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Szkolna kuźnia
wolontariatu
Słoń, który uczy,
słoń, który biega...

Partner wydania

Opiekunowie rodzinni
mają głos

Zmęczone ciało podpowiada, żeby nigdzie się nie wybierać,
że nie mam siły i nie dam rady. Jednak gdy przewalczę tę pokusę
nicnierobienia, energia uzyskana z pozytywnych przeżyć w jakiś
cudowny sposób odnawia mnie całą. (…) Myślę:
To cudowne, że właśnie teraz mogę tutaj być i nabierać sił.
Anna Kulka-Dolecka, Wyjrzeć przez okno*

*Książka dostępna na www.ksiegarnia.hospicja.pl

W NUMERZE:

		

Z ŻYCIEM NA TY
2 MACIE FAJNIE
O Elizie, której nie można zapomnieć i o muzyce,
z którą jest choć trochę lżej

4 LATO NA TALERZU
Letnie przepisy na sałatki plus memento od dietetyczki

POROZMAWIAJMY
6 JAK NAŁÓG
Rozmowa z Jolantą Gizą i Danielem Lampką –
koordynatorami Szkolnego Koła Wolontariatu

WOLONTARIAT
8 	HONOROWI WOLONTARIUSZE I FILANTROPI
FUNDACJI HOSPICYJNEJ
Nasi Najmilsi A.D. 2019

11 ONI NAM POMAGAJĄ
Firmy Oceanic SA i JohnnyBros – przyjaciele od lat

HOSPICJUM OD ŚRODKA
12 TERAZ JUŻ NAWET TROCHĘ ŚPIĘ
Historia opiekuna rodzinnego, który dostał wsparcie

14 Z POMOCĄ OPIEKUNOM RODZINNYM
Fundacja Hospicyjna buduje
Centrum Opieki Wytchnieniowej

NASZE AKCJE
15 DALIŚCIE SIĘ WKRĘCIĆ... I CHWAŁA WAM ZA TO!

W latach 2015-2019
zebraliście wspólnie:
55 ton nakrętek.

Podziękowanie za akcję „Wkręć się i pomagaj”

Dziękujemy!

TUMBO POMAGA

16 	TUMBO POMAGA I SZKOLI… NAUCZYCIELI,
PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW
Czego nie robi ten mały słoń? Również uczy

18 ZE SŁONIKIEM W SKŁADZIE

OD REDAKCJI

L

etnie wspomnienia
z czasów dzieciństwa:
czerwiec? Koniec roku
szkolnego! Lipiec, sierpień?
Wakacje!!! W dorosłym
życiu wakacje zamieniamy
na ustalony z pracodawcą
urlop, pokwitowany odpowiednim wnioskiem,
a dwa miesiące na dwa tygodnie (zwykle).
Dwa tygodnie… Trzeba szybko wypocząć.
Jak wykorzystać ten czas najlepiej? Nie wiem.
Kiedy myślę o swoim urlopie, to chciałabym
móc wrócić do takiej wakacyjnej, dziecięcej
beztroski.
Do radości z tego, co tu i teraz.
Błogiego „nic nie muszenia…”.
Życzę pięknych wakacji wszystkim naszym
szkolnym wolontariuszom i nauczycielom,
dziękując za cały rok współpracy w ramach
różnych akcji, w tym „Tumbo Pomaga”.
O jej przykładach piszemy w tym numerze.
Wszystkim naszym Darczyńcom i Przyjaciołom,
którym staramy się podziękować przy różnych
okazjach, a jedną z nich są „Pola Nadziei”.
Tym, którzy są lub byli opiekunami rodzinnymi,
by mieli możliwość skupienia uwagi na sobie
i na odpoczynku.
Letnie wspomnienia z czasów dzieciństwa:
„Lato czeka, razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las…”.
Spokojnego i pięknego urlopu! Niezależnie
gdzie – niech przyniesie beztroskę i dziecięcą
radość z wakacji!

Ponoć ze słonikiem na piersiach biega się lżej. Także pływa,
jeździ na rowerze, na rolkach…
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Macie
fajnie

Fot.: Aarchiwum rodzinne
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M

ieli fajnie” mama, tata, młodszy brat
i jeszcze bardziej młodsza siostra.
– Macie fajnie, że jeszcze trochę
pożyjecie – usłyszeli od Elizy, swojej
córki i siostry, kilka dni przed jej śmiercią. Oni „mieli
fajnie”, a ona miała 22 lata i umierała na nowotwór.
❙❙ ODCHODZĄC*
Przez ostatnie 2 tygodnie Elizą, oprócz bliskich, opiekował się
także zespół gdańskiego Hospicjum Domowego dla Dorosłych
im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Doktor Janusz Wojtacki, który zdążył
odwiedzić ją trzy razy, zapamiętał jako dziewczynę z ogromną
chęcią walki. Miała powiedzieć, wspomina, że teraz już będzie
posłuszna i zrobi wszystko, by wrócić do zdrowia. Końcowe stadium mięsaka Ewinga, złośliwego nowotworu tkanek miękkich
i kości, na ten powrót nie dawało jednak szans. Doktor i Jerzy
Szczepaniak – towarzyszący mu wolontariusz, zapamiętali też
starania Elizy, by opiekujące się nią osoby nie popadały w rozpacz. – A co wy tacy smutni jesteście? – miała zapytać podczas
ich ostatniej wizyty.

❙❙ GRAWITACJA
Ze słów jej taty wynika, że prawu grawitacji podlegała jak wszyscy. – Była zwykłą, normalną dziewczyną – mówi. Dopytuję, bo
nie zdążyłam poznać:
– Wysoka?
– Wysoka.
– Szczupła?
– Szczupła?

Eliza Olszewska

Prezydenta Miasta Gdańska dla zdolnych uczniów. Potem on
dokupił jej elektryczną, a potem Eliza postanowiła, że przestrzeni
dla siebie będzie dalej szukać, już nie w muzyce. Przed diagnozą,
jako absolwentka gdańskiego Wydziału Ekonomii, zdawała do
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Była artystyczną duszą
i miała otwarty umysł – w trakcie studiów wraz ze swoją grupą
zdobyła mistrzostwo świata w Odysei Umysłu, której finał w 2015
roku odbył się na Uniwersytecie Stanowym w Michigan.
Dariusz do gitary, ulubionego instrumentu jeszcze z licealnych
czasów, wrócił i przy nim został. Zebrał „gitarowe” towarzystwo
i razem grają od 10 lat. Tylko nie wiedział, bo skąd, że to granie,
na nowo odkryte dzięki Elizie, w którymś momencie będzie
terapią po jej śmierci.

Czy są przypadki, rozstrzygać tu nie warto. W każdym razie
Eliza w szpitalu znalazła się, bo tak chciał traf. Na początku
W odpowiedzi kilka sekund milczenia. Dariusz szybkim ruchem sierpnia przewróciła się podczas rowerowej wycieczki i za napodwija rękaw i pokazuje swój pierwszy w życiu tatuaż, zrobiony mową koleżanki, wylądowała na SORze Akademii Medycznej,
po śmierci córki. Jej portret na jego
bo „chyba skręciłam kostkę”. Wcześniej nie przyszło
prawym przedramieniu. Była piękna Elizę kochać było łatwo,
jej nawet do głowy, by u jakiegoś lekarza dopytać
i lubiła tatuaże… Potem zdecydował ale zapomnieć niemożliwe. o przyczynę pojawiającego się sporadycznie od czerwsię jeszcze na dwa, też związane z córca bólu pleców. Zdawała się na domowe sposoby.
ką. W tym na gitarę.
Tymczasem prześwietlenie barku, który upadając lekko stłukła,
To, że na niej gra, też przecież zawdzięcza Elizie. Gitarę akustycz- wykazało też zmiany w płucach. – Nie chcą mnie wypuścić, będą
ną kupiła sobie sama, za pieniądze uzyskane dzięki Nagrodzie robić kolejne badania – usłyszeli rodzice przez telefon podczas
– Blondynka?

❙❙ ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ
Już w momencie diagnozy guz miał 12 cm. Po biopsji choroba
przyspieszyła prawie natychmiast. Oni też. Konsultacje w Niemczech, w Stanach, w Chinach…, z najlepszym polskim specjalistą
od mięsaków i czerniaków prof. Rutkowskim. Wszyscy jednogłośnie – w tym przypadku operacja wykluczona. Jest dostępna
tylko jedna terapia – może różnić się częstotliwością podań,
zależną od odporności organizmu. Chemioterapia najmocniejsza, później z radioterapią, miała trwać minimum 12 miesięcy.
Efekty chemii początkowo były świetne. Nowotwór Elizy zwykle atakuje dzieci, często zaczyna się w kościach kończyn…
Tu wszystko było nietypowe – dorosła kobieta, guz w klatce
piersiowej, kilka narządów, w tym płuca, bez objawów. Eliza
była twardzielką, ale była też nerwowa. Pomocy szukali także
u psychologa, choć na przekonującego nie trafili. Z jego wywodów Eliza się śmiała, ale walczyła dalej.
– Rozmawialiście o śmierci?
– Nie.
Dariusz przyznaje, że kiedy Eliza żyła, uciekał w pracę.
Ostatniego sylwestra, chociaż już słaba, spędziła z przyjaciółmi w górach. Do końca starała się żyć. W ostatnim okresie, po
powrocie do domu, lubiła słuchać, gdy tata grał na gitarze.
Jej pokój był akurat nad jego studiem w piwnicy. – Graj tatuś,
tak mi się fajnie przy tym zasypia. Grał więc dla niej codziennie
wtedy i codziennie do dzisiaj. Na pogrzebie jednak nie dał rady,
zagrali koledzy.
Na pomysł koncertu dla Elizy Dariusz wpadł niedługo po jej
śmierci. Przygotowania zajęły 3 lata.

