
K W A R T A L N I K  H O S P I C Y J N Y           2 0 2 0  ( 6 3 ) 3-4 I S S N  1 8 9 6 – 8 6 7 8

Bombka ozdobiona przez Magdę Benedę

Partner wydania



1  OD REDAKCJI

W NUMERZE:

Anna Janowicz
REDAKTORKA NACZELNA

PRENUMERATA — BEZPŁATNA
Zadzwoń pod nr 58 345 90 60

Redakcja nie odsyła niezamówionych materiałów 
i jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzenia zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach, 
w tym do ich skracania. Prawo do używania, kopio-
wania i rozpowszechniania materiałów dostępnych 
w „Hospicjum to też Życie” wraz z elementami 
graficznymi możliwe jest po uprzednim uzyskaniu 
zgody redakcji i jest obwarowane zastrzeżeniami 
wynikającymi z przepisów prawa autorskiego. 

REDAKCJA
Redaktorka naczelna: Anna Janowicz
Sekretariat redakcji: Alicja Kocińska 
Współpraca redakcyjna:  
zespół Fundacji Hospicyjnej,  
Maria Fall-Ławryniuk

Projekt: Mr. Bloom sp. z o.o.
Skład: Jacek Rembowski
Zdjęcie na okładce: Paweł Ryta 

WYDAWCA
Fundacja Hospicyjna
Organizacja Pożytku Publicznego  

KRS 0000201002

80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10

tel./faks: 58 345 90 60

e-mail: redakcja@hospicja.pl 

www.hospicja.pl

www.fundacjahospicyjna.pl

Nr konta: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001IS
S

N
 1

8
9

6
-8

6
7

8

 POROZMAWIAJMY
 3  TOWARZYSZ W TRUDNEJ DRODZE

 Rozmowa z Karoliną Pawłowską o Hospicyjnej Opiece Perinatalnej

 HOSPICJUM OD ŚRODKA
 4  NOWOCZESNOŚĆ – TAK, ALE PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEK

 Czy Hospicjum korzysta z nowoczesnych technologii? Oczywiście, ale…

 OPIEKUNOWIE RODZINNI
 7  OPIEKUN RODZINNY NIE MUSI BYĆ SAM

 Portal opiekunrodzinny.pl debiutuje w nowej odsłonie!

 8  ZAUWAŻ – ZROZUM – WESPRZYJ: 
 tak pomagamy opiekunom rodzinnym

 Z ŻYCIEM NA TY
 10  AROMATYCZNE ŚWIĘTA

  Jak przygotować aromatyczne i zdrowe świąteczne potrawy  
podpowiada dietetyczka Maria Fall-Ławryniuk

 NASZE AKCJE
 12  WIELKA GRA!

 Co wspólnego mają świat gier komputerowych i Hospicjum?

 TUMBO POMAGA
 14  NIECO INNY DZIEŃ TUMBO

  Placówki edukacyjne mimo ograniczeń stanęły na wysokości  
zadania – dziękujemy!

 16  PRACOWITY CZAS SŁONIKA TUMBO
  Słonik Tumbo nie ma wakacji, cały czas działa, by zobaczyć uśmiech  

swoich podopiecznych

 WOLONTARIAT
 18  PRZYJACIELE Z SERCEM I FANTAZJĄ

 Jak pomagać kreatywnie? Nasi Przyjaciele są w tym mistrzami

 21  WOLONTARIUSZE – NASZ SKARB
 Niezastąpieni, wspaniali, niezawodni… po prostu nasi wolontariusze

 KSIĘGARNIA FUNDACJI HOSPICYJNEJ
 22  POMARAŃCZOWE CHMUROBRANIE!

  Już wkrótce nowa „Bajka-Plasterek” – poznajcie Koralikową historię  
Magdy Małkowskiej

Pożegnanie ze starym 
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Narodzenia – to zawsze czas szczególny.  
Tym razem chyba bardziej niż zwykle. 
Zamykamy ten rok i wchodzimy 
w 2021 z nadzieją, że będzie lepiej, łatwiej, 
spokojniej… Za nami nieoczekiwane 
wyzwania, z którymi staraliśmy sobie radzić, 
otaczając opieką chorych, wspierając 
opiekunów rodzinnych i osierocone dzieci 
na takim poziomie, jak dotąd. Uczyliśmy się 
funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości, 
dbając jednak o to, co najważniejsze  
– bezpośrednie relacje. O tym, jak nam 
się to udało, co wydarzyło się w ostatnich 
miesiącach, piszemy na kolejnych stronach 
kwartalnika. 

Zaczynamy nowy rok silniejsi, choć zmęczeni. 
Poradziliśmy sobie jako Zespół. Mogliśmy 
liczyć na wsparcie naszych Przyjaciół 
i Darczyńców. To dodaje wiary i energii  
na kolejne miesiące. Zapewne niełatwe,  
ale przecież razem damy sobie radę!

Życzę spokoju i zdrowia na czas Bożego 
Narodzenia i cały 2021 rok!

Drodzy Pacjenci z Rodzinami,  
Wolontariusze i Pracownicy hospicyjni,  
a także wszyscy Przyjaciele i Darczyńcy  
Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. 

Gdy rozpoczynaliśmy rok 2020, nikt sobie nie wyobrażał, jakie  

wyzwania nam przyniesie. Jeszcze głębiej zrozumieliśmy, jak wiele  

zawdzięczamy ochronie zdrowia, pomocy społecznej, ale także opiekunom  

rodzinnym, wolontariuszom i wszystkim wspierającym opiekę paliatywno-hospicyjną. 

Cały świat i każdy z nas został dotknięty kryzysem, smucą nas rosnące liczby zgonów, za którymi stoją ludzkie dramaty 

i konkretne twarze. Nic dziwnego, że Papież Franciszek rozpoczął swoje przesłanie do niepełnosprawnych i ich opiekunów, 

słowami: Odbudować lepiej: w stronę świata po Covid-19 inkluzywnego […], dostępnego i zrównoważonego. „Odbudować lepiej” 

– to z opowieści o domu zbudowanym na skale i na piasku (Łk 6, 46-49).

Papież mówiący o inkluzji? Tak, bo to konsekwencja tego, co powiedział wcześniej: Wirus, nie czyniąc jakichkolwiek wyjątków 

między ludźmi, napotkał na swej niszczycielskiej drodze wielkie nierówności i dyskryminację. I jeszcze je powiększył! (19.08.2020). 

Kolejny rok wypełnią ambitne projekty gospodarcze, polityczne, społeczne i religijne – zmierzające do odbudowy zniszczeń, 

których skalę dopiero poznamy. Zarządzający ośrodkami paliatywno-hospicyjnymi już teraz martwią się tym, jaki będzie kolejny 

rok, co z hojną pomocą, bez której trudno kontynuować opiekę… dlatego w ich imieniu proszę o wsparcie i każdą pomoc!

Polecam wszystkim lekturę ostatniej encykliki Franciszka, w której pisze, że każdego dnia stajemy przed wyborem: 

czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi potrzebujących z daleka (Fratelli tutti, 

69). Prawdą jest, że siła łańcucha zależy od troski, którą okazuje się jego najsłabszym ogniwom, a osoby u kresu życia i ich 

rodziny są takim najsłabszym i najwrażliwszym społecznie ogniwem. Podziwiając ogrom pracy wykonanej przez zespoły 
hospicyjne podczas pandemii, życzę Wam Drodzy, by społeczeństwo doceniło to poprzez pomoc ruchowi hospicyjnemu 

i troskę o Was na wzór troski, z jaką Wy otaczacie ciężko chorych, umierających i rodziny pogrążone w żałobie.

Na Święta Narodzenia Pańskiego życzę wszystkim głębokiej radości ze spotkania z Bogiem, który stał się Człowiekiem, 
by zrozumieć to wszystko, co przeżywamy. Chwili oddechu dla pielęgniarek i lekarzy, pracowników socjalnych i psychologów, 

pracowników i wolontariuszy, ludzi łatających budżetowe dziury ośrodków hospicyjnych i tych, co nimi zarządzają. Radości 

z tego, że są na horyzoncie źródła nadziei, a kolejne święta będą już inne!

Na Nowy Rok 2021 zacytuję znowu Franciszka, który powiedział: „Gorszy od tego kryzysu jest tylko dramat zmarno-
wania go” (31.05.2020). Wszystkim zaangażowanym od lat w ruch hospicyjny, a szczególnie sponsorom i dobrodziejom 

życzę, by chęć odbudowania lepiej pozwoliła na synergię pomiędzy organizacjami świeckimi i kościelnymi, osobami z lewej, 

prawej i środkowej strony sceny politycznej w naszym kraju. Chciejmy razem odbudowywać, szanując różnorodność opinii 

i poglądów, nie zrażając się przeciwnościami, ale szukając dobra ludzi, którym od wielu lat służymy. Obyśmy potrafili służyć 

im jeszcze lepiej, zauważając obciążenia opiekunów rodzinnych, wspierając osoby w żałobie i przypominając, że miarą doj-

rzałego społeczeństwa jest troska o najsłabsze ogniwa w łańcuchu ludzkiej solidarności! 

Z modlitwą za Was i najlepszymi życzeniami, 
Ks. Piotr Krakowiak SAC, Krajowy Duszpasterz Hospicjów
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Dlaczego powstały hospicja perinatalne i komu pomagają?
Hospicja perinatalne w Polsce powstały w odpowiedzi na lukę 
w systemie ochrony zdrowia, z którą zderzały się kobiety otrzymu-
jące w trakcie ciąży diagnozę o wadzie letalnej płodu. Letalnej, czyli 
takiej, która z dużym prawdopodobieństwem spowoduje jeszcze 
w trakcie ciąży lub krótko po urodzeniu śmierć dziecka. Organizacja 
ochrony zdrowia nie przewidywała żadnego skoordynowanego 
systemu wsparcia dla takiej kobiety, a ona sama zmuszona była 
poszukiwać pomocy w różnych instytucjach. Wsparcie, nie dość, 
że niewielkie, najczęściej nie było dostępne od ręki. Warto też 
zaznaczyć, że przez wiele lat hospicja perinatalne funkcjonowały 
bez żadnego finansowania z NFZ, dopiero od września 2017 roku 
wprowadzone zostało, ciągle bardzo okrojone, finansowanie ich 
niektórych działań. Nasza Hospicyjna Opieka Perinatalna powstała 
przy domowym Hospicjum dla Dzieci im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku 
już na początku 2013 roku. W ramach działań otaczamy wsparciem 
nie tylko kobietę w ciąży, lecz również jej bliskich: partnera, rodzeń-
stwo i dziadków chorego dziecka. Często widzimy, że kondycja 
wszystkich członków najbliższej rodziny wymaga wielotorowego 
wsparcia z naszej strony. 

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda taka opieka i wspar-
cie – czy mogłabyś opowiedzieć, co się dzieje od momentu 
przyjęcia zgłoszenia?
Zwykle zgłoszenie do opieki perinatalnej przyjmujemy telefonicz-
nie. Numer telefonu można znaleźć na stronie www.hospicjum.info. 
Bywa, że kobieta w ciąży otrzymuje naszą wizytówkę podczas wizyty 
u lekarza specjalisty, ginekologa lub genetyka, czasem od położnej. 
W trakcie rozmowy opowiadamy o oferowanych formach wsparcia 
i ustalamy możliwie najpełniej aktualne potrzeby zgłaszającej się 
do nas kobiety i jej najbliższych. Wstępny wywiad trwa kilkadzie-

siąt minut. Następnie w gronie zespołu ustalamy plan działania 
i terminy konsultacji. Zakładamy jednak elastyczność, bo i sytuacja 
przeważnie jest bardzo dynamiczna. Niekiedy kobiecie wystarcza 
jedno spotkanie z psychologiem, a czasem potrzebne są miesiące 
wspólnej pracy. Czas trwania naszego wsparcia nie jest sztywno 
określony z góry. Jeśli dochodzi do porodu, dziecko przeżywa 
i może zostać wypisane ze szpitala do domu, podejmujemy się 
opieki nad nim w ramach Domowego Hospicjum dla Dzieci. Dzięki 
temu rodzice mogą spokojniej patrzeć w przyszłość: wypożyczymy 
im bezpłatnie potrzebny sprzęt, nauczymy pielęgnacji, wesprzemy 
socjalnie. To zmniejsza lęk przed nieznanym, jakim jest powrót 
z nieuleczalnie chorym dzieckiem do domu.

