego część przychodu
z określonych produktów, sprzedawanych przez nas podczas
jarmarków, jest przeznaczana na cele społeczne. Wyróżnikiem
gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego jest akcja charytatywna na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Dzięki niej tylko w 2019
roku przekazaliśmy ponad 140 tys. zł. Staramy się także cyklicznie
wspierać Wspólnotę Burego Misia, która wykonuje doskonałą
pracę z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie.
Warto również dodać, że na Jarmarku Św. Dominika tworzymy
wraz z organizacjami pozarządowymi strefę poświęconą ekonomii
społecznej, a przedsiębiorcy społeczni, w tym spółdzielnie socjalne,
mogą tam sprzedawać swoje produkty na specjalnych zasadach.

Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom dokładamy małą
cegiełkę do uczynienia świata nieco lepszym i przyczyniamy się
do bardziej zrównoważonego podejścia w biznesowej działalności firm.

Ta akcja nie powiodłaby się, gdyby nie otwarte serca gdańszczanek
i gdańszczan, którzy odwiedzając naszą atrakcję i kupując miniaturową kulę ze swoim zdjęciem, wsparli akcję zbiórki na remont
budynku Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Dziękujemy mieszkańcom Gdańska za Wasze serca i chęć niesienia
pomocy! Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zdziałać dużo
więcej. Bo dobro to suma małych gestów…

Fot. Archiwum MTG

W roku 2019, poza tradycyjnymi działaniami, takimi jak organizowanie paczek okolicznościowych dla osób ubogich, czy angażowanie się w prace remontowe instytucji takich jak DPS Ostoja,
postanowiliśmy stworzyć akcję, która zaangażuje mieszkańców
Gdańska i dzięki temu sprawi, że dobro popłynie jeszcze szerszym
strumieniem. Przygotowana przez nas kula śnieżna ze świąteczną
scenerią w środku, ustawiona w miasteczku w czasie Jarmarku
Bożonarodzeniowego na Starym Mieście w Gdańsku, cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki niej zebraliśmy
na rzecz Fundacji Hospicyjnej kwotę ponad 67 tysięcy złotych!

Paweł Orłowski

Wiceprezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA

styczniu 2020 roku w Hospicjum im.
ks. E. Dutkiewicza SAC obchodziliśmy
10-lecie działalności wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Jej członkowie i sympatycy to osoby, dla których
charyzmat św. Wincentego Pallottiego jest drogowskazem w osobistej i zawodowej codzienności.
Nadaje on także kierunek ich wewnętrznej potrzebie
pomocy innym.
❙❙ ZAK NA ŚWIECIE
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK) to stowarzyszenie
kościelne założone w 1835 roku w Rzymie przez św. Wincentego
Pallottiego. Jego głównym założeniem było zaproszenie członków Kościoła, szczególnie ludzi świeckich, do bycia apostołem
w swoim środowisku. Członkowie Zjednoczenia żyją charyzmatem swojego założyciela i pogłębiają wiedzę, uczestnicząc
w cyklicznych spotkaniach, rekolekcjach oraz sympozjach. Ich
najważniejszą częścią zawsze jest Eucharystia.

❙❙ ZAK W HOSPICJUM DUTKIEWICZA
– Motywem przewodnim powstania naszej grupy było pragnienie
stałej formacji duchowej, o którą bardzo dbał ks. E. Dutkiewicz –
pisze w krótkim wspomnieniu Elżbieta Skowrońska, wieloletnia
pielęgniarka Hospicjum Dutkiewicza. – W przekonaniu księdza
praca z ludźmi dobiegającymi kresu swego życia wymaga pielęgnowania własnej duchowości, by sprostać wyzwaniom, jakimi są
oczekiwania naszych podopiecznych, zarówno chorych jak i ich najbliższych, które sięgają dalej niż zabiegi medyczne i pielęgnacyjne.
Kontynuatorem dzieła ks. Dutkiewicza, w tym również idei ZAK-u,
był ks. Piotr Krakowiak, W 2010 roku, jako dyrektor Hospicjum
i Fundacji Hospicyjnej, zwrócił się do ks. Kazimierza Szczepanika
i s. Zofii Surtel, by zostali opiekunami rodzącej się grupy. Ich
kontynuatorami byli s. Nikodema Czarnul, s. Halina Lipińska
oraz ks. Jędrzej Orłowski. Obecnie duchowe przewodnictwo
nad wspólnotą sprawują s. Barbara Rohde i ks. Adrian Jóźwiak,
przy wsparciu ks. Waldemara Seremaka.
Początkowo grupę tworzyli tylko sympatycy stowarzyszenia –
wywodzący się z hospicjum oraz ze wspólnoty ZAK Królowej
Apostołów, działającej pod opieką Barbary Cieślik. Dopiero w 2012
roku pierwsze osoby z hospicjum złożyły akt zaangażowania,
stając się pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia. Grupa
nazwę przyjęła od ołtarza Baranka Bożego w hospicyjnej kaplicy.
Obecnie wspólnota ZAK pw. Baranka Bożego liczy 10 członków
statutowych (4 osoby związane są z Hospicjum Dutkiewicza),
a wspiera ich grono sympatyków.