❙❙ NIE PODDAWAJ SIĘ
Próbują. Dla Dariusza próbą poradzenia sobie z sytuacją była
muzyka, z którą jest mu lżej. – Ja mogę grać nawet z zamkniętymi
oczami – mówi 2 dni przed koncertem. – Nie mogę śpiewać, więc
śpiewać będzie kto inny. Właściwie nie mogę też mówić i nie wiem,
czy mi się uda powiedzieć to, co chcę. Bo jest parę ważnych rzeczy…
To co najważniejsze – że Elizę kochać było łatwo, ale zapomnieć
niemożliwe, wyrazić dał radę. Przede wszystkim jednak „mówiły”
piosenki, ważne dla niego i dla niej. Niekiedy dla obojga, jak Come
Together z płyty Abbey Road Beatlesów, którą odkrył na telefonie córki, kiedy już była w szpitalu. Albo While My Guitar Gently
Weeps, hymn muzyki gitarowej czy Freedom z filmu Django.

Była artystyczną duszą...

❙❙ ŁZY W NIEBIE
Muszę być silny i iść dalej,
Bo wiem, że tu, w Niebie, nie jest moje miejsce.**
Tej piosenki na tym koncercie nie mogło zabraknąć. Tears in
Heaven Eric Clapton napisał po śmierci synka. Także przeboju
z przesłaniem Don’t Give Up Petera Gabriela czy Gravity Johna
Mayera, która kończy się wezwaniem, aby podążać w stronę
światła.
Na bis piosenka Dżemu W życiu piękne są tylko chwile. Słuchałam
i pamiętam – łzy były nie tylko w niebie.
Magda Małkowska
*W tytułach śródrozdziałów wstawiłam tytuły utworów wykonanych podczas
koncertu „Z muzyką mi lżej” (kolejno zespołu Republika, Johna Mayera, zespołu
Rezerwat, Petera Gabriela oraz Erica Claptona), który odbył się 4 kwietnia br.
w Starym Maneżu w Gdańsku. Jego wykonawcy grali charytatywnie – dla Elizy
Olszewskiej, by uczcić jej pamięć, ale także dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej, którym w całości przekazany został dochód z wydarzenia. W koncercie
wzięło udział blisko 350 osób.
**Eric Clapton, Tears in Heaven.

Fot.: Archiwum rodzinne

rodzinnego spotkania, 200 km od Gdańska. I tak się zaczęło.
– To było dokładnie 8 sierpnia 2015 roku – mówi Dariusz. A po
7 miesiącach…

Fot.: Archiwum rodzinne
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A śpiewali Agnieszka Podubny, raz lirycznie, raz z pasją, i charyzmatyczny Filip Kamerath. Z tatą Elizy zagrali znakomici
muzycy, którzy spotkali się dla tego jednego projektu: Mikołaj
Basiukiewicz, Michał i Marek Zienkowscy, Michał Sasinowski
i Łukasz Łapiński.
– Wie pani, dla kogo przede wszystkim jest ten koncert? Dla mojej
żony. Żeby zrozumiała, że ma prawo też się śmiać.

Koncert dla Elizy

3

4

Z ŻYCIEM NA TY

Lato na talerzu
Dużo, dużo płynów, świeże owoce i warzywa…

N

iektórzy twierdzą, że jedzenie jest czynnością
najprzyjemniejszą na świecie. Ale jedzenie
to także sztuka dostarczania organizmowi
wszystkiego czego potrzebuje, umiejętność
właściwego komponowania składników odżywczych,
pozwalająca utrzymać jego dobrostan.

i musem ze świeżych malin, puree z kalafiora czy zupa marchwiowo-malinowa z nutką mięty.
Tego lata postawmy na różne musy, nietypowe naleśniki (np.
z kaszy jaglanej z humusem buraczanym), zróbmy kiszonki
z kapusty (również pekińskiej – kimchi), ukiśmy też marchew,
seler naciowy, patisony, kolorowe cebule, wyciskajmy soki
z jarmużu, szpinaku, młodych jabłek, limonki czy buraka, antonówki, marchwi, pomarańczy, imbiru, cytryny. Zachęcam
też do sięgnięcia po świeże owoce jako dodatku do pieczywa.
Spróbujmy kanapek z łososiem, melonem i brzoskwinią albo
z jabłkiem i masłem orzechowym lub na chrupko – pieczywo
z tostera podajmy z twarożkiem, miksowanym bobem i dojrzałym mango lub z serem dojrzewającym, chili i słodką gruszką.

Letnia dieta powinna być niskokaloryczna i lekkostrawna, bogata
w świeże owoce i warzywa, które doskonale zaspokajają głód
i nie obciążają żołądka. Pamiętajmy, że owoce i warzywa to bogactwo witamin z grupy A, C, E, B, PP oraz mnóstwa składników
mineralnych. Ponadto, szczególnie w okresie upałów, świetnie
gaszą pragnienie, bo przecież ogórki, pomidory, sałaty, truskaw- Duża porcja świeżych sałat z sezonowymi warzywami i owocami,
ki, melony, arbuz, winogrona, czereśnie, porzeczki… zawierają z dodatkiem orzechów lub pestek dyni, soku z cytryny, świeaż 95% wody. Jeśli dostarczamy jej organizmowi zbyt mało, żych ziół i oliwy, to na upalne dni najsmaczniejsze i niezwykle
szwankuje jego termoregulacja, a to może być niebezwartościowe danie. W porze obiadoOwoce i warzywa
pieczne dla mózgu, nerek oraz mięśni. Możemy odczuwać
wej, aby zwiększyć energetyczność
zaburzenia pracy serca, mieć problemy oddechowe czy to bogactwo witamin
posiłku, możemy dodać kawałki mięmięśniowe skurcze. Pamiętajmy więc, że dziennie należy z grupy A, C, E, B, PP
sa, pieczonej ryby czy koziego sera
wypijać ponad 2 litry płynów, niekoniecznie samej wody, oraz mnóstwa składników Zrezygnujmy ze smażonych i tłustych
gdyż w upalne dni wraz z potem wydalamy także rozpusz- mineralnych.
produktów, które podnoszą ciepłotę
czalne w niej witaminy i liczne minerały. Warto zatem do
naszego ustroju i przeciążają żołądek,
wody wcisnąć nieco soku z cytryny, dodać świeżej mięty,
a wybierajmy chłodniki, porcję ryby
owoce goji, odrobinę naturalnego miodu oraz szczyptę soli ze szpinakiem, sałatki z pomidorów, bazylii i oliwy z oliwek albo
himalajskiej i w ten sposób przygotować swój własny izotonik, młode ziemniaczki z kefirem i kurczakiem w potrawce. W upały
pozbawiony nadmiaru cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, unikajmy soli, która prowadzi do nadmiernego zatrzymywania
kofeiny, a także sztucznych dodatków, barwników i aromatów. się wody w organizmie, a w konsekwencji grozi wysokim ciśnieNie wyobrażam sobie lata bez truskawek, malin, porzeczek, niem lub zaburzeniami kardiologicznymi. W czasie podwieczorku
agrestu, bez pachnących pomidorów, ogórków małosolnych, postawmy na warzywa ze świeżymi ziołami lub koktajl warzywny
kwaśnych jabłek, słodkich czereśni, moreli, chrupiącej kalarepki albo zaserwujmy sobie blanszowany kalafior skropiony oliwą
i dosmaczony zieleniną. Z kolacji możemy
i marchewki, młodego groszku czy białego kaw ogóle zrezygnować, ale jeśli odczuwamy
lafiora. Lato to najpiękniejsza i najsmaczniejsza
Dziennie
należy
wypijać
głód, sięgnijmy po twarożek z pomidorem
pora roku, kiedy w zasięgu ręki mamy ogromny
i świeże zioła, kanapkę z sałatą i czerwoną
ponad
2
litry
płynów,
wybór produktów, z których przygotowanie
papryką lub chłodnik. I ważne: do każdego
posiłków może być niezwykłą frajdą i zarazem niekoniecznie samej
posiłku oraz między nimi należy wypijać wodę
wspaniałym kulinarnym doświadczeniem. To wody.
mineralną, małymi łyczkami z dużą częstotlidoskonała pora dla odżywczych i zarazem dewością, lub schłodzone herbatki ziołowe czy
likatnych zup, sałatek, surówek, chłodników,
napar ze świeżej mięty i cytryny na zimno
soków, naparów i deserów, a zarazem podróż ukierunkowana
bądź
sok
pomidorowy.
na wiele nowych organoleptycznych walorów. To również czas
tworzenia niezwykłych połączeń, dających nowe oryginalne
dania: cukinia faszerowana pastą z sera feta, sałatka z fasolki
szparagowej z pieczonymi ziemniakami, zapiekanka z ryżu
i zielonego groszku, naleśniki z owocami, sosem waniliowym