Towarzysz 
w trudnej drodze

Gdy kobieta w ciąży słyszy diagnozę o nieule-
czanej chorobie dziecka, nie ma prostych sce-
nariuszy i łatwych wyborów. Potrzebne jest za 
to mnóstwo wsparcia i uważności dla niej i ca-

łej rodziny. Jednym z rozwiązań, które pomagają w tych 
trudnych momentach, jest opieka hospicjum perina-
talnego. O tym, na czym polega, jacy specjaliści wcho-
dzą w skład zespołu, który wspiera rodziców i na jakie 
potrzeby odpowiada z Karoliną Pawłowską rozmawiała 
Dagny Kurdwanowska. 

Karolina Pawłowska – absolwentka kierunków Praca Socjalna 
i Pedagogika Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim.  

Od 2013 roku związana zawodowo z Hospicjum Dutkiewicza 
i Fundacją Hospicyjną. Koordynatorka medyczna i pracowniczka 

socjalna w Domowym Hospicjum dla Dzieci Dutkiewicza, 
członkini zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej.  

Od 2019 roku uczestniczka międzynarodowej szkoły kształcącej 
liderów opieki paliatywnej (EUPCA).
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Szanowni Państwo, Drodzy nasi Przyjaciele i Darczyńcy,

czas Bożego Narodzenia i końca roku jest dla nas 
okazją do podsumowań, a przede wszystkim do 
złożenia podziękowań. 
Dzięki Waszej pomocy mogliśmy nadal otaczać 
wszechstronną opieką pacjentów, wspierać ich 
rodziny oraz osoby przeżywające żałobę, mimo 
trudności i ograniczeń, które przyniósł ten rok. 
Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Wam możemy  
pomagać tak wielu osobom.

Wśród naszych Podopiecznych w 2020 roku było:

	 ❖		39 dzieci otoczonych domową opieką oraz 720 dorosłych objętych domową  
i stacjonarną opieką Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC,

	 ❖		167 podopiecznych gdańskiego oddziału Akademii Walki z Rakiem,
	 ❖		777 dzieci i młodzieży wspieranych w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych  

Tumbo Pomaga,

a także opiekunowie rodzinni i wiele innych osób, które skorzystały z różnych form  
pomocy za pośrednictwem konsultacji, stron internetowych, poradników,  
programów edukacyjnych i charytatywnych. 

Życzymy Państwu pięknych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.  
Niech siła i nadzieja, które z nich płyną, pozostaną na każdy dzień 2021 roku!

fundacjahospicyjna.pl pomagamhospicjum.pl

Anna Janowicz
Prezes Zarządu z Zespołem
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Opieka zapewniania jest w różnych wymiarach. Kto zatem 
wchodzi w skład zespołu hospicjum perinatalnego?
To przede wszystkim pediatrzy, położna, pielęgniarki, psycholog 
i pracownik socjalny oraz duszpasterz. Każdy z nich jest gotowy, 
by otoczyć wsparciem w ramach swoich profesji zgłaszające się 
do nas rodziny.

Jakie są najczęstsze pytania rodzin w tym trudnym momen-
cie? Z jakimi wątpliwościami się mierzą?
Do każdego z członków zespołu trafiają inne pytania. W trakcie 
rozmów z lekarzami rodziny najczęściej pytają o szanse na przeżycie 
dziecka i jego stan po urodzeniu, chcą wiedzieć, czy noworodek 
będzie mógł pojechać do domu, czy wymagać będzie bezwzględnie 
hospitalizacji. Pielęgniarka często odpowiada na pytania o specy-
fikę pielęgnacji nad chorym dzieckiem, a położna o realia porodu 
w tych okolicznościach. Pracownik socjalny wspiera wiedzą z za-
kresu załatwiania formalności związanych np. z przysługującymi 
świadczeniami, urlopem macierzyńskim oraz dostępnymi rodza-
jami wsparcia dla rodzin, w których rodzi się nieuleczalnie chore 
dziecko. Większość osób, które do nas trafia, ma wiele pytań oraz 
zmaga się ze sprzecznymi informacjami uzyskiwanymi ze swojego 
otoczenia, od rodziny i znajomych, czasem również napotkanych 

wcześniej lekarzy. Ważną częścią naszej pracy jest więc dostarczanie 
rzetelnej wiedzy, uświadamianie kobietom i ich najbliższym, jakie 
mają prawa w sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Wróćmy jeszcze na chwilę do potrzeb rodzin w tej trudnej 
sytuacji. Czy każda potrzebuje czegoś innego, czy może 
jakieś potrzeby się powtarzają?
Niemal każda kobieta trafiająca pod naszą opiekę prosi o wsparcie 
psychologa, czując, że szok, smutek i lęk towarzyszący tej sytuacji 
znacząco wpływa na jej samopoczucie i tym samym zdrowie. Za-
wsze proponujemy też wsparcie położnej, która posiada ogromną 
wiedzę i może kobietom i ich najbliższym pomóc rozwiać wiele 
wątpliwości związanych z tym, co wydarzy się w najbliższych mie-
siącach. Nie do przecenienia jest też zwyczajna, życzliwa rozmowa 
i czas, który oferujemy każdemu, kto czuje potrzebę podzielenia 
się swoimi emocjami w tak trudnej chwili. Obserwujemy często, że 
kobieta, która zgłosiła się po naszą pomoc, nawiązuje szczególnie 
serdeczną relację z którymś z członków zespołu i niejako wybiera 
go na „towarzysza” w tej trudnej drodze. Staramy się wyjść naprze-
ciw tej potrzebie, zapewnić pacjentce empatię i przestrzeń pełną 
zrozumienia, dzięki czemu może poczuć ulgę i przekonać się, że 
w tym życiowym kryzysie nie będzie sama.

	❙ TELEPORADY
Telefoniczne konsultacje medyczne są narzędziem wykorzystywa-
nym przez Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych „od zawsze”, 
także wtedy, gdy NFZ nie opłacał takiego świadczenia. W ostatnich 
miesiącach stały się pewnym standardem dla ogółu naszego 
społeczeństwa i mają chyba tyluż zwolenników, co przeciwników. 
Entuzjaści chwalą bezpieczeństwo takiego rozwiązania i oszczęd-
ność czasu, krytycy twierdzą, że porada na odległość nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu.
Nasi pacjenci przebywający w swoich domach korzystają z zalet 
telewizyt: członkowie zespołu mogą błyskawicznie, nie tracąc czasu 
na dojazd, udzielić porady niezależnie od pory dnia, czy nocy lub 
zebrać wywiad, aby podczas osobistej wizyty ograniczyć do mini-
mum kwestie formalne, a bardziej skupić się na kontakcie z chorym. 
Co ważne, teleporady są obok, a nie zamiast wizyty osobistej. 
Przyjęcie do hospicyjnej opieki domowej zaczyna się od osobiste-
go spotkania, które trwa nieraz ponad godzinę. Zawsze decyduje 
dobro pacjenta – jeśli konieczna jest bezpośrednia pomoc, nigdy 
nie liczmy, czy mieści się w limicie finansowanym przez NFZ. 

Nowoczesność – tak, 
ale przede wszystkim człowiek

Fundacja Hospicyjna stara się korzystać z dobrodziejstw technologii w opiece nad pacjentami. Koronawirus 
rozszerzył działania on-line, a obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną uwypukliły wady i zalety różnych 
nowoczesnych rozwiązań.

Teleporady udziela lekarz lub pielęgniarka prowadzący – czyli te 
osoby, które najlepiej znają chorego, a on zna ich. Dzięki temu, nasi 
chorzy nie doświadczają wad zdalnych konsultacji, tym bardziej, 
że medycy dodatkowo dysponują informacjami o stanie fizycznym 
i psychicznym podopiecznego, zebrane przez cały zespół. Wizyta 
zdalna jest także chętnie wybierana przez rodziny, które z powo-
du pandemii ograniczyły kontakt ze światem zewnętrznym do 
niezbędnego minimum. 

Kiedy dzwonię do mamy Pawełka, naszego 
podopiecznego, czasami włącza tryb głośnomówiący, 
a ja mówię do chłopca. Mama wtedy opowiada o jego 
mimice, uśmiechu, bo Pawełek poznaje mój głos. Bardzo 
się wzruszam, bo wiem, że dla niego uśmiech to ogromny 
wysiłek.

Beata Król, pielęgniarka koordynująca  
Domowego Hospicjum dla Dzieci

	❙  ZNACZĄCO UŁATWIA TO EDM, CZYLI… 
ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA 

EDM jest narzędziem wprowadzonym zgodnie z wymogami prawa. 
Jednak, żeby w pełni służyło pacjentom i zespołowi, wiele kwestii 
należało dobrze przemyśleć i dostosować do specyfiki pracy, 
zarówno w hospicjum stacjonarnym, jak i domowym. To było 
wyzwanie pod względem organizacyjnym i finansowym – trzeba 
było przystosować system teleinformatyczny, zapewnić narzędzia 
do pracy w trybie mobilnym, przeszkolić zespół… 
Przygotowania do wdrożenia programu komputerowego roz-
poczęły się blisko rok temu. W proces ten, oczywiście w różnym 
zakresie i w różnych obszarach, zaangażowany był niemal cały 
zespół. Priorytetem było maksymalne dostosowanie procedur do 
rytmu i sposobu pracy, a jednocześnie zminimalizowanie czasu, 
który trzeba będzie poświęcać na sprawy „komputerowe” tak, 
by dokumentacja nie powstawała kosztem kontaktu osobistego 
z pacjentem. Należało też zadbać o bezpieczeństwo przesyłanych 
danych wrażliwych.
Ania Banach, Pełnomocnik Zarządu ds. E-dokumentacji Medycznej, 
podkreśla, że udało się sprostać temu wyzwaniu dzięki wspólnemu 
wysiłkowi. Nie było to łatwe przy tak licznym zespole. Trzeba było 
wszystkim wydać sprzęt (blisko 70 laptopów!), przeszkolić, a po-
tem wspierać w stawianiu pierwszych kroków, bo dla niektórych 
pracowników był to początek znajomości ze światem wirtualnym...
EDM funkcjonuje na oddziale stacjonarnym, jak również w trybie 
mobilnym. Aktualnie każdy pracownik hospicjum domowego, 
hospicjum domowego dla dzieci i poradni medycyny paliatyw-
nej (zarówno lekarz, pielęgniarka jak i fizjoterapeuta oraz psycholog) 
może tworzyć dokumentację medyczną w wybranym miejscu. 
Wykorzystując swój laptop, przy pomocy modemu łączy się przez 
zdalny pulpit z programem komputerowym. Powstała w ten sposób 
elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia dostęp do historii 
choroby podopiecznego każdemu uprawnionemu pracownikowi 
w dowolnym czasie i miejscu. Jest źródłem wszystkich informacji 
niezbędnych do kompleksowej opieki nad pacjentem, ponieważ 
zawiera dane zapisane przez wszystkich członków zespołu. 
Zgodnie z wymogami wdrożone zostały: e-recepta, e-zwolnienie, 
e-zlecenie, a wkrótce także e-skierowanie. Wszystkie te e-zdarzenia 
w dobie pandemii dają możliwość działania zdalnego w sytuacjach, 
które nie wymagają osobistej wizyty. Niezależnie przecież od 
panującej sytuacji epidemicznej, nasi pacjenci potrzebują recept, 
zleceń na wyroby medyczne. 
Te zalety komunikacji zdalnej mniej istotne są dla chorych prze-
bywających w Domu hospicyjnym przy ul. Kopernika 6 – są pod 
opieką zespołu całą dobę. Dla nich to możliwość ”wyjścia” na 
zewnątrz jest istotniejsza.