Fot. Archiwum FH

Grupa GPEC i Międzynarodowe Targi Gdańskie – dwie firmy reprezentujące dobrych gospodarzy Pomorza – są dla siebie partnerami w kilku projektach. Jednym z nich jest wspieranie podopiecznych Fundacji
Hospicyjnej. Z głową, z sercem i od lat. Dziękujemy!

Pracownicy Grupy GPEC
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Członkowie i sympatycy wspólnoty

❙❙ HOSPICYJNE CZŁONKINIE
Elżbieta Skowrońska, „dobry rybak wspólnoty, który złowił nas
wszystkich”, jak powiedziała o niej przyjaciółka ze wspólnoty.
Pielęgniarka od początku związana z pallotyńskim Hospicjum,
adeptka formacji księdza Dutkiewicza, założycielka wspólnoty.
Jolanta Grzybowska, wolontariuszka opiekuńcza, z doświadczeniem pracy zarówno na oddziale stacjonarnym, jak i w hospicjum
domowym. Honorowa Wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej.
Obecnie pomaga w poradni medycyny paliatywnej. To z jej inicjatywy powstała nazwa grupy. Pełni obowiązki liderki grupy i jest
członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej.
Elżbieta Orska, wolontariuszka opiekuńcza działająca przy poradni medycyny paliatywnej. Świetnie zorganizowany sekretarz – to dzięki jej umiejętnościom informatycznym wspólnota
ZAK pw. Baranka Bożego jest skomunikowana na medal.
Alicja Stryjewska, wolontariuszka opiekuńcza bardzo zaangażowana w prace oddziału stacjonarnego hospicjum, Honorowa
Wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej. Najmłodsza stażem członkini
stowarzyszenia ma pod swoją opieką pallotyńską biblioteczkę.
– Chciałam również wspomnieć o tych, które były w naszej wspólnocie,
ale odeszły do Boga. Alinka Tymczuk i Małgosia Witkowska. Pielęgniarka i wolontariuszka. Obie nawet w trakcie choroby niemal do
końca swoich dni chciały być potrzebne – czytamy we wspomnieniu
Elżbiety Skowrońskiej.

❙❙ ZAPROSZENIE
– Większość z Was nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że pracując
dla dobra chorych i ich najbliższych, mając na uwadze również potrzeby duchowe naszych podopiecznych, jest blisko tej idei – pisze
Elżbieta Skowrońska, zapraszając do wspólnoty. – Zaręczam, że
łatwiej podołać wyzwaniom, które rodzi nasza praca, gdy są obok
życzliwi ludzie, którzy oprócz wsparcia duchowego zakasują rękawy
i pracują z nami ręka w rękę.
Magda Małkowska
Bardzo dziękuję Paniom Jolancie Grzybowskiej i Elżbiecie Skowrońskiej
za pomoc w przygotowaniu tekstu.

HOSPICJUM OD ŚRODKA

HOSPICJUM OD ŚRODKA

❙❙ KURS NA KIELNO

Pracuję tak,
jak chciałam zawsze

T

o miał być nasz wspólny dzień. Iwona Piotrowska, pielęgniarka Domowego Hospicjum dla
Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza, wcześniej upewniła
się, że naprawdę chcę z nią odwiedzić wszystkich zaplanowanych pacjentów. – Skończymy późno
– ostrzegła lojalnie. – Odjedziemy 80 kilometrów
od bazy… No dobrze, uprzedzę rodziny, że będę w towarzystwie.