Cudne kolory, niezwykłe smaki, bogactwo witamin i minerałów,… i jak tu nie kochać lata na talerzu!
Maria Fall-Ławryniuk
Dietetyczka Akademii Walki z Rakiem, Filia Gdańsk
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Szpinak z truskawkami
Bardzo szybka i efektowna letnia sałatka z polskimi „super foods”.
Składniki
p
 ęczek lub pół paczki świeżego szpinaku
3 łyżki sosu balsamicznego
łyżeczka miodu
2 garście truskawek

Przygotowanie
Szpinak myjemy i osuszamy. Truskawki kroimy na plasterki, delikatnie polewamy sosem balsamicznym, który wcześniej mieszamy
z miodem. Szpinak umieszczamy na talerzu, a na górze układamy
truskawki.

Sałatka z młodych ziemniaków
z pesto pietruszkowym
Jest to przepis, który od pewnego czasu krąży w mojej rodzinie.
Robimy ją często jako dodatek do grilla albo podczas letnich spotkań. Zamiast pesto z bazylii używam tutaj zielonej pietruszki, którą
łatwo dostać, a poza tym jest wspaniałym źródłem witaminy C!
Składniki
1 ,5 kg młodych ziemniaków (najlepiej mniejszych)
2 łyżki musztardy francuskiej z całymi ziarnami gorczycy
½
 szklanki orzeszków ziemnych
Pesto:
½
 pęczka zielonej pietruszki
z ąbek czosnku
5 łyżek oliwy
s ok z połowy 1 cytryny
s ól, pieprz
Przygotowanie
Ziemniaki gotujemy w skórce,
tak aby się nie rozpadały. Studzimy. Przygotowujemy pesto:
kroimy drobno pietruszkę, wyciskamy czosnek. Blendujemy
z oliwą, sokiem cytryny i solą,
aż powstanie gęsty sos. Jeśli jest
za gęsty, dodajemy odrobinę

zimnej wody i oliwy. Jeśli ziemniaki są duże, kroimy je na mniejsze
części. Mieszamy je z pesto, dodajemy musztardę. Posypujemy
drobno pokrojonymi orzeszkami ziemnymi.

Tabbouleh z quinoa i rzodkiewkami
Składniki
2 szklanki ugotowanej kaszy quinoa
p
 ęczek rzodkiewki
2 pomidory
3 małe ogórki gruntowe
p
 ęczek zielonej pietruszki
p
 ęczek mięty
p
 ęczek dymki
s ok z 1 cytryny
s ól, pieprz
k ilka łyżek oliwy
Polska wersja odświeżającej sałatki
z Bliskiego Wschodu. W oryginale
zamiast rzodkiewek jest czerwona
papryka. Ponieważ
lubię gotować sezonowo, a na polską
paprykę trzeba czekać do sierpnia, często serwuję tę sałatkę w wersji „polskiej”
z rzodkiewkami.
Przygotowanie
Rzodkiewki, pomidora i ogórka (może zostać w skórce) kroimy na
bardzo drobną kosteczkę. Jeśli chcemy zrobić perfekcyjną wersję
tej sałatki, z pomidorów usuwamy miąższ – wtedy sałatka nie
będzie puszczać soku. Zioła siekamy drobno. Wszystkie pokrojone
składniki mieszamy z quinoa, dodajemy sok z cytryny, oliwę, zioła,
sól i pieprz. Wstawiamy na co najmniej godzinę do lodówki, aby
sałatka się schłodziła.
Autorką wszystkich przepisów jest Judyta Warzecha-Grzymała, wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej, dla której podopiecznych, wolontariuszy i pracowników zrealizowała już kilka kulinarnych spotkań.
Zawodowo, w ramach Kolektywu
Samo Dobro, gotuje od 5 lat, m.in.
proponując wegetariański catering
oraz prowadząc warsztaty.

www.samodobro.com
Fot.: Judyta Warzecha-Grzymała
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Fot.: Archiwum FH
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Jolanta Giza i Damian Lampka

Jak nałóg

M

am ucznia, taki trochę łobuziak, żartowniś.
Ostatnio powiedział: „Proszę pana, to pomaganie jest jak nałóg, bardzo się w nie wkręciłem”. Tę i inne historie usłyszałam od Jolanty Gizy i Damiana Lampki, nauczycieli z gdańskiej
Szkoły Podstawowej nr 2, szkolnych koordynatorów
wolontariatu.
Od kiedy jesteście w tym nałogu?
Jolanta Giza (J.G.) Hm, początki giną w mrokach dziejów. Byłam
jednym z pierwszych nauczycieli współpracujących z Fundacją
Hospicyjną jako koordynatorka uczniów-wolontariuszy, pewnie
już kilkanaście lat temu.
Damian Lampka (D.L.) Ja mam szansę pamiętać. Kiedy tylko
przyszedłem do tej szkoły, Jola zaproponowała mi współpracę.
To było prawie 2,5 roku temu.
Mamy mistrzynię i mamy ucznia.
D.L. To trochę tak faktycznie jest…
Jak pani tego „ucznia” namierzyła?
J.G. Od razu wyczułam w nim otwartość i poczucie humoru.
W pracy koordynatora są one szalenie ważne.
D.L. I nie trzeba było mnie długo namawiać, wszedłem w to
od razu.

Czy wcześniej sami byliście wolontariuszami?
J.G. W moim życiu od początku istniała potrzeba niesienia innym
pomocy. Kiedy byłam dzieckiem, w telewizji propagowano akcję
„Niewidzialna ręka to Ty”. Pamiętam, że z moimi koleżankami
szukałyśmy, komu możemy się przysłużyć. Poza tym zawsze
byłam blisko Pana Boga, więc poprzez taką postawę po prostu
potwierdzałam swoje chrześcijaństwo.
D.L. Jeszcze w liceum, potem na studiach, wiele działałem
w swojej społeczności. Pochodzę z okolic Tczewa, z gminy
Morzeszczyn. Liceum kończyłem w Pelplinie i tam chodziłem
do domu opieki społecznej w Bielawkach, gdzie był ośrodek
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie. Już jako student bywałem też w starogardzkim
szpitalu psychiatrycznym oraz w ośrodku pomocy społecznej w Tczewie. Stan ich podopiecznych był podobny do tego
w hospicjum.
J.G. Ja też w moim Wrocławiu chodziłam do domu opieki
społecznej…
Co sprawia, że zostaje się koordynatorem szkolnego wolontariatu?
J.G. Dzieci i młodzież chcą pomagać. Często tylko czekają na
sygnał, który da im możliwość realizacji. Wystarczy im o takiej
możliwości powiedzieć, poinformować dla kogo i dlaczego. Czyli
znowu wracamy do tej otwartości na innych, w tym przypadku
małych albo młodych ludzi.

POROZMAWIAJMY

No ale co konkretnie: wewnętrzny imperatyw czy polecenie
dyrektora?
J.G. A ja powtórzę: otwartość. Chce się zrobić coś dobrego,
widzi się, że to jest możliwe i to wystarczy.
D.L. Dodam, że Jola jest pomococholiczką. Wiem, bo czasami
dzwonimy do siebie o różnych porach. Ja, w pierwszym półroczu
pracy w tej szkole, do wolontariatu się najpierw przekonywałem.
Później urodziło mi się dziecko i zrezygnowałem z popołudniowego zajęcia w korpo. Nie umiałem jednak usiedzieć w miejscu,
taki mam temperament. Wolny czas postanowiłem więc przeznaczyć na rozwój wolontariatu. To naprawdę jest uzależniające.
Dlaczego?
D.L. Bo fantastycznie jest obserwować dzieci, które zaczynają
się inaczej zachowywać, ich zaangażowanie. Poza tym my też
się fajnie bawimy.
Jakie cechy powinien mieć dobry koordynator szkolnego
wolontariatu?
J.G. Zdolności organizacyjne.
D.L. Potwierdzam. A w tych zdolnościach ważna bardzo jest
dbałość o dobrą komunikację. Idąc z duchem czasu, stworzyliśmy
grupę na messengerze, zapisanych jest na nią około 200 osób.
J.G. To nam bardzo pomaga, bo czasami o akcji dowiadujemy
się dosłownie za pięć dwunasta. Oboje kiedyś pracowaliśmy
w korporacji i okazuje się, że takie doświadczenie procentuje.
Byłam tam menadżerem, musiałam motywować i spinać grupę,
by jej wyniki były dobre. A wyniki się liczą. Dlatego tutaj bardzo
ważna jest też motywacja.
D. L. Trzeba być przekonującym. Trzeba to tak podać, by stanie
ze skarbonką w L’Eclercu było dla nich atrakcyjne?
Czyli jak?
D.L. Powinno się dobrze zapakować produkt?
Co to znaczy?
D.L. Ma być wesoło. Najpierw to obiecujemy, a potem realizujemy. Trzeba stworzyć pewną historię. Kiedy jadę z uczniami,
zawsze się coś dzieje. Kiedy padał śnieg, zrobiliśmy sobie walkę
na śnieżki. Wspólnie idziemy na kebab czy do Maca. Im się te
akcje kojarzą się z czymś fajnym.
I przy okazji pomagają…
D.L. Może odwrotnie. Przy okazji jest fajnie. Nie chodzi tutaj o jakąś manipulację, a o to, by widzieli, że zrobili coś pożytecznego
dla innych, ale też dla siebie. Spędzili dobrze czas.
A czy trzeba być przebojowym?
D.L. Powinno się mieć to coś, pewien dar do pracy z ludźmi.
Introwertykowi będzie trudniej. Trzeba się liczyć z tym, że wokół
będzie się dużo działo.
J.G. Ale praca koordynatora to także przełamywanie swoich
lęków. Ważne, aby dzieci widziały, że jesteś autentyczna, a to co
robisz, robisz z pasją. Nie ma mowy, by oni zbierali pieniądze,