	❙ KONTAKT ZE ŚWIATEM I BLISKIMI 
Pokoje dla pacjentów są wyposażone w telewizory, które nie tylko 
stanowią dla nich rozrywkę. Na oddziale do dyspozycji chorych 
pozostaje kapelan, który dba o ich duchowe potrzeby, indywi-
dualnie udziela sakramentów. Jednak dla niektórych istotne jest 
uczestnictwo we mszy św. – jest to możliwe dzięki codziennej 
transmisji nabożeństwa z hospicyjnej kaplicy. Każdy może w ten 
sposób uczestniczyć we mszy św., niezależnie od stanu zdrowia 
czy obecności wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w dotarciu 

do kaplicy. W momencie największych ograniczeń związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie pandemii, była to jedyna 
możliwość udziału w tak ważnym dla wierzących nabożeństwie.
Koronawirus przyczynił się także do znacznego odizolowania cho-
rych na oddziale. Rozmowy przez telefon czy za pośrednictwem 
programów komputerowych zwykle były tylko uzupełnieniem 
kontaktów osobistych. Hospicyjne pokoje, korytarze, sala konfe-
rencyjna czy ogród wypełniały rozmowy pacjentów z rodzinami, 
przyjaciółmi, wolontariuszami. W czasie, kiedy dla bezpieczeństwa 
podopiecznych odwiedziny zostały mocno ograniczone, zespół 
medyczny próbował zapełnić tę lukę przy użyciu różnych rozwiązań 
technologicznych – testwał połączenia za pośrednictwem tabletu 
czy laptopa. Czasami się to sprawdzało – w ten sposób na przykład 
córka jednej z pacjentek zorganizowała mamie sesję relaksacyjną. 
Zwykle jednak podopieczni woleli po prostu rozmowy telefoniczne, 
ewentualnie przy użyciu aplikacji WhatsApp. 
Mimo różnych prób okazało się, że w tym aspekcie technologia 
nie do końca się sprawdza. Ania Marlęga-Woźniak, psycholożka na 
oddziale stacjonarnym Hospicjum, podkreśla potrzebę kontaktu 
bez pośrednictwa urządzeń: W pierwszych miesiącach pandemii 
szczególnie wzruszające były spotkania na balkonie. Pacjenci, którym 
kondycja fizyczna wciąż jeszcze pozwalała poruszać się samodziel-
nie, z wielką ochotą korzystali z możliwości zobaczenia się z bliskimi 
przez balustradę hospicyjnego balkonu. Na dole stali członkowie ich 
rodzin lub przyjaciele. Mogli pomachać do siebie, porozmawiać bez 
pośrednictwa techniki. Po takim spotkaniu jeszcze długo emanowali 
radością. Te incydentalne, choć bardzo poruszające zdarzenia, jeszcze 
bardziej uświadomiły nam, przed jakim wyzwaniem stoimy. Jak bardzo 
ważny dla naszych podopiecznych jest kontakt bezpośredni – nawet 
z zachowaniem sporego dystansu – z bliskimi.

	❙ TECHNOLOGIA NIE WYSTARCZY
Ostanie miesiące pokazały bardzo wyraźnie, że w opiece hospi-
cyjnej technologia nigdy nie zastąpi człowieka. Jest wspaniałym 
narzędziem usprawniającym pracę zespołu, poprawia komfort 
chorych, przybliża osoby i miejsca, które są dla nich ważne. Jed-
nak, aby – zgodnie z hospicyjnymi ideami – zapewnić pacjentowi 
wszechstronną i całościową opiekę, najważniejsze jest bycie tu 
i teraz przy nim: Chory szuka dla siebie przestrzeni, w której mógłby 
się porozumieć z otoczeniem. Tej przestrzeni nie tworzy żadna in-
stytucja, ale ludzie, którzy umieją czytać słowa i gesty tych chorych”  
(ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC, Drogowskazy).

Alicja Kocińska
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Kiedy zaczynałam uczyć się opieki nad trójką ciężko chorych 
bliskich, byłam częstym gościem na portalu opiekunro-
dzinny.pl. W opiece nad mamą najważniejsza była wiedza, 
jak leczyć ból. W opiece nad babcią kluczowa była nauka 
czynności pielęgnacyjnych – w czasie lockdownu był to 
jedyny sposób, by dowiedzieć się, jak umyć jej włosy, 
gdy nie miała siły wstać z łóżka, a żadna pielęgniarka nie 
mogła nas odwiedzić. Znalazłam też ważny kawałek dla 
siebie – prawa opiekuna i świadomość, że o siebie muszę 
dbać tak samo jak o swoich bliskich. Zrozumiałam, że jeśli 
wykończy mnie stres, im też nie pomogę. 

Moja misja opiekunki rodzinnej zakończyła się wraz z odej-
ściem mamy i babci oraz przekazaniem taty pod opiekę 
profesjonalnego domu opieki, potrafiącego zadbać o osoby 
w demencji. Śledzę jednak narastające wyzwania innych 
opiekunów, dla których pandemia stała się nie tylko dodat-
kowym stresem i ciężarem, ale także odcięła im możliwość 
skorzystania z różnych form wsparcia. Dlatego ogromnie 
się cieszę, że Fundacja Hospicyjna stworzyła dla nich no-
woczesne narzędzie, dzięki któremu mają szansę poczuć, 
że nawet w tak kryzysowej sytuacji nie są sami. Dzięki 
zaangażowaniu Fundacji Agory nowa odsłona portalu 
opiekunrodzinny.pl udostępnia poszerzoną bazę wiedzy, 
a także wzbogaciła się o bezpłatne szkolenia, webinary 
oraz grupy wsparcia.

Szkolenia online i webinary będą prowadzone na żywo. 
Zapisać będą mogli się wszyscy chętni, ale wymagana bę-
dzie wcześniejsza rejestracja. Pierwsze szkolenie na temat 
pielęgnacji chorego odbędzie się już na początku stycznia. 
Formuła na żywo pozwoli od razu dopytać o wszystko 
prowadzących. Wszystkie informacje o nadchodzących 
szkoleniach podawane będą na bieżąco na stronie oraz 
na Facebooku Fundacji Hospicyjnej. 

Grupy wsparcia z kolei będą dostępne w dwóch forma-
tach. Pierwszym będzie grupa zamknięta dla opiekunów 
pełniących opiekę nad bliskim. Udział będzie bezpłatny, 
ale wymagana będzie wcześniejsza rejestracja i rozmo-
wa telefoniczna z prowadzącą grupę psycholożką, Anną 

Marlęgą-Woźniak. Grupa będzie spotykać się co do drugi 
wtorek (w sumie 8 spotkań).

Druga grupa będzie miała charakter otwarty i bardziej 
doraźny – z pomocy będzie mógł skorzystać ten, kto po-
czuje, że właśnie jej potrzebuje. Ta grupa powstała z myślą 
o opiekunach po stracie bliskiej osoby. W zależności od 
potrzeb uczestników częstotliwość spotkań lub liczba grup 
mogą się zmieniać. 

Poszerzana będzie także dostępna baza wiedzy. W naj-
bliższym czasie nowe teksty, podcasty i rozmowy wideo 
będzie można znaleźć m.in. w zakładce na temat leczenia 
bólu. Eksperci opowiedzą nie tylko o tym, jak radzić sobie 
z bólem fizycznym, ale także innymi jego rodzajami: psy-
chicznym, socjalnym, duchowym. Ta zakładka będzie się 
rozwijać dzięki partnerstwu z firmą Takeda. 

Nowa odsłona strony dla opiekunów rodzinnych zachowa 
także to, co było w niej szczególnie ważne – możliwość 
uzyskania informacji i porad na temat różnych aspektów 
opieki od ekspertów. Pozostanie na niej również miejsce, 
gdzie będzie można podzielić się swoją historią oraz po-
żegnać bliskiego, który odszedł. 

W 2021 roku portal wzbogaci się o kolejne działy, m.in. 
osobną zakładkę dla firm i pracodawców. Umożliwi ona 
prowadzenie szkoleń online dla pracowników oraz zbie-
ranie dobrych praktyk, pomagających przedsiębiorcom 
stworzyć rozwiązania dla opiekunów, by ci nie musieli 
odchodzić z pracy. 

Przez cały czas będziemy pytać także o zdanie samych opie-
kunów – co chcieliby jeszcze znaleźć na portalu, w jakich 
obszarach najbardziej brakuje im wiedzy. Już dziś swoją 
opinię o stronie można przesłać na mail: d.kurdwanowska@
hospicja.pl.

Zapraszamy do kontaktu także firmy, które chciałyby zo-
stać partnerami poszczególnych zakładek i w ten sposób 
wesprzeć rozwój portalu. 

Dagny Kurdwanowska

Opiekun rodzinny 
nie musi być sam

Zorganizowanie i sprawowanie opieki w domu nad ciężko chorym bliskim to zadanie, które często spada na 
członków rodziny nagle. W ciągu kilku dni świat potrafi stanąć na głowie. Opiekunowie muszą w przyspieszo-
nym tempie nauczyć się podstaw pielęgnacji, ułożyć na nowo codzienność, zmierzyć się z ogromnym stre-

sem. Od kilku lat pomagamy im m.in. poprzez stronę opiekunrodzinny.pl. Teraz portal debiutuje w nowej odsłonie, 
a opiekunowie znajdą na nim nie tylko wiedzę, ale i grupy wsparcia oraz bezpłatne szkolenia.

 www.pomagamhospicjum.pl

KLIKAJ – WPŁACAJ – POMAGAJ
30 sekund wystarczy,  

żeby wesprzeć największe hospicjum na Pomorzu!

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC pomaga rocznie ok. 1000 osób – dorosłym  

u kresu życia, nieuleczalnie chorym dzieciom, ich bliskim oraz opiekunom rodzinnym. 

Pomoc Hospicjum jest bezpłatna i obejmuje opiekę lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta,  

psychologa, duchownego.

Dzięki tej wirtualnej skarbonce zbieramy na bieżące potrzeby Hospicjum, m.in. dofi-

nansowanie opieki w hospicjum domowym, paliwo do samochodów, zakup sprzętu  

medycznego. 

Klikaj, wpłacaj, udostępniaj informację o zbiórce.
Dziękujemy z całego serca za pomoc.

mailto:d.kurdwanowska@hospicja.pl
mailto:d.kurdwanowska@hospicja.pl
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Fundacja Hospicyjna działa na rzecz opiekunów ro-
dzinnych od 2016 roku. To właśnie cztery lata temu 
rozpoczęła się pierwsza kampania społeczna, w któ-

rej mówiliśmy o ich potrzebach. Również cztery lata 
temu powstała strona opiekunrodzinny.pl – pierwszy 
w Polsce serwis zbierający w tak szeroki sposób wiedzę 
na temat organizacji i sprawowania opieki nad chorym 
bliskim w domu. 
Przez te cztery lata edukowaliśmy również na temat sytuacji opie-
kunów rodzinnych, organizowaliśmy szkolenia i grupy wsparcia dla 
nich, a nasi wolontariusze w zespołach hospicyjnych zapewniali im 
opiekę wytchnieniową. W naszej księgarni znajdą Państwo także 
poradniki na temat różnych aspektów opieki w domu. 