Fot. Archiwum FH
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Jedziemy do innej Oliwki, jedynej pacjentki Iwony, z którą będę
mogła porozmawiać. Dziewczynka jest wyraźnie podekscytowana i wita już w progu, zanim udaje nam się wysiąść z auta.
Witają obie z mamą, tata gdzieś tylko mignął, a starszy brat
wyszedł. Na stole już jest kawa i talerz z ciastem, więc od kawy
zaczynamy. To pewnie ta „obiecana”. Prym w rozmowie wiedzie
Oliwka, której podniecenie, najprawdopodobniej moją osobą,
rośnie. Pozwala zrobić sobie z Iwoną zdjęcia, a na koniec proponuje mi wspólne selfie. Towarzyski charakter spotkania jest
jednak pozorny, Oliwka ma guza w śródmózgowiu, wmontowaną
zastawkę komorowo-przedsionkową, powtarzające się ataki
padaczki, a jednego z nich będziemy świadkami. Iwona podłącza
kroplówkę, uzupełnia historię choroby o wszystkie parametry,
dopytuje o szkołę i do niej transport. To w tej rodzinie nowy
wątek, bo Oliwka ze szkoły busem jeździ dopiero od grudnia.
Wspólnie wspominają, jak kiedyś zostały tylko we dwie i było
im bardzo dobrze. – A ja na pożegnanie dostaję paczkę łakoci
dla mojego psa.
W drodze do kolejnego pacjenta historie hospicyjnych podopiecznych przeplatają się z historiami naszych własnych dzieci.
Dwie córki Iwony swoje życie zawodowe chcą związać ze służbą
zdrowia. Starsza studiuje pielęgniarstwo, a młodsza zamierza
medycynę.

Towarzystwo przytrafia się jej nie pierwszy raz. Już w samochodzie odbiera telefon od kandydatki na wolontariuszkę, która za
dwa dni też ma z nią „jeździć” To jeden z elementów kursu dla
kandydatów na wolontariuszy opiekuńczych, organizowanego
od kilkunastu lat przy Hospicjum Dutkiewicza. Na pytanie, czy
nie będę krępować rodzin, Iwona tylko się śmieje i uspokaja, że
przecież wszyscy wiedzą. Chociaż kiedyś rzeczywiście spotkała
się z wyrzutem, bo nie powiadomiła, że zabierze ze sobą doktora. – Byśmy posprzątali – usłyszała. Iwonę traktują jak „swoją”,
jak domownika, ale też jak inaczej traktować osobę, która od
lat regularnie, 2-3 razy w tygodniu, staje w progu mieszkania
i… bierze się do roboty.

❙❙ TERAZ RUMIA
W Rumii mieszka Amelia, dziewczynka, która urodziła się zdecydowanie za wcześnie i przez to z uszkodzeniami neurologicznymi oraz problemami z odżywianiem. Ma założoną zastawkę
Pudenza, wyłoniony PEG, padaczkę i… jeden z piękniejszych
uśmiechów na świecie. Uśmiecha się nawet dzisiaj, mimo
wczorajszego bolesnego upadku z kanapy. Oprócz całej rodziny
w komplecie (mama, tata, młodszy brat Tymek i wszędobylski
pies) zastajemy także doktor Małgosię. Z Iwoną rozmawiają
o Amelii, ale i o stanie Huberta, do którego zjedziemy na koniec
dnia. Parametry Amelki są niezłe, trzeba tylko zmienić opatrunek
na jej potłuczonej podczas upadku brodzie, więc jest przestrzeń
na innych członków rodziny. Śmiejemy się, przekomarzamy,
jak w rodzinie.

❙❙ JEDZIEMY DO GDYNI
Najpierw jedziemy do 15-letniej Oliwki. Dziewczynka ma porażenie mózgowe, którego jednym z następstw było założenie
PEG-a, a rok temu także pompy baklofenowej, przeciwdziałającej spastyczności mięśni. Podopieczną Iwony jest od początku przyjęcia do hospicjum. – Chyba 4 lata – zastanawia
się, wyjmując z bagażnika przed blokiem na gdyńskim osiedlu
pielęgniarski ekwipunek. I nie pozwala sobie pomóc, bo „sama
muszę panować nad tym, co mam, a czego nie”. Za chwilę te
4 lata potwierdza mama Oliwki. Prawie na początku znajomości
Iwona została z małą w domu, by rodzice mogli uczestniczyć
w bierzmowaniu starszej córki Weroniki. Weronika zdaje w tym
roku maturę i akurat ćwiczy w szkole poloneza przed studniówką.
Oglądamy tylko jej studniówkową sukienkę. Najpierw jednak
Iwona uważnie ogląda Oliwkę, która dzisiaj wydaje się w formie. Saturacja, ciśnienie i tętno są zadowalające, tylko balon
w PEG-u wymaga uszczelnienia.

kojonej mamy Huberta, któremu pomału rośnie gorączka, a tuż
po nim od hospicyjnej doktor Małgosi – w tej samej sprawie.
Ustalają we dwie, że doktor pojedzie do Huberta pierwsza,
oceni sytuację i najprawdopodobniej zleci badania krwi, którą
Iwona pobierze, wracając wieczorem od innych pacjentów. –
Mówiłam, że dziś późno wrócisz? – mruga do mnie w windzie,
już po wyjściu. W drzwiach mijamy się z Justyną, hospicyjną
rehabilitantką, która dzisiaj też ma dyżur z Oliwką.