a ja bawiła się telefonem. Wprawdzie najczęściej nie kwestujemy, ale wciąż jesteśmy z nimi w kontakcie. Cały czas muszą
widzieć, że ich wspieramy. Uważam, że dla bardziej wyciszonych
osobowości zadania koordynatora szkolnego wolontariatu są
też do wykonania.
Czy dzieci wiedzą, kim jest wolontariusz?
D.L. W podstawówce trzeba tłumaczyć. Nie wiedzą, to jest
pojęcie abstrakcyjne.
J.G. Za to w szkole średniej pojęcie mają już oswojone. Wiem,
bo pracuję też w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.
Natomiast w szkole podstawowej na początku niestety są roszczeniowi i pytają, co będą z tego pomagania mieli.
Co wtedy odpowiadacie?
J.G.: Zaczynamy od mówienia o satysfakcji z tego, że pomagamy…
I to przekonuje?
J.G. Nie od razu. Ale kiedy zaczyna się im kojarzyć z wymiernym,
konkretnym działaniem, to już tak. Tłumaczenie na sucho jest
trudne. Ta charyzma koordynatora jest jednak ważna.
D.L. Fajnie, kiedy namówię chociaż jedną, dwie osoby i potem
na lekcji podsumowuję trochę przekornie, że co, było ciężko,
a oni szczerze zaprzeczają, że gdzie tam, było super i ten ich
przykład pociąga innych.
J.G. Z rodzicami niekoniecznie biorą udział w akcjach, w których
na coś mają wpływ. A tu wyraźnie widzą swoją rolę.
D.L. Oni czasami mają naprawdę świetne pomysły. Dzieci same
zaprojektowały logo naszego szkolnego wolontariatu i wymyśliły
nazwę: „Pomagamy Forever. Wolontariat SP 2”.
J.G. W gastronomiku Koło Wolontariatu nazywa się: „Bądź Wielki”.
D.L. Czasami ich pomysły bywają abstrakcyjne, ale każdy jest
dobry, bo jest i świadczy o zaangażowaniu. Ostatnio wymyślili
zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt. Dziewczyny
zrobiły breloczki, zorganizujemy ich sprzedaż i będą środki na
wsparcie. Kiedyś były szyte poduszki, odbywały się też tzw.
słodkie czwartki, na które pieczone były ciasta, a dochód z nich
przeznaczaliśmy na różne cele.
J.G. W tamtym roku poszły między innymi na organizację ogniska
dla rodzin podopiecznych Pomorskiego Hospicjum.
D.L. Zbieramy też maskotki i robimy loterię fantową, w której
każdy los wygrywa. Uzyskane pieniądze przeznaczymy na pomoc uczniowi naszej szkoły z przewlekłą chorobą genetyczną.
Zachowaliście jakieś szczególne wspomnienia ze swojej
pracy?
J.G. Wie pani, że bardzo dużo moich uczniów z gastronomika
poszło na kurs wolontariuszy opiekuńczych? Zmobilizowali
mnie i też poszłam, ale oni byli pierwsi. Oni wszyscy zaczynali
od akcyjnego.
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To piękna historia.
D.L. W tym roku byliśmy w Domu Opieki Społecznej „Złota jesień”,
to jest dopiero historia.
J.G. Dla podopiecznych tego domu przygotowaliśmy mnóstwo
paczek z kawą, herbatą i ptasim mleczkiem. Tyle tego zebraliśmy,
że trafiły one jeszcze w kilka miejsc, a nawet wręczaliśmy je
obcym starszym ludziom na ulicy.
D.L. Najważniejszy jednak był kontakt osobisty wolontariuszy
z podopiecznymi domu. Dzieci fajnie ich wspominały i potem
z wielkim przejęciem opowiadały o tym spotkaniu innym.
Macie jakieś plany?
J.G. Zbliża się koniec roku, więc na pewno to my chcemy zrobić
coś dla swoich wolontariuszy.
Czyli wciąż pamiętacie o motywacji.
D.L. Wspólne spędzanie czasu jest ważne. I tutaj ukłony dla
Alicji, naszej fundacyjnej koordynatorki, która zaprosiła mnie

z uczniami na warszataty kulinarne. Zabawa była naprawdę na
całego.
Co jest w Waszej pracy najtrudniejsze?
J.G. Brak czasu.
D.L. Brak czasu.
A poza tym?
D.L. Nic więcej. Na nasze dzieci nie możemy narzekać. My przy
nich czujemy się, jakbyśmy znowu mieli po 18 lat. Jest taki
dowcip, że mężczyzna rozwija się do 7 roku życia, a potem już
tylko rośnie. Dla mnie to jest cudowna odskocznia, przy której
jeszcze można się fantastycznie bawić…
Z rówieśnikami…
J.G. Żartujemy, ale nauczyciel powinien mieć w sobie trochę
dziecka.
Rozmawiała Magda Małkowska

Honorowi Wolontariusze i Filantropi
Fundacji Hospicyjnej

P

ola Nadziei na Pomorzu, coroczne święto solidarności z podopiecznymi hospicjów, to także piękny moment by podziękować osobom prywatnym, placówkom oświatowym i firmom za wieloletnie wsparcie.
7 kwietnia br., w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska, mieliśmy przyjemność i zaszczyt szczególnie
zasłużonym spośród nich przyznać tytuły Honorowego Wolontariusza i Honorowego Filantropa Fundacji
Hospicyjnej, a także wręczyć dyplomy i statuetki Bursztynowych Dźwigów, ufundowane przez Miasto Gdańsk.

W tym roku tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej w kategorii „Osoby” otrzymali (w kolejności alfabetycznej”):
Mariola Budzich – za dowód, że zdarzają się cuda, ponieważ są cudowni ludzie. Za wielokrotne wspieranie Fundacji
w licznych projektach, w tym m.in. w przeprowadzaniu kwest,
pracach ogrodniczych i koordynacji aktywności młodych
wolontariuszy. Za wielokrotnie darowany nam czas, umiejętności i serce.
Jolanta Grzybowska – za ponaddziesięcioletnią pracę w charakterze wolontariuszki zarówno na oddziale stacjonarnym
Hospicjum Dutkiewicza, jak i w domach pacjentów. Za olbrzymie zaangażowanie, pozytywną energię i piękny uśmiech,
z utęsknieniem wyczekiwany przez chorych. Za poczucie
bezpieczeństwa, które daje naszym podopiecznym podczas
wizyt w Poradni Medycyny Paliatywnej. Za dobroć bez limitu.

Wojciech Kania – za wielkie zaangażowanie w organizowanych już wielokrotnie w Hospicjum Dniach Profilaktyki oraz
podczas dni otwartych konsultacji lekarskich, w ramach obchodów Pól Nadziei. Za ciepło, dyspozycyjność i serdeczność.
Za to, że nasze serca od lat czują się zaopiekowane.
Edyta i Robert Kozłowscy – za wielkie zaangażowanie
w organizowanych już wielokrotnie w Hospicjum Dniach
Profilaktyki oraz podczas dni otwartych konsultacji lekarskich,
w ramach obchodów Pól Nadziei. Za aktywne promowanie
samych akcji oraz wolontariatu w środowisku medycznym
gdańskiego 7. Szpitala Marynarki Wojennej. Za dyspozycyjność i nieustającą gotowość do pomocy. Za godny podziwu
profesjonalizm i za zwyczajne ludzkie ciepło.
Piotr Krysztofiak – za wieloletnią, twórczą koordynację
szkolnego koła wolontariatu oraz dzielenie się z nami muzycznym talentem, dzięki któremu hospicyjna kawiarenka
Jeż Cafe oraz integracyjne warsztaty dla związanych z fun-

dacją nauczycieli należą często do
niezapomnianych. Za życzliwość,
otwartość i wielkie serce dla hospicyjnych idei.
Leszek Musiał – za ponadpięcioletnie wspieranie działalności
Hospicjum Domowego dla Dzieci
i Dorosłych im ks. E. Dutkiewicza
SAC oraz Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” w charakterze wolontariusza-kierowcy.
Niezwykle uczynnego, uważnego
i pełnego empatii. Umiejącego słuchać i towarzyszyć. Także za inicjowanie działań w ramach wolontariatu pracowniczego własnej firmy
na rzecz podopiecznych Fundacji.