Zobacz spot poświęcony opiekunom rodzinnym:

Zauważ – Zrozum – Wesprzyj:  
tak pomagamy opiekunom rodzinnym

Wesprzyj opiekunów rodzinnych:

Dowiedz się więcej o sytuacji  
opiekunów rodzinnych:

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

Wyjrzeć przez okno, Anna Kulka-Dolecka
Książka pokazuje drogę, jaką musi pokonać opiekun rodzinny, aby oswoić codzienną 
grozę lęku o dziecko i jednocześnie zadbać o szczęśliwe życie własne i swoich bliskich. 

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

Przewlekle chory w domu. Poradnik dla rodzin i opiekunów,  
pod redakcją Piotra Krakowiaka, Dominika Krzyżanowskiego, Aleksandry Modlińskiej
Poradnik dostarcza podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki 
dotyczących: choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia, oraz aspek-
tów pozamedycznych: opieki psychologicznej, socjalnej i duchowo-religijnej.

W grudniu 2020 portal opiekunrodzinny.pl pojawił się w nowej odsłonie. 

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

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

(Z Przedmowy do książki)

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

BIBLIOTEKA
FUNDACJI HOSPICYJNEJ

www.fundacjahospicyjna.pl  • www.ksiegarnia.hospicja.pl  • www.opiekunrodzinny.pl
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https://www.youtube.com/watch?v=iwQp5jlir0E 
https://www.youtube.com/watch?v=rDlGvybSlX4 
https://www.youtube.com/watch?v=LzHcMaNAEBY 
https://ksiegarnia.hospicja.pl/pl/p/Opiekunowie-rodzinni/333
https://ksiegarnia.hospicja.pl/pl/p/Wyjrzec-przez-okno/320
https://ksiegarnia.hospicja.pl/pl/p/Przewlekle-chore-dziecko-w-domu/1
https://ksiegarnia.hospicja.pl/pl/p/Przewlekle-chory-w-domu.-Poradnik-dla-rodzin-i-opiekunow/11
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Zbliża się czas magicznych świąt Bożego Narodze-
nia. Cenimy przede wszystkim ich wymiar ducho-
wy i rodzinny charakter, ale cieszymy się również 

ich smakiem.

Bożonarodzeniowe dania są chyba naszą najdoskonalszą kuli-
narną tradycją. Najlepsze makowce i pierniki, różnorodne dania 
regionalne: pierogi, ryby, barszcz na domowym zakwasie z kiszo-
nych buraków czy zupa grzybowa, pachnąca w całym domu… 

Przekazywane przez starsze pokolenia receptury są podstawą, 
ale warto spróbować kuchennych eksperymentów – z korzyścią 
dla zmysłów i zdrowia. Coraz częściej staramy się wzbogacić 
nasze potrawy w powiew świeżości, wyrazisty smak, aromat 
pochodzący z odległych krajów. Nierzadko sięgamy po eg-
zotyczne przyprawy, doceniając ich walory smakowe, a także 
prozdrowotną moc, bo znakomicie oddziałują na nasz organizm 
i psychikę. 

Przez wiele lat wierzono, że zaletą zamorskich dodatków były 
przede wszystkim odczucia smakowe. Niektóre traktowano 
jak afrodyzjaki. Niekiedy wykorzystywano do leczenia różnych 
dolegliwości, ale było to raczej działanie życzeniowe, niż oparte 
na rzetelnych naukowych podstawach. 

Dziś, kiedy wszelkie aromatyczne przyprawy rozłożono na 
czynniki pierwsze i dokładnie przebadano, wiemy na pewno, 
że potrafią pozytywnie wpływać na zdrowie. 

Przy obfitości świątecznego stołu warto sięgnąć przede wszyst-
kim po te, które pozytywnie wpłyną na metabolizm i podkrę-
cą tempo przemiany materii. Wśród nich znajdziemy zarówno 
rodzime, jak i egzotyczne.

Przygotowując dania wytrawne, warto korzystać z dobroczyn-
nych (i smakowych) właściwości czosnku. Pomaga w trawieniu, 
a podany w towarzystwie tłustych potraw, uchroni nas przed 
niestrawnością. Niektórym może przeszkadzać jego charaktery-
styczny zapach, ale łatwo zneutralizujemy go natką pietruszki, 
jabłkiem, goździkami albo białym serem.

W przeciwieństwie do czosnku lubimy zapach mięty pieprzowej, 
ale to nie jedyna właściwość tej rośliny. W jej liściach znajduje się 
m.in. olejek miętowy, witamina C, rutyna, karoten, kwas ursolowy. 
Ten ostatni, jak udowodniły badania, może przyspieszyć wzrost 
masy mięśniowej i zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej. Liście 
mięty zwiększają także wydzielanie soku żołądkowego, pobu-
dzają wytwarzanie żółci i usprawniają pracę jelit. Mięta pasuje 
do mięs, pieczonych ryb, zup, zapiekanek, sałatek, lodów. Jeśli 
jednak nie jesteśmy pewni, czy taki dodatek do dania będzie nam 

pasował, możemy po prostu zrobić napar z liści. Taka herbatka 
pobudzi układ trawienny do pracy i złagodzi niestrawność. 

Warto sięgnąć także po cynamon. Nie tylko znakomicie pod-
kreśla smak słodkich potraw, ale też pomaga oczyścić organizm 
z toksyn. Badania potwierdziły, że przyprawa ta pomaga ustabi-
lizować poziom cukru, dzięki czemu zapobiega nagłym atakom 
głodu. Dodawanie cynamonu do potraw usprawni proces tra-
wienia, pobudzi metabolizm i wyreguluje pracę nerek. Oprócz 
słodkich dań, pasuje także do ryżu, gulaszów, sosów, koktajli, 
napojów mlecznych, kawy i herbaty. 

Do herbaty pasuje też rozgrzewający imbir. Dodany do po-
traw wpływa na uczucie sytości, przyspiesza redukcję tłuszczu, 
usprawnia metabolizm, ułatwia trawienie. To jeden z najsku-
teczniejszych naturalnych środków na zgagę. Imbir ponadto 
reguluje poziom glukozy we krwi. Warto więc dodawać go do 
sałatek, dań z ryżem, gulaszów, zup. 

Dość rzadko używany kardamonu. Zmieńmy to, bo kardamon, 
pobudza wydzielanie soku żołądkowego oraz trzustkowego, 
reguluje trawienie i zapobiega wzdęciom. Pomaga również 
usunąć z organizmu toksyny. Jest przyprawą wszechstronną. 
Pasuje zarówno do słodkich napojów, kawy czy herbaty, ale 
też do mięs, drobiu i ryb.

Podobnie korzystnie na układ trawienny wpływa kurkuma. 
Usprawnia przemianę materii i hamuje – co udowodniono – 
powstawanie komórek tłuszczowych w organizmie. Kurkuma 
pasuje do ryżu, makaronu, kurczaka, rosołu, a nawet sernika. 

Obok żółtej kurkumy używajmy też czerwonej, ostrej paprycz-
ki chili. Za jej piekący smak odpowiada kapsaicyna, która 
drażniąc błonę śluzową żołądka, wzmaga apetyt i wydzielanie 
soków żołądkowych, co ułatwia trawienie. Z badań wynika, że 
dodając chili do potraw, wpływamy na podkręcenie przemiany 
materii aż o 25 procent! Piekąca przyprawa nada charakteru 

daniom wytrawnym, ale dobrze 
się komponuje też z niektórymi 
deserami, zwłaszcza na bazie 
czekolady.

Zatem, by nasze święta były 
nie tylko piękne i smaczne, ale 
też zdrowe, uwzględnijmy na 
liście zakupów dobroczynne 
przyprawy. Niech uwieńcze-
niem radosnych kuchennych 
przygotowań będzie wigilijna 
kolacja z bliskimi, pełna niezwy-
kłej energii oraz niesamowitych 
smaków i aromatów. 

Wigilijny barszcz
Składniki:

   wywar z buraków: 2 litry wrzątku, 1 kg buraków startych 
na grubej tarce, łyżeczka soli morskiej, szczypta kurkumy, 
tymianku, kminku,

   wywar jarzynowy: 2 litry wrzątku, 3 marchewki, pietruszka, 
1/3 selera, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 8 suszonych śliwek, 
gruszka i jabłko bez skórki, świeży imbir (2-3 cm), ziele angiel-
ski – 6 ziaren, 3 liście laurowe, szczypta tymianku, majeranku 
i czubrycy zielonej, łyżeczka soli morskiej, sok i skórka otarta 
z 1/2 cytryny oraz z 1/2 pomarańczy. 

Przygotowanie:

Wywar z buraków gotujemy na wolnym ogniu przez ok. 50 minut.

Wywar z jarzyn gotujemy na wolnym ogniu do 
miękkości warzyw, następnie dodajemy sok 
i otartą skórkę z cytrusów, gotujemy jeszcze 
przez 10 minut. Odcedzamy obydwa wywary 
i łączymy. Smak można wzmocnić naturalnym 
zakwasem z kiszonych buraków i czarnym pie-
przem. Podajemy z uszkami.

Karp po warszawsku
Składniki:

   sprawiony karp (1-1,5 kg), 

   duża włoszczyzna bez kapusty, 

   2 kwaśne jabłka, 

   łyżeczka masła, 

   3 łyżeczki oliwy, 

   szklanka białego wytrawnego wina, 

   sok z cytryny, 

   łyżka przecieru pomidorowego, 

   przyprawy: ząbek czosnku, 5 ziarenek ziela 
angielskiego, liść laurowy, 1/4 łyżeczki nasion 
kolendry, sól, pieprz. 

Przygotowanie 

Karpia natrzeć w środku i na zewnątrz solą i pie-
przem, skropić sokiem z cytryny, odstawić na go-
dzinę do lodówki. Warzywa pokroić w zapałki, 
jabłko obrać i zetrzeć na dużej tarce, skropić sokiem 
z cytryny. Na dużej patelni rozgrzać oliwę, włożyć 
rozdrobnione warzywa z jabłkiem, dodać przypra-
wy, podlać winem i dusić 5-6 minut, mieszając, aż 
warzywa lekko zmiękną. Następnie wymieszać 
z przecierem pomidorowym i wyciśniętym czosn-
kiem, ostudzić. Karpia nadziać przygotowanym 
farszem i spiąć wykałaczkami. Resztę warzyw roz-
łożyć na dnie wysmarowanej masłem brytfanki. 
Na wierzchu ułożyć karpia, piec około 45 minut 
w temperaturze ok. 180 stopni, często skrapiając 
winem.

Pasztet z czerwonej soczewicy i marchwi
Składniki na 1 keksówkę:

   1/2 kg marchwi, 

   1 cebula, 

   250 g czerwonej soczewicy, 

   2 ząbki czosnku, 

   2 jajka, 

   4-5 łyżek otrąb pszennych lub żytnich,

   przyprawy: łyżeczka soli himalajskiej (3g), tyle samo pieprzu 
i słodkiej papryki, 1/2 łyżeczki kurkumy, szczypta cynamonu, 
szczypta ostrej papryki, garść słonecznika,

   do posypania: garść słonecznika 
oraz 2 łyżki nasion chia.