W trakcie wizyty do Iwony trzykrotnie dzwoni telefon. Od innej
pielęgniarki, która w hospicjum domowym pracuje dopiero od
jesieni i wciąż potrzebuje merytorycznego wsparcia, od zaniepo-

Zbliża się 16.00 i dopytuję Iwonę o obiad, czy już zdążyła go
zjeść. – Zjem w domu wieczorem, bo mieszkam aż pod Sobieszewem. Ale kawę po drodze ci obiecuję….

Iwona Piotrowska

Z Rumii do Redy jedzie się krótko i czasu wystarcza tylko na
krótki portret rodziny, którą za chwilę odwiedzimy: mama, tata
i trzech synów. Chory chłopiec ma na imię Radek, jest środkowym
dzieckiem i zmaga się z zespołem wad wrodzonych centralnego układu nerwowego, mózgowym porażeniem dziecięcym,
padaczką lekooporną oraz częstymi infekcjami. Karmiony jest
przez gastrostomię, a stosunkowo niedawno wyłoniono mu też
wesikostomię – rodzaj przetoki umożliwiającej odpływ moczu
na zewnątrz.

❙❙ W REDZIE
W mieszkaniu zastajemy tylko tatę z dwójką młodszych, mama
dochodzi później. Iwona na początku ma kłopoty ze zmierzeniem Radkowi ciśnienia, ale daje radę. Pokazuje mi, jak wygląda

wesikostomia i zbiera inne dane. Tymczasem na równorzędnego
bohatera spotkania wyrasta mały Oliś. Wiadomo, najmłodszy.
Czaruje uśmiechem, a potem bez reszty oddaje się przelewaniu
wody. Szczęśliwie nad kuchennym zlewem i w asyście taty.
Minęła 18.00. Kiedy wracamy do samochodu, czuję już lekkie
zmęczenie, ale na razie od domu będziemy się oddalać – przed
nami jazda pod Puck. – Zawsze chciałam pracować w terenie.
Pracuję tak, jak chciałam zawsze – słyszę. A zaraz potem – mam
dla ciebie niespodziankę. W Werblini czekają na nas z kolacją.

❙❙ DO WERBLINI
Alicja, „Alka lalka”, jak mówi wesoło Iwona, urodziła się z zamartwicą. Widzi i słyszy, jednak nie mówi i samodzielnie nie chodzi.
Utrzymuje za to dobry kontakt wzrokowy z otoczeniem. Iwona
znowu ma problem z pomiarem ciśnienia, bo Alicja gwałtownie
macha rączkami, więc mankiet ciśnieniomierza ostatecznie
ląduje na jej nodze. Podczas uzupełniania danych w historii
choroby rodzice opowiadają o prywatnej wizycie u lekarza spoza
hospicjum, który „ma pomysł” na chorobę Ali. Są pełni nadziei,
nadzieja jest ważna. Odnotowuję, że przed Iwoną nie ukrywają
ani tej wizyty, ani swojego cichego entuzjazmu. Jest hospicyjną
pielęgniarką, lecz też kimś bliskim. Na kolację przechodzimy do
kuchni, a w torbie „na drogę” ląduje kawałek ciasta.
Już wracamy, ale z nieplanowanym na początku dnia przystankiem w Gdyni. Po drodze dzwoni mama Huberta, czy będziemy
na pewno. Będziemy za jakiś kwadrans, kilka minut przed wpół
do dziesiątą.

❙❙ ZNOWU W GDYNI
Tym razem Iwona z bagażnika wyciąga dodatkową torbę, będzie przecież pobierać krew. Doktor Małgosia zleciła badanie
CRP i morfologii, od siebie dodaje oznaczenie poziomu żelaza.
Pojawiamy się zbyt późno, by poznać młodszą siostrę Huberta,
która bardzo chciała pokazać nam karnawałową sukienkę. Hubert jest spokojny, ale widać, że rozgorączkowany. Jego mama
dzieli się rezultatami internetowych poszukiwań specyfików
zwiększających odporność i przeciwbakteryjnych. Opowiada
o swoich bliskich relacjach z siostrą, która również urodziła
bardzo chore dziecko i o tym, jak siebie wspierają.
– Jestem psychologiem samoukiem – przyznaje się Iwona w drodze powrotnej. – W hospicjum w ogóle trzeba być wszystkim po
trochu, a pielęgniarstwo schodzi na drugi plan. Przed mój dom
w Oliwie podjeżdżamy w okolicach 22.30. Iwona musi jeszcze
zawieźć do laboratorium próbki krwi. Potem do domu. Obiadu
chyba już dziś nie zje.