Fot.: Arkadiusz Wegner
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Sławomir Porębski „Rodriguez”
– za piękną nastoletnią historię
wsparcia wielu imprez artystycznych sportowych Fundacji,
w tym przede wszystkim Żonkilowych Parad organizowanych
dla uświetnienia Pól Nadziei. Wszędzie tam, gdzie potrzebna
jest energia płynąca z rytmów djembe. Niosąca nadzieję
i dająca siłę.
Barbara i Marek Sobocińscy – za wielką szczodrość dla naszych podopiecznych, dzięki której na wiosenne Pola Nadziei
od ponad 10 lat otrzymujemy ich symbol – setki kwiatów
żonkili – zawsze na czas i zawsze pięknych. Jesienią w darze
dostajemy żonkilowe cebulki, by móc symbolicznie zasadzić
je przed szkołami, na miejskich skwerach i w hospicyjnym
ogrodzie. Za wierność, za serdeczność i za otwartość.
Anna Starzak-Jabłonka – za ponaddziewięcioletnią ogromną
pomoc naszym podopiecznym, w tym również za wyjątkowe
im towarzyszenie, pełne czułości i empatii. Za prawdziwy,
aktorski talent, który udowadnia w każdym przedstawieniu
hospicyjnego teatru. A także za pogodę ducha, entuzjazm,
wyjątkowy, piękny uśmiech i wiosnę w Hospicjum przez
cały rok.
Roman Theus – za wielkie zaangażowanie w organizowanych
wielokrotnie w Hospicjum Dniach Profilaktyki oraz podczas
dni otwartych konsultacji lekarskich, w ramach obchodów
Pól Nadziei. Za dużą pomoc w załatwianiu sprzętu diagnostycznego na akcje oraz za wielokrotne wsparcie również
poza nimi. Za cierpliwość i serdeczność.
Przemysław Radziszewski – za sześcioletnią wierność ideom hospicyjnym, w tym za wielką szczodrość w dzieleniu
się z nami wokalnym talentem i za pomoc w muzycznej
edukacji najmłodszych podopiecznych Fundacji. Także za
dobre pomysły, jak jeszcze możemy pomagać i jak inni mogą
nas wesprzeć, oraz za dobrą energię, by je wszystkie wcielić
w życie.

Honorowi Wolontariusze

Barbara Wypustek – za ponadsiedmioletnie twórcze wspieranie licznych projektów charytatywnych Fundacji, zarówno
tych przygotowywanych na wielką skalę, jak i poświęconych
pojedynczym podopiecznym. Uzdolniona, szlachetna, zawsze
gotowa, by swoim talentem wspomóc hospicyjną ideę, wielokrotnie dała się poznać jako nasza prawdziwa Przyjaciółka.
Tytułem Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej
obdarzone zostały trzy gdańskie placówki oświatowe (w kolejności alfabetycznej): Przedszkole nr 28 „Na Fali” (dyrektorka: Jolanta Czecholińska, koordynatorka: Elżbieta Kunca
oraz Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa
(dyrektorka: Justyna Dmitruk, koordynatorki: Elżbieta
Czerwonka, Iwona Orzołek, Bogumiła Pawłowska oraz
Marta Trzebiatowska) i Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie.
W laudacjach usłyszeliśmy dziękowaliśmy przedstawicielom
placówek za propagowanie hospicyjnych idei zarówno nie
tylko wśród wychowanków, ale także ich opiekunów oraz
pracowników.
Tytuł Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej otrzymali
(w kolejności alfabetycznej):
Justyna Antonienko – za organizację balu charytatywnego
na rzecz pacjentów Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, zorganizowanego 10 listopada 2018 roku w Edynburgu z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za
piękny pomysł i za jego wspaniałą realizację.
Juliusz Chojecki – za kilkuletnią pomoc naszym podopiecznym poprzez niezwykle zaangażowany udział w akcjach
„Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”, „Mikołaje Łączcie się”
oraz charytatywnych licytacjach i kwestach. Także za wspieranie nas swoją wiedzą i doświadczeniem informatycznym.
Za umysł otwarty na hospicyjne idee i za dobre serce.
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Reprezentanci nagrodzonych szkół

oraz
Centrum Handlowe Auchan (Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3) – za
siedmioletnią gościnność i udostępnianie przestrzeni Centrum do przeprowadzania cyklicznych zbiórek żywności na
potrzeby fundacyjnych podopiecznych, a także za regularne
uzupełnianie naszych zasobów fantów, wykorzystywanych
podczas charytatywnych balów i koncertów. Za najlepszy
urodzinowy tort i za najsłodsze polonadziejowe pączki –
przygotowywane z myślą o chorych i osamotnionych.
Firma DB Schenker – za siedmioletnie zaangażowanie w pomoc podopiecznym Hospicjum Dutkiewicza za pośrednictwem programów „Zielony Czas Pomagania” oraz „Świąteczny
Czas Pomagania”, realizowanych w ramach wolontariatu
pracowniczego. Za niegasnący entuzjazm, dobre pomysły
i ich piękne realizacje.
Fundacja LPP – za hojne wspieranie naszych działań od
początku istnienia Fundacji, będące kontynuacją pomocy
podopiecznym Hospicjum Dutkiewicza i Fundacji Hospicyjnej otrzymywanej od firmy LPP. Za liczne dary dla dzieci
Fot.: Arkadiusz Wegner

10

chorych, ich rodzeństwa oraz osieroconych, za ich wsparcie
edukacyjne, dotację działań Akademii Walki z Rakiem oraz
za bony podarunkowe dla wyróżniających się wolontariuszy.
Za gotowość, by w pomaganiu nam nie ustawać.
Firma Gdańskie Autobusy i Tramwaje – za wieloletnie zaangażowanie w organizację wiosennych „Pól Nadziei” oraz
grudniowej akcji „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo”. Zabytkowy
tramwaj z kwestującymi wolontariuszami to już ich stały
element. Także za możliwość bezpłatnej dystrybucji fundacyjnych plakatów w środkach miejskiego transportu oraz za
możliwość korzystania z obecnych tam ekranów ledowych.
Za otwartość i życzliwość.
Agencja Reklamowa Grafito – za ponad dziesięcioletnie
wspieranie działań Fundacji poprzez bezpłatne udostępnianie
powierzchni reklamowych dla plakatów 1-procentowych,
kampanijnych, koncertowych, propagujących ideę hospicyjną.
Za serdeczność i zaangażowanie.
Firma JohnnyBros – za wyjątkową kilkuletnią szczodrość,
dzięki której osierocone dzieci wyjechały na wakacje, z okazji
świąt obdarowywaliśmy je prezentami, ukazała się ważna
książka, zorganizowany został charytatywny bal i koncert,
a w Hospicjum podjęliśmy prace remontowe. Także za dawany
nam wielokrotnie czas i gotowość do pomocy przy realizacji
różnych projektów. Za dobre chęci i za mistrzowskie realizacje.
Firma Masterlease – w podziękowaniu za przekazanie czterech samochodów na potrzeby związane z opieką nad naszymi pacjentami. Za hojność, życzliwość i otwartość na
hospicyjne idee.
Oceanic SA – za blisko dziesięcioletnią szczodrość i wspieranie naszych podopiecznych w postaci przekazywanych im
kosmetycznych darów.
Wydawnictwo Wolters Kluwer – za trwającą już osiem lat
okołoświąteczną mobilizację, dzięki której podopieczni Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC
oraz ich rodziny otrzymują piękne gwiazdkowe prezenty.
Za niezwykłą wierność, poruszającą empatię i gotowość do
kolejnych gestów.
Firma Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. – za
siedmioletnie wspieranie naszych podopiecznych w postaci
przekazywanych im kosmetycznych darów. Państwa szczodrość to dowód, że człowiek ciężko chory, osamotniony
i w potrzebie zawsze może liczyć na pomoc ze strony innych.
Bezinteresowną, stałą i serdeczną.
Oprawę artystyczna uroczystości zapewnili uczniowie Szkoły
Muzycznej II stopnia im.. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu: Klara Kacpura i Paweł Jedynak.