Przygotowanie: 

Ugotować soczewicę w dwóch 
szklankach wody, do miękkości (od-
cedzić, jeśli woda nie zostanie wchło-
nięta) i pozostawić do wystudzenia. 
Marchew, czosnek i cebulę obrać, 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach 
i przełożyć na suchą patelnię. Pod-
grzewać przez kilkanaście minut, 
aby podeschły. Dodać przyprawy, 
następnie wymieszać z soczewicą 
i sprawdzić, czy masa jest właściwie 
doprawiona. Dodać otręby, jajka 
i słonecznik, wymieszać. Przełożyć 
do keksówki wyłożonej papierem do 
pieczenia, posypać pozostałym sło-
necznikiem i ziarnami chia. Wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 190o C, 
piec przez 50-60 minut. Wystudzić 
przed krojeniem.

Maria Fall-Ławryniuk

Aromatyczne święta



12 NASZE AKCJE 13NASZE AKCJE

Choć ostateczny wynik aukcji nie był jeszcze znany 
w momencie zamykania naszego kwartalnika, już dziś 
wiadomo, że akcja „Zagraj – Pomagaj Hospicjum Dutkie-
wicza” była wyjątkowa. Po raz pierwszy podopiecznych 
Hospicjum wsparli gamerzy i influencerzy oraz pasjonaci 
świata gier komputerowych. Do gry włączyli się m.in. 
Viandherart, Komsko, nzq123, GruBy, Stazja, Czajnikkk 
z teamów Devils.One i X-KOM AGO oraz influencerzy 
Illuminar Games. Swoje zdjęcia przekazał fotograf wy-
darzeń esportowych, Michał Konkol. Gadżety na au-
kcję przekazali także grupy Yavin i Legion 501st Polish 
Garrison Pomeranian Squad oraz Mennica Gdańska. 
Firma InSTREAMLY udostępniła z kolei STREAMcoi, czyli 
narzędzie do charytatywnego streamingu. Tak powstała 
mistrzowska drużyna esportowa dla Hospicjum!

	❙ NOWE POMYSŁY NA CZAS PANDEMII
Gamingowe licytacje charytatywne, które rozpoczęły 
się na Allegro Charytatywni 16 listopada miały jeden 
cel – zebranie środków potrzebnych na dofinansowa-
nie opieki nad przewlekle chorymi dziećmi, dorosłymi 
pacjentami i ich bliskimi. Pieniądze potrzebne były 
także na zakup paliwa do samochodów, którymi leka-
rze i pielęgniarki dojeżdżają do pacjentów w domach 
oraz na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony 
osobistej. - Pandemia to czas, który postawił nas w obliczu 
trudnych wyzwań, ale dał też motywację do poszukiwania 
nowych pomysłów i rozwiązań. Kiedy okazało się, że nie 
możemy kwestować w tradycyjny sposób, z puszkami 
podczas koncertów i wydarzeń sportowych, zaczęliśmy 
się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zacząć zbierać 
pieniądze w świecie wirtualnym. A tu świetnym narzędziem 
są charytatywne aukcje na Allegro – tłumaczy dr Anna 
Janowicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej.

- W Allegro od lat chętnie pomagamy i angażujemy się 
w inicjatywy charytatywne oraz społeczne. Razem z Fun-

dacją Hospicyjną do 15 grudnia zbieramy środki na dofi-
nansowanie hospicjum domowego, aktualnie to właśnie 
ta opieka staje się kluczowa dla pacjentów. Cieszymy się, że 
platforma Allegro jest świetnym narzędziem do niesienia 
pomocy i jesteśmy wdzięczni, że tak wiele osób angażuje 
się w działania społeczne. To dzięki ogromnym sercom 
klientów Allegro możemy tak skutecznie pomagać – dodaje 
Krzysztof Śpiewek z Allegro, partnera akcji.

Akcja promocyjna była możliwa m.in. dzięki zaangażo-
waniu firmy JohnnyBros. - Jako firma odpowiedzialna 
społecznie jesteśmy wrażliwi na losy naszego najbliższego 
otoczenia i staramy się reagować na jego potrzeby. Z Fun-
dacją Hospicyjną współpracujemy ściśle już od wielu lat. 
Przez ten czas mieliśmy przyjemność działać wraz z nią 
przy różnych projektach, poznając jej pracę i potrzeby od 
środka. Widzimy, jak ogromny wkład w funkcjonowanie 
organizacji mają jej pracownicy – pełni energii, życzliwości 
i zaangażowania. Dzięki takim ludziom pomaganie staje 
się przyjemnością – o współpracy z Fundacją Hospicyjną 
opowiada Julian Pawlukiewicz, prezes JohnnyBros.

	❙ KTO GRA Z NAMI?
Pomysł na włączenie do wspólnej akcji esportowców, 
streamerów, influencerów związanych ze światem ga-
mingu oraz fanów gier komputerowych pojawił się 
wiosną. Wczesną jesienią do projektu dołączyły trzy 
grupy i drużyny zrzeszające streamerów oraz influen-
cerów. Jako pierwsi na prośbę Fundacji odpowiedzieli 
devils.one. - Każdy z nas zna kogoś, kto został pośrednio 
lub bezpośrednio dotknięty przez koronawirusa, ale nic 
tak nie wzbudziło mojego smutku, jak fakt, że Hospicjum 
Dutkiewicza walczy o przetrwanie. Chcemy pomóc w każ-
dym możliwym aspekcie, proponując wspólne rozgrywki 
z naszymi streamerami dla licytujących i podopiecznych 
hospicjum oraz szerokie wsparcie w promocji akcji. Bardzo 
mnie cieszy, że tak dużo organizacji gamingowych się 

Gamerzy i influencerzy z całej Polski zjednoczyli się dla chorych dzieci, dorosłych oraz dla ich bliskich, którymi 
opiekuje się Hospicjum Dutkiewicza. Dzięki wsparciu przez miesiąc można było licytować na Allegro treningi 
i streamy, a także zdobyć koszulki z podpisami gwiazd gamingu, kolekcjonerskie podręczniki RPG, gadżety 

sagi Star Wars oraz cyklu gier Wiedźmin, a także kurtkę Cyberpunk 2077. W ten sposób Fundacja zbierała na dofi-
nansowanie opieki w domach pacjentów oraz na paliwo i potrzebny sprzęt medyczny. 

Wielka Gra!
zaangażowało – wierzymy, że wspólnie osiągniemy nasz 
cel! – mówi Daria Rupniewska, CEO devils.one.

Na apel Fundacji od razu odpowiedział także InSTRE-
AMLY, który udostępnia narzędzie, pozwalające lepiej 
wykorzystać potencjał streamów. - Pandemia dotyka 
każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu. Są 
jednak tacy, którzy oprócz troski o siebie i rodzinę, dbają 
również o tych, dla których ten okres jest okrutnie dotkliwy. 
Tymi bohaterami są lekarze i pielęgniarki z Hospicjum 
Dutkiewicza. Choć ich działań z podopiecznymi nie da się 
przenieść do internetu, to w internecie możemy im pomóc. 
Każde wsparcie ma sens. Nawet jeśli jest to udostępnienie 
akcji dalej – tłumaczy Jakub Janaszek ze Streamcoi. 

nicowanych pod względem wieku, upodobań czy sytuacji 
w życiu. Otrzymujemy wiele zapytań odnośnie wspierania 
takich akcji i zawsze staramy się pomóc w miarę naszych 
możliwości. Uważamy, że w tych ciężkich czasach pandemii 
powinniśmy pomagać sobie nawzajem – wyjaśnia Hanna 
Glonek z Illuminar Gaming. 

Choć wszystko zadziało się w wirtualnej rzeczywistości, 
pomoc była jak najbardziej realna. - Cieszę się, że możemy 
wziąć udział w tak szlachetnej akcji, chętnie wspieramy 
słuszne inicjatywy. Czasy pandemii, choć są bardzo trudne 
dla nas wszystkich, pokazują, że jako społeczeństwo mamy 
wielkie serca i potrafimy sobie pomagać. Mamy nadzieję, 
że wspólnymi siłami uda nam się sowicie wesprzeć akcję 
i damy dużo radości zarówno licytującym, jak i podopiecz-
nym hospicjum – podsumowała Martyna Ołdakowska 
z x-kom AGO. 

Licytacje ze streamerami zakończyły się 15 grudnia, ale 
to nie koniec wielkiej gry! Drużyna gamerów i streame-
rów wspierających Fundację Hospicyjną oraz Hospicjum 
Dutkiewicza wciąż się powiększa. Będziemy grać zatem 
dalej już w nowym roku. Stawka jest wysoka – pomoc 
Hospicjum i uśmiechy dzieci, które z wypiekami na 
twarzy śledziły streamy naszych gwiazd.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą akcję charytatywną na  
Allegro, pisz na adres: d.kurdwanowska@hospicja.pl

Dagny Kurdwanowska

Dzięki zaangażowaniu InSTREAMLY oraz devils.one udało 
się spełnić także marzenie jednego z podopiecznych 
Hospicjum dla Dzieci, 13-letniego Szymona. Szymek 
zagrał podczas specjalnego streamu z profesjonalną 
streamerką, Viandherart. Wspólnie uzbierali ponad 1000 
zł dla najmłodszych pacjentów Hospicjum Dutkiewicza!

	❙ REALNA POMOC Z WIRTUALNEGO ŚWIATA
- Gry komputerowe dają nam możliwość przeniesienia się 
do innej rzeczywistości bez względu na naszą kondycję 
fizyczną, dlatego zrzeszają tak wielkie grono ludzi, zróż-

STAZJA

Jeden z hitów aukcji Allegro – kurtka Cyberpunk 2077  
z autografem Adama Badowskiego

Wspaniała kolekcja dla fanów Star Wars

ORTIS CZAJNIKK NIEUCZESANA

mailto:d.kurdwanowska@hospicja.pl
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Nieco inny Dzień Tumbo 

Aby ułatwić odnalezienie się w rzeczywistości w dużej mierze 
zdalnego Dnia Tumbo, Agnieszka Paczkowska, psycholog i ko-
ordynator programu Tumbo Pomaga, zaprosiła nauczycieli na 
trzygodzinne spotkanie dotyczące realizacji akcji oraz wspierania 
uczniów w trudnym czasie żałoby. Spotkanie on-line odbyło 
się platformie Microsoft Teams, dobrze znanej już gronu pe-
dagogicznemu. Zapisało się na nie ponad 50 nauczycieli! Był 
to czas bardzo twórczej wymiany doświadczeń i pomysłów na 
realizację Dnia Tumbo. 

Jesteśmy wdzięczni za możliwość udziału w Tygodniu 
Tumbo. Widzimy, że jest to bardzo ważny temat, 
który warto poruszać w rozmowach z dziewczętami. 
Dziękujemy za stworzenie nam takiej przestrzeni do 
rozmowy – inicjatywę, materiały, szkolenia. Dziękujemy! 

Anna Borowska, psycholog  
w Niepublicznej Szkole dla Dziewcząt „Fregata”

Jednocześnie przygotowaliśmy wiele multimedialnych ma-
teriałów dla nauczycieli, aby mogli w przystępny i atrakcyjny 
sposób zrealizować część edukacyjną akcji, także podczas lekcji 
zdalnych. Powstało sześć nowych szkiców zajęć oraz filmiki 
promujące wydarzenie. Udostępniliśmy między innymi materiał 
nagrany w zeszłym roku przez młodzież z Zespołu Szkół nr 2 
w Kołobrzegu. Uczniowie pokazali w nim, że doskonale wiedzą, 
jak wspierać osoby w żałobie. 

Jesteśmy oczarowane książkami i tym w jak przystępny 
sposób można przybliżyć dzieciom temat śmierci. 
Naprawdę bajki ułatwiły rozmowę z dziećmi. 
Skorzystałam również ze szkicu zajęć w oparciu o bajkę 
„Trzecie życzenie Tumbo” – nieocenione wsparcie. 
Podziękowania dla pani Agnieszki Paczkowskiej. 