***

Nie od razu skojarzyłam, skąd znam sygnał telefonu Iwony. Muzykę Morricone rozpoznałam dopiero pod koniec dnia. Krótki
fragment ścieżki dźwiękowej filmu Misja.
Magda Małkowska
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Stop, dziecko lub nastolatek
w żałobie

KRS: 0000 201 002

D

ziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów Agnieszki Paczkowskiej
to propozycja dla pracowników placówek oświatowych w sytuacji kryzysu spowodowanego śmiercią członka społeczności szkolnej lub osoby bliskiej uczniowi. Jej autorka jest psychologiem w gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC,
a kilka lat temu współtworzyła program wsparcia psychoedukacyjnego dzieci i młodzieży w żałobie Tumbo Pomaga, którego do dzisiaj jest merytoryczną koordynatorką.
Na zasadniczą część książki składają się obraz przebiegu żałoby u dzieci i nastolatków oraz prezentacja wachlarza działań
pomocowych ze strony szkoły. Przykłady scenariuszy lekcji czy
warsztatów stanowić mogą cenną wskazówkę dla wymienionych w tytule czytelników, a osadzenie w kontekście ruchu
paliatywno-hospicyjnego i dokonań Fundacji Hospicyjnej
okazać się pomocne w zrozumieniu źródeł wsparcia osieroconych dzieci w Polsce.
„Refleksyjność pedagogów wpływa na lepsze radzenie sobie
z kryzysem po stracie i zmniejszenie liczby uczniów mierzących
się z powikłaną żałobą. Wypracowany model współpracy ze
szkołami, zaprezentowane w książce narzędzia edukacyjne
oraz ten przewodnik-podręcznik poświęcony żałobie w szkole
stanowią dobry punkt wyjścia do rozwijania modelu opieki

nad osieroconymi uczniami w całym kraju. Skoro w Gdańsku
w latach 2014–2019 udały się systemowe działania z udziałem
władz miasta i nauczycieli, a materiały edukacyjne przyniosły
korzyści lokalnej społeczności, z pewnością warto sięgnąć po
tę publikację. (…) To ważna i potrzebna lektura dla nauczycieli
oraz studentów pedagogiki i nauk społecznych, ale także dla
wszystkich, którzy nie chcą pozostawić w samotności cierpiących dzieci i młodzieży” (z recenzji ks. dr. hab. Piotra Krakowiaka,
prof. UMK w Toruniu).
Książka Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów wydana została w ramach serii Biblioteka Tumbo
Pomaga Fundacji Hospicyjnej, którą tworzą zarówno pozycje
dla osieroconych dzieci, jak i dla wspierającego je otoczenia.
Magda Małkowska

W dniach 22-23 maja br. w Hotelu Filmar**** w Toruniu odbędzie się
XX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2020”,
połączona z XVIII Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii
oraz II Ogólnopolskim Forum Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa.
Wydarzenie, współorganizowane przez Hospicjum Światło w Toruniu, Hospicjum im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre w Toruniu, jest corocznym ogólnopolskim spotkaniem środowisk: hospicyjnego, paliatywnego, domów pomocy społecznych
i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Głównymi tematami wydarzenia będą: opieka nad pacjentem w stanie terminalnym, nowości farmakologiczne i sprzętowe, onkologia,
psychoonkologia i geriatria, a także zagadnienia prawne oraz etyczne,
związane ze specyfiką hospicyjnej myśli. Tegoroczna edycja Konferencji
zostanie wzbogacona o tematykę dotyczącą ratownictwa medycznego
i pielęgniarstwa, które realizowane będą na oddzielnej sali wykładowej.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa medyczna z udziałem wystawców prezentujących innowacyjne produkty i urządzenia poprawiające
jakość i komfort opieki nad pacjentem. Poza wykładami organizatorzy
przygotowują atrakcje, m.in. zwiedzanie Torunia z przewodnikiem.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod adresem
www.expo-andre.pl lub pod nr. tel. 56 652 20 66.

Jest wiele
powodów,
by nas wspierać

#ZnajdźSwójPowód

fundacjahospicyjna.pl