Honorowi Filantropi

MM
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WOLONTARIAT

Oni nam pomagają
Przedstawiciele firm JohnnyBros Sp. z o.o oraz Oceanic SA spotkali się w tym roku w Dworze Artusa na
uroczystym wręczeniu tytułów Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej. Zawdzięczamy im otwartość na hospicyjne idee, nadzwyczajną hojność dla fundacyjnych podopiecznych i trwającą od lat przyjaźń. Mieć takich Przyjaciół to dla nas zaszczyt.
Fot.: Archiwum JohnnyBros

Firma Oceanic SA działa na polskim rynku kosmetycznym i farmaceutycznym już od ponad 37 lat. Jesteśmy także obecni na
48 rynkach światowych. Z wielką pasją i starannością tworzymy
kosmetyki, wyroby medyczne i leki, które spełniają oczekiwania
najbardziej wymagających konsumentów.
Od samego początku istnienia naszej firmy ogromną wagę przywiązujemy do działalności filantropijnej. Z dumą i zaangażowaniem
wspieramy długofalowo organizacje niosące pomoc tym, którzy
jej potrzebują.
Jesteśmy jednym z założycieli i głównych partnerów Fundacji Piękniejsze Życie. Z dumą i radością pomagamy polskim Amazonkom. Od
lat przekazujemy kosmetyki i wyroby medyczne małym pacjentom
Kliniki Budzik, Fundacji A Kogo? Ewy Błaszczyk. Oceanic SA udziela
także wsparcia organizacji Dress for Success, która przygotowuje
kobiety do powrotu na rynek pracy. Od lat nasi pracownicy są
zaangażowani w projekt Szlachetna Paczka.

Julian Pawlukiewicz

Prezes JohnnyBros Sp. z o.o.

JohnnyBros to prężnie rozwijająca się firma z branży IT, która w tym
roku obchodzi 10. urodziny. Zespołowo szukamy rozwiązań i poprzez
tworzenie aplikacji internetowych ułatwiamy naszym klientom pracę
w przestrzeni internetu.

Staramy się także działać lokalnie. Nawiązaliśmy współpracę z pomorskimi Domami Dziecka, Domami Samotnej Matki.
Z wielką radością zaangażowaliśmy się w działania Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Dutkiewicza. Wierzymy, że nasza aktywna
pomoc będzie się rozwijała i przynosiła radość podopiecznym
Fundacji, wszak „Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”.

Fundacja Hospicyjna i Hospicjum Dutkiewicza są szczególnie bliskie
naszym sercom. Jest nam ogromnie miło, że nasi pracownicy tak ochoczo
biorą udział w wolontariacie podczas akcji organizowanych przez Fundację. Kwestujemy podczas zbiórek oraz zamieniamy się w św. Mikołajów
podczas akcji „Mikołaje Łączcie się”, dzięki której do podopiecznych
Fundacji trafiają paczki z prezentami. Sponsorowaliśmy „Charytatywny
Bal z Sercem”, na którego aukcje co roku przekazujemy cenne przedmioty.
Aktywnie bierzemy również udział w licytacjach na antenie Radia Gdańsk.
Dzięki zaangażowaniu w pomoc Fundacji, każdego dnia stajemy się
wrażliwsi na drugiego człowieka, za co serdecznie dziękujemy.

Fot.: Archiwum Oceanic SA

Kluczową wartością jest dla nas człowiek. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, umiejętności doboru współpracowników i wzajemnym szacunku,
z małej firmy przekształciliśmy się w organizację zatrudniającą blisko
100 osób. Pomimo takiego wzrostu udało nam się utrzymać motto,
którym kierujemy się od samego początku: „We are the team”. Wierzymy,
że zgrany zespół to podstawa, dlatego oprócz profesjonalizmu i pasji
cenimy przyjazną atmosferę. Lubimy się uśmiechać, więc stawiamy na
pozytywne nastawienie do pracy. Wychodzimy z założenia, że sukces
to sport zespołowy.

Leszek Kłosiński

Prezes Zarządu Oceanic SA
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Teraz już nawet trochę śpię

H

Fot.: Aarchiwum rodzinne

istorie opiekunów rodzinnych brzmią czasem
jak opowieści grozy. Ta zaczęła się od pytania
o herbatę (Może być zielona? Naprawdę dobra),
ale zaraz potem usłyszałam o „piekielnych progach”, które po kolei mój rozmówca przekraczał. Już
przy herbacie słuchałam o rozpaczy, kiedy cierpi ktoś
bliski, a samemu jest się bezradnym, i o odmierzanej
miesiącami samotności. W tym czasie w pokoju obok
leżała chora żona, którą pan Jan opiekuje się ponad
3 lata. – Teraz, proszę pani, już nawet trochę śpię.
Do naszego spotkania doszło dzięki hospicyjnej psycholożce.
Anna Marlęga-Woźniak rodzinę państwa Domańskich poznała na
początku zeszłego roku, kiedy pani Renata została podopieczną
Hospicjum Domowego dla Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Regularne wizyty hospicyjnego zespołu, w tym długie i ważne
rozmowy z psychologiem, były w życiu pana Jana początkiem
dobrych zmian. Przyszły w samą porę – dwutygodniowy pobyt
żony w hospicjum stacjonarnym, mający charakter opieki wytchnieniowej, był konsekwencją omdlenia z powodu utraty sił.
Na szczęście w obecności hospicyjnej doktor...
Ja już mam za sobą piekło – mówił spokojnie, ale głosem wyraźnie
podbitym emocjami. – Pierwszy piekielny próg przeszedłem 3 lata
temu. Nagle żona zaczęła tracić równowagę, a potem przestała
jeść i pić. Za długo zwlekałem, wiem, ale wreszcie oprzytomniałem
i przyjechało pogotowie. Tomografia w szpitalu wykazała guza
w móżdżku, kilka dni później już była operowana, a dobę po zaczęła chodzić przy takim wysokim chodziku. Pani sobie wyobraża
jej determinację? Ale wcześniej prowadziliśmy nietypowy, jak na
nasz wiek, tryb życia. Cztery razy w tygodniu wyprawy z kijkami,
i to nieważne, czy padało, czy wiało, a dwa razy na siłownię. Więc
kiedy wróciła ze szpitala, to już 4 dni później poszliśmy na spacer.
Kiedy za 2 tygodnie pojechałem po wyniki, przez
W naszym kraju nie ma
pół godziny nie mogłem
się podnieść z krzesła – procedur pomagających
chłoniak w najwyższym się opiekować kimś tak
stopniu agresywności. A my bardzo chorym.
się wcześniej umówiliśmy,
że będziemy sobie wszystko mówić. Jeśli przerzuty poszły do mózgu, to zostało jej góra
9 miesięcy...
W opowieści były przerwy, z drugiego pokoju wołała żona albo
musiały wypłynąć łzy. – Mój skowronek nawet nie wie, że leży

Renata i Jan Domańscy

w domu. Jest kompletnie zagubiona w czasie i przestrzeni. A tutaj
wszystko mi przypomina dawną Renię, gdziekolwiek się obrócę.

Chemia
Byłem przy wszystkich, trzymałem za rękę. Przed kolejną dzwoniłem wieczorem, by jeszcze raz powiedzieć dobranoc. Jeśli w głosie
słyszałem lęk, to szybko w taksówkę i 20 minut później już byłem
u niej, by siedzieć do nocy.– Ja wytrzymuję, bo ty jesteś ze mną –
mówiła. A gdzie indziej mogłem być? Kiedy wracałem do pustego
domu, nie mogłem spać.

Rozterki
Ja się na początku to czułem jak zepchnięty z wysokiego mostu.
Wie pani, jaka to rozpacz nie mieć z kim o swoich wątpliwościach
porozmawiać? Długo tak żyłem. Uważałem, że jestem najlepszym
ekspertem, a nie przewidziałem skutków niektórych decyzji. Tak
naprawdę to ja nawet nie wiedziałem, o co pytać. Poza tym byłem
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zaparty i pewnych kwestii nie przyjmowałem do świadomości.
Musiało upłynąć sporo czasu, zanim przejrzałem, że ja jej z tego
nie wyciągnę. W naszym kraju nie ma procedur pomagających się
opiekować kimś tak bardzo chorym.

Samotność
Samotność jest chyba najgorsza. Móc się przed kimś otworzyć
to duża rzecz, a wszyscy przyjaciele się poodsuwali. Ludzie boją
się takich rzeczy, chorób, cierpienia. Zresztą ja sam też byłem
zamknięty, nie chciałem się rozklejać. Mamy jedną wspaniałą
córkę i dwóch dorosłych wnuków, którzy mieszkają 1000 km stąd.
Córka nawet chciała wziąć bezpłatny urlop, ale się nie zgodziłem.
To przyjeżdżają co 2-3 miesiące i cały czas wspierają finansowo.

Zmęczenie
Byłem tak wykończony, że kiedy robiłem obiad, to niektóre czynności
powtarzałem pięć, sześć razy. W nocy co pół godziny sprawdzałem,
co z nią. Całą swoją siłę chciałem przekazać żonie. No nie było w tym
dużo logiki, bo sam z nich opadałem. Działałem na przełącznik,
liczyła się tylko Renia. Kiedy poszliśmy razem do neurologa, zobaczyłem jego wzrok – Panie doktorze, niech pan nie myśli, że jestem
narkomanem – powiedziałem. – Ale pan tak wygląda.