Anna Janiszewska, nauczycielka w Przedszkolu nr 43

Zdając sobie sprawę z trudnego położenia, w jakim znalazły się 
placówki oświatowe, nie spodziewaliśmy się tak dużego zasię-
gu Dnia Tumbo jak w latach poprzednich. Jednak przedszkola 
i szkoły nie pozostawiły podopiecznych słonika Tumbo bez 

wsparcia! Do akcji zgłosiło się ponad 70 placówek. W tym roku 
Dzień Tumbo zagościł także w szkołach spoza Gdańska. Nasz 
słonik miał swój dzień m.in. w Kołobrzegu, Gdyni, Gubinie, Kato-
wicach, Opolu, Ostrołęce, Karnowie, Drewnicy czy Przodkowie. 

Bardzo się cieszymy, że podejmują się Państwo 
organizacji tak wspaniałego dnia w tym trudnym czasie. 
Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy nie uczestniczyć po 
tym, ile dla nas zrobiliście.

Karolina Marschall,  
pedagog w Szkole Podstawowej nr 61

Jesteśmy bardzo wzruszeni faktem, że pomimo trudności nauczy-
ciele wspaniale przygotowywali się do Dnia Tumbo, dekorowali 
szkoły i organizowali zbiórki na rzecz podopiecznych Funduszu 
Dzieci Osieroconych. 

Doceniamy wszystkie wyrazy solidarności ze strony naszych 
przyjaciół, a także ciepłe słowa od szkolnych koordynatorów akcji. 

Co roku uświadamiamy sobie, jak wiele wrażliwości i otwar-
tości na drugiego człowieka jest w uczestnikach Dnia Tumbo. 
DZIĘKUJEMY, że wraz ze słonikiem Tumbo wspieracie naszych 
podopiecznych.

Anita Mrug-Bazylczuk

Tegoroczna, piąta już edycja Dnia Tumbo przebie-
gała inaczej niż w ubiegłych latach. Powód jest 
oczywisty – pandemia koronawirusa. Od początku 

przygotowań mieliśmy świadomość, że tradycyjna reali-
zacja Dnia Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie 
w przedszkolach i szkołach stoi pod znakiem zapytania.

W Przedszkolu nr 21 Dzień Tumbo to dobra zabawa!

Dzień Tumbo w Przedszkolu nr 11 w Gdańsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku  
tak promował Dzień Tumbo!

Takie cuda powstawały w SP nr 45 Szkoła Podstawowa nr 60 zorganizowała 
Dzień Tumbo jeszcze przed przejściem  

na nauczanie zdalne!

Zajęcia on-line w SP nr 89 

Dziękujemy wszystkim szkołom, uczniom i rodzicom, którzy wzięli udział 
w 5. Dniu Tumbo! Podzieliliście się swoim sercem, 
czasem i zaangażowaniem, by pomóc dzieciom osieroconym 
i w żałobie – to bezcenny dar.

Odwiedź naszą stronę: tumbopomaga.pl
Wrzuć grosz do wirtualnej skarbonki Słonika Tumbo i wesprzyj dzieci osierocone: pomagamtumbo.pl

Wszystkie szkoły, które wzięły udział w 5. Dniu Tumbo otrzymały od Fundacji Hospicyjnej 
książki Agnieszki Paczkowskiej „Dziecko i nastolatek w żałobie” 
oraz Bajkę Plasterek Marty Zaremby  „45 naprawdę niezwykłych słoni”.

http://tumbopomaga.pl
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Ledwie zakończyła się akcja Uśmiech Dziecka na Dzień Dziec-
ka, w ramach której obdarowanych zostało 391 dzieci z 30 
hospicjów w całej Polsce, a słonik Tumbo dalej energicznie 
zabiega, żeby na twarzach podopiecznych Funduszu Dzieci 
Osieroconych jak najczęściej gościł uśmiech…

	❙ WYPOCZYNEK
5 lipca trzydzieścioro dzieci objętych programem „Tumbo 
Pomaga” Fundusz Dzieci Osieroconych, wyjechało na waka-
cyjny obóz w ośrodku eFKa w Wielu. Hasłem przewodnim 
było „Wystrzałowo-Naukowo!”. Dziewięć dni intensywnych 
zajęć sportowych, naukowych i rękodzielniczych (oczywiście 
przy zachowaniu wymogów reżimu sanitarnego) pozwoliło 
im na wypoczynek z dala od zalewu medialnych informacji 
na temat pandemii. Te chwile były bardzo potrzebne, bo 
dzieci, które doświadczyły już choroby i straty najbliższych, 
reagują wyjątkowo emocjonalnie na zagrożenie powodowane 
pandemią koronawirusa.

Mam dużo ciekawych wspomnień, np. dyskoteka 
i budowanie tratw, dużo graliśmy w siatkówkę i 
koszykówkę, poznałam dużo ciekawych ludzi i z chęcią 
pojadę za rok. 

Marta Zduńczyk, uczestniczka obozu w Wielu

	❙ PRZYGOTOWANIA DO SZKOŁY
Zwykle w sierpniu trwała akcja „Kolorowy Piórnik”. Wolon-
tariusze zbierali w tym czasie wyprawki szkolne w centrach 
handlowych. W tym roku niestety nie było to możliwe. Ze 
względów bezpieczeństwa trzeba było zrezygnować z bezpo-
średnich zbiórek. Jednak mimo trudnej sytuacji z rzeczywistą 
pomocą, choć wirtualnie, przyszli wierni przyjaciele słonika 
Tumbo. Dzięki nim udało nam się zaopatrzyć w przybory 
szkolne 76 dzieci. Dziękujemy za to wszystkim prywatnym 
darczyńcom oraz firmom takim jak: Intel Technology Poland, 
Arrow Electronics czy Energa SA. 

Bank BNP Paribas natomiast przekazał dodatkowo 10 lapto-
pów. Dzięki Wam nasze dzieci zostały dobrze przygotowane 
zarówno do nauki stacjonarnej, jak i zdalnej.

	❙ WRZEŚNIOWA NIESPODZIANKA
We wrześniu dzieci, którymi opiekuje się Tumbo, miały okazję 
wziąć udział w treningu z najbardziej utytułowanym trenerem 
gdańskiej Lechii – Piotrem Stokowcem. Trening był przed-
miotem licytacji na rzecz Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. 
Zwycięzcą aukcji okazała się zaprzyjaźniona firma JohnnyBros, 
która bez wahania przekazała wylicytowane spotkanie na 
rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych. 
Nasi podopieczni przez chwilę mogli poczuć się, jak praw-
dziwi piłkarze. Pod okiem czujnego trenera wykonali solidną 
rozgrzewkę, trening techniczny, motoryczny i rozciąganie. 
Nie zabrakło też spotkania z kilkoma zawodnikami Lechii. Ta 
piłkarska przygoda na Stadionie Energa Gdańsk – na którym 
tak dzielnie ćwiczyli – z pewnością na długo pozostanie w ich 
pamięci.

	❙ ŚWIĄTECZNA RADOŚĆ
W tym roku, mimo trudnego dla wszystkich czasu, ponow-
nie doświadczyliśmy jak wielu jest ludzi o dobrych sercach. 
W ramach akcji „Mikołaje, łączcie się!” prezenty otrzymało 181 
dzieci, podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych i Do-
mowego Hospicjum dla Dzieci oraz ich rodzeństwa. Podobnie 
jak na Dzień Dziecka, ze względów bezpieczeństwa były to 
karty podarunkowe. Nasi darczyńcy, szczególnie nauczyciele 
i uczniowie, z sentymentem wspominali, jak w ubiegłych 
latach poszukiwali wymarzonych podarków, zastanawiając 
się nad kolorem, rozmiarem i innymi szczegółami, ale byli 
szczęśliwi, że chociaż w ten sposób przybliżą marzenia dzieci, 
których codzienność nie jest tak radosna, jak większości ich 
rówieśników.

	❙ PEWNE JEST…
Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu aspek-
tach. Jednego jednak jesteśmy pewni. Nasze dzieci, doświad-
czone przez los chorobą lub stratą bliskiej osoby, nie pozostaną 
same, niezależnie od okoliczności. Troszczą się o nie przyjaciele 
pod wodzą słonika Tumbo! 

Słoń Tumbo – opiekun osieroconych dzieci. W zasa-
dzie już nie tylko maskotka programu „Tumbo Po-
maga” Fundusz Dzieci Osieroconych. To przyjaciel. 

W dzisiejszych czasach trochę bardziej wirtualny, ale 
zawsze chętny do pomocy. Mający jedno z najtrudniej-
szych zadań – nieść otuchę małym żałobnikom. Dzięki 
Wam, jak dotąd świetnie sobie radzi, o czym świadczą 
różnorodne akcje. A że to maskotka – działa 24h/dobę, 
365 dni w roku i nie odpoczywa, nawet w wakacje!

Pracowity czas  
słonika Tumbo
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Jak wygląda nauka zdalna z otrzymanym laptopem?  
Ten uśmiech mówi wszystko!

POTRZEBA TAK NIEWIELE,  
BY TAK WIELE ZMIENIĆ!

Czy w Twojej firmie działa już Payroll Giving?
To prosty sposób, by pracownicy firmy mogli co miesiąc wspierać  

Fundację Hospicyjną i Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku,  
przekazując drobną, zadeklarowaną kwotę ze swoich pensji, np. 5 zł. 

Dzięki stałemu wsparciu łatwiej nam pomagać,  
planować zakup potrzebnego sprzętu  

i inne wydatki związane z opieką nad naszymi podopiecznymi. 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:  
mail: a.wlodkowska@hospicja.pl; tel.: + 48 668 450 743

www.fundacjahospicyjna.pl 

https://www.facebook.com/Intel-Technology-Poland-291785534245745/?__cft__%5b0%5d=AZXZL1VsU4wmgFSDT-Kyr1mR4mPCjdMTYm53ISKLNnqw9nl-7uj6uQiXMF28x69NY3E961FQkJ4wd-UeXZnv1f84p8xSYa2lGzwqqZ_BGQDfpb4PRAjshfKsMmo-bvwnYIue_yUOygSvE-xQ0XkpDYzuDAu8UYrw9zjoM8Ykt3kw-z_6z32Hmvlkx2Q_p0f0kPdpHsoeqz1M1aArzSbmp2ffkE5DocuFD0n3IYzaRtJdlQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/arrowfiveyearsout/?__cft__%5b0%5d=AZXZL1VsU4wmgFSDT-Kyr1mR4mPCjdMTYm53ISKLNnqw9nl-7uj6uQiXMF28x69NY3E961FQkJ4wd-UeXZnv1f84p8xSYa2lGzwqqZ_BGQDfpb4PRAjshfKsMmo-bvwnYIue_yUOygSvE-xQ0XkpDYzuDAu8UYrw9zjoM8Ykt3kw-z_6z32Hmvlkx2Q_p0f0kPdpHsoeqz1M1aArzSbmp2ffkE5DocuFD0n3IYzaRtJdlQ&__tn__=kK-y-R
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Dziękujemy Wam, że wciąż jesteście z nami  
wspierając naszych podopiecznych…

	❙ DZIELĄC SIĘ UMIEJĘTNOŚCIAMI I WIEDZĄ…
Na przełomie kwietnia i maja w ramach akcji #TańczymyPo-
magamy zawodowy tancerz Oskar Żołądkiewicz przygotował 
cykl zajęć on-line i przeprowadził je z pomocą instruktorów 
założonej przez siebie szkoły PRO-DANCE. Wraz z profesjonalną 
ekipą chętni mogli szlifować umiejętności taneczne w różnych 
stylach lub po prostu dobrze się bawić. Wybór był imponujący: 
salsa, taniec nowoczesny, walc angielski, latino solo i inne. Przez 
9 dni można było przetańczyć wraz z trenerami łącznie 855 minut 
podczas 22 spotkań. Chyba trudno orzec, czy nogi instruktorów 
bardziej rwały się do tańca czy do pomagania.