Hospicjum
Pojawiło się w ostatnim momencie. Już nie dawałem rady. Poza
wszystkim dorobiłem się łokcia tenisisty, tak że nie mogłem pod-

P

an Jan, opiekun rodzinny. Jeden z kilku milionów, którzy mogą opowiedzieć podobną historię. Bo opieka
w Polsce tradycyjnie oparta jest na rodzinie, niezależnie
od tego jaka jest jej tzw. wydolność opiekuńcza. W praktyce oznacza to brak zainteresowania ze strony systemu
na początku opieki, oceny sytuacji i potrzeb opiekunów,
monitorowania ich w czasie i zmian, na które trzeba adekwatnie zareagować. Wciąż powszechne jest myślenie, że
z wszelkimi kryzysami rodzina powinna radzić sobie sama.
I oczywiście naturalnym jest to, że od bliskich oczekuje się
opieki, wspólnego rozwiązywania problemów i radzenia
sobie z sytuacjami trudnymi. Ale gdy mówimy o chorobie,
wymagającej dużego zaangażowania ze strony opiekuna,
rodzina musi mieć wsparcie systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ponieważ ból totalny, o którym w opiece
hospicyjnej mówimy w odniesieniu do pacjentów, dotyczy
także opiekunów nieformalnych osób ciężko i długotrwale
chorych. Ból fizyczny, emocjonalny, duchowy i socjalny pojawiają się w każdej opowieści opiekuna pozostawionego
samemu sobie. Jaka jest odpowiedź, by go ukoić? Szczęśliwie żona pana Jana objęta została opieką hospicjum. To
oznacza jednocześnie wsparcie dla rodziny, odpowiedź na
każdy ból. Coraz częściej otrzymujemy pytania o możliwość
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nieść szklanki z herbatą. A tu trzeba było dźwigać żonę. Kiedy na
2 tygodnie trafiła na oddział do hospicjum, mogłem się podleczyć.
Codziennie wtedy biegałem na swoje zabiegi. Wreszcie czuję
się zaopiekowany, ja też, nie tylko żona. Pod wpływem rozmów
z pielęgniarką, panią doktor i panią psycholog zacząłem też dbać
o siebie. I poznałem dwie wolontariuszki, mówię o nich, że to desant z nieba. Przychodzą dwa razy w tygodniu i kąpią Renię. I ze
mną rozmawiają, to jest wielka zmiana, wielkie wydarzenie. Jakby
w naszym życiu zaświeciło znowu słońce.

Telefon do znajomego
Gdyby znalazł się w mojej sytuacji, to bym poradził, żeby ktoś
go poinstruował, jak opiekować się chorym? Ja do wszystkiego
dochodziłem sam, ale za to zapłaciłem wysoką cenę. I jeszcze by
szybko zrozumiał, że chory często jest już innym człowiekiem niż
kiedyś. Przez długi czas walczyłem o moją Renię, którą już dawno
straciłem. Tylko to do mnie nie docierało. Niech też poszuka kogoś
do pomocy i niech sobie pozwoli tej pomocy udzielić. Opiekun
ciężko chorego człowieka jej potrzebuje.

Zmiana
Ja, proszę pani, przeszedłem drogę. Zacząłem o siebie dbać, o sobie myśleć. Dostałem termomix i teraz szaleję w kuchni. To teraz
moja nowa pasja.
Notowała Magda Małkowska

objęcia opieką hospicyjną bliskiego – starszego lub niesamodzielnego w wyniku wypadku czy choroby, na przykład
udaru, więc zwykle wymagającego opieki długoterminowej,
niehospicyjnej. Bo brakuje wiedzy, pomocy w codziennych
obowiązkach, bo brakuje sił…
Stąd pomysł różnych form wsparcia, które Fundacja organizuje dla opiekunów. Na stronie opiekunrodzinny.pl
umieszczamy praktyczne porady dotyczące opieki nad niesamodzielnym dorosłym i dzieckiem, uzupełnione krótkimi
instruktażowymi filmami. Jeśli potrzeba więcej informacji –
odpowiadamy poprzez stronę na pytania. Każdego miesiąca
zapraszamy na szkolenie, prowadzone przez pielęgniarkę,
rehabilitanta, psychologa i pracownika socjalnego. To
spotkanie dla tych, którzy są na początku drogi, ale już
doświadczonych opiekunów, bo oprócz możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności, stwarza okazję do rozmów
i uzyskania emocjonalnego wsparcia. Zapewniamy również
opiekę wyręczającą w domach podopiecznych. Polega ona
na zapewnieniu opieki nad chorym na określony czas
w ciągu dnia, który opiekun rodzinny może wykorzystać
dla siebie. Więcej informacji: www.opiekunrodzinny.pl
Anna Janowicz
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Z pomocą opiekunom rodzinnym

P

rzewlekła i nieuleczalna choroba zmienia życie całej rodziny. Zmusza do zmian w ich codziennym funkcjonowaniu, przynosi nowe zadania i wyzwania. W jaki sposób zorganizować opiekę? Skąd wziąć na to środki?
I kto w sytuacjach nagłych lub w wypadku fizycznego i psychicznego wyczerpania może pomóc? Fundacja
Hospicyjna realizuje wielki projekt, który ma wspierać opiekunów rodzinnych, zapewniając opiekę ich bliskim chorym i niesamodzielnym. Buduje Centrum Opieki Wytchnieniowej.
Los opiekunów rodzinnych stał się tematem trzech ogólnospołecznych kampanii edukacyjnych Fundacji Hospicyjnej.
Powstanie kompleksowego ośrodka w Gdańsku, który wychodzi
naprzeciw ich potrzebom, to naturalna konsekwencja kampanijnych działań. W październiku 2018 roku podpisany został list
intencyjny w sprawie przekazania Fundacji Hospicyjnej prawa
do użytkowania działki przy ul. Kopernika, a w kwietniu br.
podpisano akt notarialny, na mocy którego Fundacja otrzymała
prawo do nieruchomości. W celu realizacji budowy Centrum,
Fundacja powołała spółkę pod nazwą Centrum Badawczo-Rozwojowe Opieki Wytchnieniowej, która będzie prowadzić
działalność opiekuńczą (non- profit) oraz badawczo-rozwojową.
Dzięki tej ostatniej mogły zostać podjęte starania o przyznanie
dotacji unijnej, której wysokość sięgnęłaby 50 procent netto
kosztów całości. Według dzisiejszych szacunków wynoszą one
około 25 mln zł. Pozostała część środków będzie musiała być
pozyskana inną drogą.
Planowane są trzy budynki (w pierwszym etapie budowy dwa),
w których przewidziane jest miejsce pobytu dziennego oraz
kilkunastodniowego (maksymalnie do 30 dni) pobytu całodobowego dla osób przewlekle chorych, zarówno dzieci jak
i dorosłych (docelowo 40 miejsc dziennych i 52 miejsca leżące).
Łącznie każdego dnia opieką ma być otoczonych około 90 rodzin. Zamierzeniem twórców Centrum jest niesienie pomocy

i wytchnienia opiekunom osób z niepełnosprawnościami
i przewlekle chorymi, które będzie starannie sprofilowane do
potrzeb podopiecznych.
Ponadto w skład Centrum wchodzić będą nowocześnie wyposażony zakład rehabilitacji oraz ośrodek edukacyjny, prowadzący
warsztaty i konsultacje dla opiekunów rodzinnych, przygotowujący ich do opieki lub ją usprawniający. Ważną częścią centrum
będzie także ośrodek badawczy, który zajmie się wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, mających ułatwić opiekę
nad chorym w domu.
Centrum zapewni opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym niesamodzielnym, których opiekunowie
nie są przygotowani na podjęcie opieki w domu, są przemęczeni
długotrwałym sprawowaniem opieki lub z innych ważnych
powodów.
Przed nami jeszcze długa droga – mówi Agnieszka Wirpszo, prezes
spółki Centrum Badawczo-Rozwojowego Opieki Wytchnieniowej
– ale wierzymy, że osiągniemy ten cel. Potrzeby w zakresie opieki
wytchnieniowej są ogromne i zależy nam , by jak najszybciej na nie
odpowiedzieć. Spotykamy się z dużą życzliwością i zrozumieniem.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie.
MM

NASZE AKCJE

Daliście się wkręcić…
i chwała Wam za to!

D

aliście się wkręcić w pomaganie! Od 2015 roku Fundacja Hospicyjna prowadziła akcję zbierania plastikowych nakrętek pod hasłem „Wkręć się i pomagaj”. Przez 4 lata wzięło w niej udział ponad 130 placówek oświatowych, głównie z Gdańska oraz blisko 70 firm i instytucji, przede wszystkim trójmiejskich,
choć zdarzali się też uczestnicy z innych regionów Polski.