Chciałem wykorzystać wolny czas żeby wspólnie z innymi 
pomóc komuś, kto tej pomocy bardzo potrzebuje, 
zwłaszcza w czasie pandemii.

Oskar Żołądkiewicz

Z kolejnym ciekawym pomysłem na pomaganie, przy wy-
korzystaniu własnego talentu, przyszedł naczelny Kartograf 
Kartografii Niepraktycznej. Wychodząc z założenia, że mapa do 
gier fabularnych musi być mapą, a nie po prostu ładnym obraz-
kiem, artysta tworzy niezwykłe, choć niepraktyczne arcydzieła 
kartograficzne. Będąc przy tym profesjonalistą, na wykonanie 
charytatywnej mapy Imperium z uniwersum gry Warhammer 
poświęcił niemal miesiąc. Godziny poświęcone na odręczne 
wykonanie precyzyjnych rysunków, pięknie wykaligrafowa-
nych liter i szlaków z pewnością znanych fanom gry, a także 
szczera troska o potrzebujących przyniosły niezwykły efekt. 
Wraz z sympatykami gier fabularnych, Warhammera i samej 
Kartografii Niepraktycznej zebrał pokaźną kwotę, którą wraz 
z mapą przekazał Hospicjum.

Nieco bardziej praktyczną, ale równie ciekawą inicjatywą była 
lipcowa konferencja charytatywna „Bądź na tak! I wybierz swoją 
strategię w zmianie”, zorganizowana przez firmy: Training Desi-
gners, Mystoria i M2 Potęga Możliwości. Partnerzy i prelegenci 
zrzekli się wynagrodzenia, przekazując je na rzecz budowy 
Centrum Opieki Wytchnieniowej – ośrodka wspierającego 
opiekunów nieformalnych. Uczestnicy spotkania zdobyli kom-
pleksową wiedzę o zarządzaniu zmianą wszechobecną w życiu, 
w zespole czy organizacji, jednocześnie wspierając i poznając 
bliżej obszary działalności Fundacji.

	❙ KOSMICZNIE…
Niespodziewanie, za sprawą pasjonatów zebranych w projekcie 
Yavin.pl, na pomoc Hospicjum wyruszył również sam Mistrz 
Yoda (nie tylko fani Gwiezdnych Wojen kojarzą tę postać). Ma-
rek Kulesza i jego żona Katarzyna, brat Adam, a także Bernard 
Szukiel i Rafał Kula, stworzyli unikatową wystawę Uniwersum 
Gwiezdnych Wojen. Twórcy zjeździli z nią niemal cały świat, 
zdobywając nagrody na konkursach modelarskich i zachwy-
cając wielbicieli sagi. Właśnie tę niezwykłą kolekcję udostępnili 
bezpłatnie odwiedzającym, by pomóc naszym podopiecznym. 
Dzięki nim, a także zaangażowaniu firmy E. Leclerc Gdańsk 
i Galerii Przymorze, przez trzy tygodnie na przełomie września 
i października można było bezpłatnie oglądać 24 modele stat-
ków kosmicznych oraz bohaterów sagi. Wszystkie podziwiane 
eksponaty zostały wykonane od podstaw z papieru, plastiku 
i innych powszechnie dostępnych materiałów, a niezliczone 
godziny pracy twórców przyniosły niesamowity efekt. Obok 
modeli stały skarbony, do których można było wrzucać datki 
na rzecz Hospicjum Dutkiewicza, do czego artyści zachęcali 
osobiście oraz w mediach społecznościowych.

Do tej kosmicznej Galaktyki Dobra 3 października dołączyli 
również przedstawiciele Polish Garrison 501th Legion oraz Rebel 
Legion Eagle Base. Ci wielbiciele świata Star Wars pokazywali 
tylko jasną stronę mocy, kiedy w efektownych kostiumach 
z gwiezdnego uniwersum zachęcali zwiedzających do wspólnych 
zdjęć i wsparcia Hospicjum. 

	❙ SPORTOWO…
Miłośnicy aktywności fizycznej również mieli sporo okazji, by 
pomagać jednocześnie realizując swoje hobby.

Ludzie o wielkich sercach. Od lat wspierają podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Jest 
wiele prawdy w przysłowiu, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Udowodniły to ostatnie mie-
siące, upływające w cieniu pandemii koronawirusa. W tych trudnych czasach wciąż możemy liczyć na wspa-

niałych ludzi, firmy i instytucje – na naszych Przyjaciół. Wspierają nas ciepłymi słowami, darowiznami rzeczowymi 
i finansowymi. Niezwykłe jest to, że nie tylko dołączają do organizowanych przez nas zbiórek i akcji, ale też sami, 
z wielką kreatywnością, szukają nowych sposobów pomocy. 

Przyjaciele 
z sercem i fantazją

Grupa sportowych zapaleńców znanych pod nazwą Run Beach 
Morning obchodziła w tym oku jubileusz pięciolecia działalności. 
Przy tej okazji udowodnili, że w zdrowym ciele zdrowy duch, 
a serce na właściwym miejscu. Zorganizowali serię czterech 
wirtualnych biegów dedykowanych różnym działaniom Fundacji.

Zadaniem uczestników było pokonanie dystansu 5 kilometrów 
biegnąc, jadąc rowerem lub maszerując z kijkami nordic walking. 
Całość podzielona była na cztery etapy. Uczestnicy każdorazo-
wo nabywali pakiety startowe, z których minimum 10 zł było 
przekazane odpowiednio dla: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza, 
opiekunów rodzinnych, Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo 
Pomaga oraz Domowego Hospicjum Dziecięcego. Całość zakoń-
czyła się 29 sierpnia transmitowaną przez ClickMeeting wielką 
wirtualną galą biegaczy. Organizatorzy i uczestnicy mogli być 
dumni zarówno z wyników sportowych, jak i ilości biorących 
w nim osób, chętnych do sportowego wsparcia potrzebują-
cych. Ci, którzy ukończyli wszystkie biegi, mogli ze zdobytych 
czterech medali utworzyć piąty, oddający ducha walki oraz ideę 
kompleksowych działań Fundacji Hospicyjnej.
Niezwykłą gratką dla miłośników sportu była możliwość realne-
go, a nie tylko wirtualnego udziału we wrześniowym 58. Biegu 
Westerplatte, w hołdzie Obrońcom Wybrzeża z września 1939 
roku. W tym roku, ze względu na pandemię, jego organizator, 
Gdański Ośrodek Sportu, podzielił bieg na dwie części: bieg 
wirtualny – możliwy dla każdego oraz bieg realny – dla 100 osób, 

Unikatowa mapa świata z gry Warhammer

Tak wiele osób podzieliło się swoją wiedzą!

Imponująca wystawa Uniwersum Gwiezdnych Wojen

Kostiumy jak z planu filmowego

Zwiedzający też mogli na chwilę stać się bohaterami Star Wars

https://www.facebook.com/hashtag/tańczymypomagamy?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbCr_LJNiHlVbNtVBe0l_WSc_UvYn859cg_JJlaLv5biz3xlLfAN_hmqip32BcXQAqa9grhvkl_g5I-EH2LkbOsg2SCygI-uuvgsAUygvceOhuIKAWl2JBnEsQoGBtGr7LcInTYJjMmEGkZUtV98K_PX2zArRfvb8nmu2xSVZfFMqqB6jHsTq4tNcfLJzgHFbdBDH8b6LFCBumgy1_dms5JS-N15eY7DX_Or29YShO0cXFRqqD3DsB0oCeYyaUqLXa1N4zYbU84Vy9FmE-8R-DCCNYrMEuNmsSP3joKyOHC7GsLRMWB_92Fh25WNJbukQIvaag8odfRpQKH7ZaEOEfkhZy_NwebMBt2tyIF0xW4moV7hTYWbQ-qcMs9z6Sbc_PrYqhm5O50HobfeMw4ZOoVcXaDjXJCIUlV5ktdzOXSbFBSIZX-ewgV_Dm2EyW35dScO3Ypgh0WChFvcoMUc24VBXcuQ9aWsGrlSkxs4uoRm_T_NQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/tańczymypomagamy?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbCr_LJNiHlVbNtVBe0l_WSc_UvYn859cg_JJlaLv5biz3xlLfAN_hmqip32BcXQAqa9grhvkl_g5I-EH2LkbOsg2SCygI-uuvgsAUygvceOhuIKAWl2JBnEsQoGBtGr7LcInTYJjMmEGkZUtV98K_PX2zArRfvb8nmu2xSVZfFMqqB6jHsTq4tNcfLJzgHFbdBDH8b6LFCBumgy1_dms5JS-N15eY7DX_Or29YShO0cXFRqqD3DsB0oCeYyaUqLXa1N4zYbU84Vy9FmE-8R-DCCNYrMEuNmsSP3joKyOHC7GsLRMWB_92Fh25WNJbukQIvaag8odfRpQKH7ZaEOEfkhZy_NwebMBt2tyIF0xW4moV7hTYWbQ-qcMs9z6Sbc_PrYqhm5O50HobfeMw4ZOoVcXaDjXJCIUlV5ktdzOXSbFBSIZX-ewgV_Dm2EyW35dScO3Ypgh0WChFvcoMUc24VBXcuQ9aWsGrlSkxs4uoRm_T_NQ&__tn__=%2ANKH-R
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Wolontariusze wspierają Hospicjum od momentu jego powsta-
nia, a wraz z założeniem Fundacji Hospicyjnej ich grono znacząco 
się powiększyło. Są nieocenioną pomocą: opiekują się chorymi, 
dbają o hospicyjny dom i ogród, dowożą sprzęt i leki chorym, 
wspierają przy organizacji rozmaitych akcji charytatywnych. 
Zadań jest wiele i można się ich podjąć w ramach różnego typu 
wolontariatu: opiekuńczego (medycznego), akcyjnego, pracow-
niczego, kierowców, więźniów, a ostatnio także wirtualnego.
Każdy, kto chce pomagać podopiecznym Fundacji, może znaleźć 
zadania, które najlepiej będą odpowiadać jego charakterowi 
i wrażliwości. Niektórzy są z nami wiele lat, inni na chwilę, są 
i tacy, którzy wracają po dłuższej przerwie.
Najliczniej pomagają wolontariusze akcyjni. Wśród nich są 
uczniowie, studenci, osoby pracujące zawodowo, seniorzy, 
a nawet kilkuletnie brzdące. 
Przez cały rok działają w czasie większych i mniejszych akcji 
charytatywnych: przygotowują je i podsumowują, kwestują, 
uczestniczą w zbiórkach rzeczowych, rozdają ulotki, rozwie-
szają plakaty… W największej akcji charytatywnej – Polach 
Nadziei na Pomorzu – pomaga nam ponad dwa tysiące osób! 
A ci, którzy wolą zadania bardziej kameralne, dzielą się swoim 
czasem i umiejętnościami pomagając w Centrum Wolontariatu, 
pielęgnując hospicyjny ogród czy dbając o samochody. 
Uwaga, wolontariat akcyjny może być zaraźliwy: nieraz widzimy 
całe rodziny w żółtych koszulkach wspólnie realizujące wybrany 
projekt.
Wolontariusze opiekuńczy są najbliżej pacjentów. Troszczą się 
o tych, którzy są podopiecznymi Hospicjum Domowego i o tych, 
którzy przebywają w Hospicjum Stacjonarnym. Ofiarują nie tylko 
umiejętności przydatne w opiece nad chorymi, ale też czas, 
uśmiech i dobrą energię. Dzięki nim jeszcze wyraźniej widać, 
że „Hospicjum to też życie”. Tęsknimy za ciepłymi dniami, kiedy 
przechodząc przez hospicyjny ogród spotykaliśmy pacjentów 
(także tych mogących opuścić budynek tylko na łóżku) pod 
troskliwym okiem wolontariuszy. Ich wspólne rozmowy, śmiech, 
a nawet grillowanie – to niezapomniany, wzruszający widok.
Niezastąpieni są również nasi wolontariusze-kierowcy. Służą 
pomocą tam, gdzie nieodzowny jest samochód. Dowiozą do 
chorego niezmotoryzowanego członka zespołu, dostarczą 
sprzęt, leki, przekażą materiały edukacyjne zaprzyjaźnionym 
szkołom… Są na posterunku niezależnie od pogody i pory dnia!

W licznych zadaniach wspiera nas także wolontariat pracowni-
czy. Jesteśmy szczęśliwi, że w zaprzyjaźnionych firmach osoby 
odpowiedzialne za politykę społeczną organizacji nie tylko 
wyrażają zgodę na charytatywne działania pracowników, ale 
też ich do tego zachęcają i doceniają zaangażowanie. Zgrane 
ekipy z chętnych do pomocy firm wybierają różne aktywności, 
czasami kierując się profilem zawodowym, a czasem preferen-
cjami poszczególnych osób. Wykonują zadania kierowcy czy 
wolontariusza akcyjnego, a do tego sami wychodzą z ciekawymi 
inicjatywami, których efekty służą naszym podopiecznym.
Zwykle w grudniu organizowaliśmy Dzień Wolontariusza 
w dwóch odsłonach: pierwszej – dla osób pełnoletnich zaan-
gażowanych w różne rodzaje wolontariatu oraz drugiej – dla 
dzieci i młodzieży, a także nauczycieli-koordynatorów szkolnych 
kół wolontariatu. W tym roku nie jest to możliwe ze względów 
bezpieczeństwa, dlatego pragniemy Wam podziękować na 
łamach kwartalnika. 
Drodzy Wolontariusze i Koordynatorzy, jesteście naszym skar-
bem. Jako cały zespół Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Dutkie-
wicza dziękujemy za Waszą wrażliwość i za każdą godzinę, którą 
ofiarujecie naszym podopiecznym. Pomagacie, inspirujecie, 
dodajecie energii i wiary, że razem możemy przenosić góry. 
Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za to, że pomagacie 
nam pomagać. Życzymy Wam wszystkiego, co piękne i ważne 
w życiu, a dobro, którym dzielicie się z potrzebującymi, niech 
wraca do Was, co najmniej w dwójnasób.

Alicja Kocińska 
koordynator wolontariatu akcyjnego

Wolontariusze – nasz skarb
5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wo-

lontariusza. Ta data dla zespołu Hospicjum im.  
Ks. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej jest ważnym 

świętem – okazją do wyrażenia wdzięczności wszyst-
kim, którzy bezinteresownie pomagają naszym pod-
opiecznym.
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Szczególnie gorąco dziękują nasze koordynatorki 
wolontariatu – Basia Szynaka i Ala Kocińska 

przeprowadzony pod eskortą policji, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami sanitarno-epidemicznymi. GOS hojnie przekazał na 
naszą licytację 75 ze 100 pakietów startowych. Dzięki temu 
pięknemu gestowi, dziesięciokilometrowy bieg zyskał wymiar 
nie tylko patriotyczny, ale i charytatywny.
W sportowym stylu zdecydowała się także pomóc Fundacja 
Banku Santander Polska - organizator III Biegu Charytatywnego 
„Północny Pomaga”. 26 września dla Hospicjum pobiegło prawie 
2000 osób na całym świecie! Już tylko dzięki opłatom startowym 
udało się zebrać niemałą kwotę, a przecież zbiórka trwała jeszcze 
do 5 października. Dodatkowo Fundacja Santander Bank Polska 
sama przekazała darowiznę oraz przygotowała 25 imiennych 
Bursztynowych Serduszek. Wyjątkowe wyróżnienia dla najhoj-
niejszych darczyńców zostały zaprojektowane i wykonane przez 
gdańską artystkę Emilię Kohut – Superfine Jewellery.

	❙ A TAKŻE…
Równie piękną akcją była inicjatywa Barbary Piórkowskiej. Pisar-
ka wystawiła na licytację swoją najnowszą książkę „Kraboszki”, 
wydaną przez Wydawnictwo Marpress. Zapowiedziała też, że 
ten, kto zadeklaruje najwięcej, ma u niej zapewniony autograf 
dwustronicowy!
Ewa, wieloletnia przyjaciółka Fundacji postanowiła zrobić po-
rządki w swojej szafie. Chciałoby się zapytać: co to ma wspólnego 
z pomocą dla Hospicjum? A jednak! We wrześniu Ewa zorganizo-
wała wyprzedaż garażową – niechciane rzeczy znalazły nowych 
właścicieli, a za uzyskane środki nasza wolontariuszka zakupiła 
maści oraz płyn na odleżyny i rany dla naszych pacjentów.
Wśród licznych akcji chyba najbardziej wzruszył nas pomysł 
10-letniego Piotrka. Kiedy dociekał, ile chorych dzieci jest pod 
opieką naszego Hospicjum, nikt nie podejrzewał, skąd takie py-
tanie. Piotruś, pełen energii uczeń szkoły sportowej, postanowił 
własnoręcznie przygotować dla chorych malców przytulanki, 
by dać im trochę radości, bo przecież przez koronawirus jest im 
jeszcze trudniej niż zwykle…

Chciałem się odwdzięczyć wszystkim. Mój chory brat 
otrzymuje dużo pomocy od Hospicjum. Ja w ten sposób 
chciałem pomóc innym chorym dzieciom. My dostajemy 
dużo.

Piotrek

	❙ Z CAŁEGO SERCA…
Za te i wszystkie inne inicjatywy, za każde dobre serce, raz jeszcze 
bardzo dziękujemy. Wasze wsparcie jest bezcenne. Jesteście 
dla nas inspiracją – udowadniacie, jak pięknie, niezależnie od 
wieku, można wspierać potrzebujących wykorzystując pasje, 
talenty, umiejętności zawodowe czy po prostu dobre pomysły. 

Tylko z takimi Przyjaciółmi przetrwamy różne trudne chwile, by 
razem pomagać wszystkim podopiecznym Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej. Z nadzieją i ciekawością 
czekamy na kolejne niesamowite akcje, które wymyślicie!

Alicja KocińskaNa mecie III Biegu Charytatywnego „Północny Pomaga”

Sport, patriotyzm i dobre serce w jednym biegu

Niezwykły medal dla najwytrwalszych uczestników  
wyzwania Run Beach Morning
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Kierując się przekonaniem, że „dzieci radzą sobie same tylko w bajkach”, 
Fundacja Hospicyjna po raz kolejny zwraca uwagę na potrzeby dzieci 
osieroconych, które w swoich środowiskach często stają się zapomniany-
mi żałobnikami, a ich bliscy czują się zagubieni wobec dziecięcych emocji.

W odpowiedzi na te trudności Fundacja wydaje cykl książek 
„Bajka Plasterek”, stanowiący część programu wsparcia dzieci 
i młodzieży w żałobie FDO Tumbo Pomaga Fundacji Hospicyjnej. 
Dorosły, czytając bajkę wraz z dzieckiem, może odnieść się do 
książkowych bohaterów i w łagodny sposób rozpocząć rozmo-
wę o uczuciach. Dzieci, wczuwając się w bajkową postać, mają 
natomiast szansę odnaleźć własne myśli i emocje.

Najnowsza bajka Koralikowa historia, autorstwa Magdy Mał-
kowskiej, opowiadana jest z perspektywy… koralika! Nie jest 
to zwyczajny koralik. Piękny, pomarańczowy, trochę magiczny 
– został sprezentowany Zosi, głównej bohaterce, przez sąsiadkę, 
Igę. Iga jest podróżniczką i zawsze ma w zanadrzu niesamowite 
historie o przedmiotach, które przywozi z wypraw. 

Kiedy sąsiadka wracała z podróży, Zosia uwielbiała ją odwiedzać. 
Nie tylko słuchała wspaniałych historii o dalekich krajach, ale też 
razem wymyślały wyjątkowe zabawy. Ich ulubionym zajęciem 
było wpatrywanie się w niebo i szukanie wśród chmur cieka-
wych kształtów. Nazwały tę zabawę chmurobraniem i potrafiły 
wspólnie spędzać w ten sposób dużo czasu. 

W ich piękną, nieco bajkową relację, wdarła się choroba Igi. 
Dzięki troskliwym rodzicom, Zosia wiedziała na bieżąco, co się 
z nią dzieje, czym jest hospicjum i mogła przygotować się na 
odejście przyjaciółki. narrator, pomarańczowy koralik, był przez 
cały ten czas przy Zosi – także podczas ich ostatniego, wspól-
nego chmurobrania, które odbyło się w pokoju hospicyjnym. 

Książka ukaże się już w styczniu. Gorąco zapraszam do lektury 
Koralikowej historii wraz z dzieckiem. Jest to uniwersalna historia, 
która wprowadza młodego czytelnika w świat śmierci i żałoby. 
Opowiadanie może przynieść także prawdziwe ukojenie dzie-
ciom borykającym się z chorobą i stratą bliskiej osoby. 

Pięknym dopełnieniem historii są malownicze ilustracje au-
torstwa Agnieszki Żelewskiej. Na końcu książeczki znajduje się 
dodatek, inspirujący dziecko do pracy ze swoimi uczuciami. 
Dorośli przed czytaniem bajki mogą natomiast skorzystać ze 
wskazówek psychologa, dostępnych na stronie www.tumbo-
pomga.pl. 

Agnieszka Paczkowska

Czasami dobrze jest smucić się na zapas i pogodzić z tym, 
że ktoś nam bliski wkrótce umrze. Tak jak chorująca Iga, 
którą w Koralikowej historii zaczyna opłakiwać mała Zosia. 
Tytułowy koralik ma do odegrania bardzo ważną rolę,  
będzie plasterkiem na serce tęskniącego dziecka.

Dotychczas w serii BAJKA PLASTEREK ukazały się:

www.fundacjahospicyjna.pl

Sfinansowano ze środków  
Miasta Gdańska

Pomarańczowe 
chmurobranie!

Wylicytuj wyjątkowe spotkania, gadżety, biżuterię, dzieła sztuki,  
książki, płyty i wiele innych! 

Szukaj nas na Allegro Charytatywni: http://bit.ly/aukcjadladutkiewicza

Jeśli wolisz działać  na Facebooku, zapraszamy na Bazarek dla Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku  
– tu znajdziesz mnóstwo rękodzieła, uroczych drobiazgów, przetwory i dużo, dużo więcej. 
Kliknij i licytuj: https://www.facebook.com/groups/bazarekdlahospicjumdutkiewicza

Zapraszamy także do wystawiania własnych przedmiotów zarówno na Allegro, jak i na Bazarku.

Chcesz o coś dopytać – napisz do nas:
Allegro: d.kurdwanowska@hospicja.pl             Bazarek: b.filipowicz@hospicja.pl

WYSTAWIAJ – LICYTUJ – POMAGAJ



#ZnajdźSwójPowód

 Jest wiele 
powodów, 
by nas wspierać 

KRS: 0000 201 002

fundacjahospicyjna.pl KRS: 0000 201 002

Jeśli nie możesz przekazać nam 1%, wrzuć grosz 
do wirtualnej skarbonki:  https://pomagamhospicjum.pl