Co roku byliśmy świadkami zupełnie niepospolitego ruszenia
osób, które z małego gestu uczyniły dowód wielkiego społecznego zaangażowania. Jedna nakrętka rzecz niewielka, ale jej
tona to w skupie surowców wtórnych już suma blisko 700 zł.
Uzbierane nakrętki odsprzedawane były do firm recyklingowych,
a tam przerabiane na granulat, służący na przykład do produkcji
plastikowych wiader lub narzędzi.
Współzawodnictwo nakręca wiele ludzkich działań, dlatego
od początku dla uczniów i przedszkolaków organizowaliśmy
konkurs z nagrodami, który działał mobilizująco, a dla nas
był szansą odwdzięczenia się szczególnie zaangażowanym
uczestnikom akcji.
Było za co dziękować, bo uzyskane z akcji środki przeznaczaliśmy
na wsparcie podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga oraz małych pacjentów Hospicjum Domowego dla
dzieci im ks. E. Dutkiewicza SAC. Kupowaliśmy sprzęt, wysyłaliśmy
na turnusy rehabilitacyjne, a raz wyremontowaliśmy dziecku

pokój. W mijającym roku szkolnym wspólnie udało się zebrać
blisko 15 ton nakrętek na łączną sumę ponad 11 tysięcy złotych .
Niestety, ze względu na zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne, musimy zawiesić akcję. Dotychczasowe działania prowadzone w jej ramach przyniosły nie tylko
imponujący rezultat finansowy, ale udowodniły też, jaką siłę
mają determinacja, upór i cierpliwość. Dziękujemy, że w naszym imieniu zdecydowaliście się te działania dla fundacyjnych
podopiecznych podjąć.
Jeżeli są Państwo chętni dalej wspierać naszych podopiecznych
środkami pozyskanymi ze zbiórki surowców wtórnych, zapraszamy do indywidualnego kontaktu z lokalnymi skupami i wpłaty
na nr konta: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 z dopiskiem
NAKRĘTKI. Przekazane pieniądze zasilą Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga oraz przeznaczone zostaną na potrzeby
Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC.
Z góry serdecznie dziękujemy.
MM

W latach 2015-2019
zebraliście wspólnie:
55 ton nakrętek.
Dziękujemy!
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Tumbo pomaga i szkoli…
nauczycieli, pedagogów i psychologów

D

ziecko przeżywające żałobę po swoim bliskim
było przez wiele lat jednym z tematów tabu.
Ów brak właściwych reakcji na stratę, zarówno
ze strony dorosłych jak i rówieśników osieroconych, stał się dla twórców programu Tumbo Pomaga
inspiracją do przeprowadzenia zmian. To oczywiste, że
dziecko w swoich naturalnych środowiskach, jakimi są rodzina oraz szkoła, i w sytuacji ogromnego kryzysu, jakim
jest śmierć bliskiej osoby, powinno dostać odpowiednie
wsparcie. Szkolna społeczność musi umieć je udzielić.

wagę twórcy programu „Tumbo Pomaga” przywiązują do roli
wsparcia udzielanego uczniowi w żałobie przez pracowników
szkoły. Wśród materiałów do pobrania znajduje się tam m.in.
miniprzewodnik zatytułowany: Wsparcie w żałobie uczniów
i członków społeczności szkolnej.

❙❙ DLACZEGO?

Dzień Tumbo

Liczne badania przeprowadzone wśród studentów kierunków
pedagogicznych oraz czynnych nauczycieli potwierdziły, że
jest to grupa zawodowa dobrze przygotowana merytorycznie
i dydaktycznie, natomiast zdecydowanie niewystarczająco pod
kątem pedagogiczno-psychologicznym. Braki w kompetencjach
psychopedagogicznych, w momencie kiedy u ucznia dochodzi
do kryzysu emocjonalnego związanego z przeżywaniem straty
po śmierci bliskiego, objawiały się nieumiejętnością udzielenia
odpowiedniej pomocy. Przy czym w zdecydowanej większości
nauczyciele byli zgodni, iż szkoła powinna swoim wychowankom, w czasie przeżywania przez nich żałoby, takiego wsparcia
udzielać.

Od 2016 roku, 21 listopada, w większości gdańskich szkół obchodzony jest Dzień Tumbo, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi
i Młodzieżą w Żałobie. Uczestniczyć może w nim cała placówka
lub wybrany rocznik. Na podstawie udostępnianych przez Fundację Hospicyjną materiałów edukacyjnych (w tym autorskiej
bajki i scenariusza zajęć) przeprowadzane są lekcje poruszające
tematykę śmierci i przeżywania żałoby oraz form pomocy osieroconym. W drugiej części dnia nauczyciele wraz z uczniami
organizują urodziny słonika Tumbo oraz akcje o charakterze
charytatywnym.

Na kierunkach pedagogicznych zagadnienia ciężkiej choroby,
śmierci i żałoby są podejmowane marginalnie, co w konsekwencji wyklucza ten temat spośród kwestii omawianych potem
z uczniami. Z kolei jeśli tzw. życiowe okoliczności zadecydują
inaczej, a żałoba stanie się udziałem któregoś z wychowanków
i zostaje on z uczniami podjęty, w sposobach prowadzenia go
dominują stereotypy, przesądy i intuicja.
Kiedy w 2014 roku rusza strona www.tumbopomaga.pl, główna
platforma internetowa programu wsparcia psychologicznego
dzieci i młodzieży w żałobie „Tumbo Pomaga”, jedna z jej głównych zakładek nosi tytuł „Dla nauczycieli”. W kolejnych latach
ze strony Fundacji Hospicyjnej pojawiają się dla szkolnego
środowiska następne propozycje. Część z nich dotyczy bezpośrednio pedagogów i nauczycieli, a część uczniów, ale do
przeprowadzenia w ramach godzin dydaktycznych.

❙❙ W JAKI SPOSÓB?

Strona www
Rozbudowana zakładka „Dla nauczycieli” na stronie poświęconej osieroconym dzieciom i młodzieży to dowód, jak wielką

Spotkania z Bajką
Od jesieni 2015 roku przeprowadzane są cyklicznie warsztaty
dla przedszkolaków oraz uczniów nauczania początkowego,
w których punktem wyjścia jest głośna lektura znanej bajki.
Clou „Spotkań” są jednak rozmowy z dziećmi na tematy zupełnie
niebajkowe, dotyczące możliwości wsparcia ich rówieśników
przeżywających śmierć kogoś bliskiego.

Bajki Plasterki
Z pierwszymi obchodami Dnia Tumbo zbiegła się premiera bajki
terapeutycznej otwierającej cykl Bajek Plasterków – serii Biblioteki
Tumbo Pomaga. Dotychczas ukazały się cztery tytuły, na listopad
br. zapowiadana jest kolejna książeczka. Opowiadania wydane
w ramach serii wykorzystują metaforę jako środek pomagający
dzieciom w wieku od 4 do 9 lat w sytuacji śmierci kogoś im bliskiego i przeżywania po nim żałoby. Lektura, koniecznie wspólna
z dorosłym, ułatwia dziecku rozmowę o odczuwanym przez nie
smutku, dezorientacji czy nieporozumieniu. Do każdej bajki dołączony został scenariusz, uwzględniający ewentualne pytania
małego słuchacza i mogące pojawić się problemy w odbiorze.

❙❙ WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW
I PSYCHOLOGÓW
Od 2015 roku Fundacja Hospicyjna, przy wsparciu Urzędu Miasta, prowadzi cyklicznie zajęcia warsztatowe dla pracowników
placówek oświatowych. Dwudniowe szkolenia odbywają się
w sali konferencyjnej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku. W pierwszym dniu zajęć poruszana jest tematyka
wsparcia ucznia w żałobie, a w szczególności specyfika procesu
żałoby u dzieci, czynniki ryzyka utrudniające przeżycie straty,
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Podczas warsztatów

a także metody pracy z uczniem osieroconym. Drugi dzień
szkoleń dotyczy podejmowania interwencji kryzysowej w szkole
w sytuacji śmierci członka społeczności szkolnej, a także pracy
z klasą, w której jeden z uczniów popełnił samobójstwo. Od
2016 roku organizowane są także warsztaty uzupełniające, dla
grup zaawansowanych, których słuchacze rekrutują się spośród
osób uczęszczających już wcześniej na zajęcia podstawowe.

To, że mogę uczestniczyć już w trzeciej edycji warsztatów,
jest dla mnie bardzo ważne. Z perspektywy trzech lat widzę,
jak ja się zmieniłam, jak zmienia się moja szkoła w kwestii
pomagania dziecku w żałobie. Jesteśmy bardziej świadomi
zasad wsparcia. Dzień Tumbo, do którego co roku się przygotowujemy, skłania do refleksji, oswaja dzieciaki z tematem
śmierci i cierpienia. Nie raz już się to przydało…

Głównymi odbiorcami warsztatów są nauczyciele, pedagodzy
szkolni i psycholodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych
oraz przedszkolach. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 500
osób, dzięki czemu w większości gdańskich szkół podstawowych
pracuje przynajmniej jeden lider pomocy dla osieroconych.
Gdańsk to jedyne miasto w Polsce, które w tak systematyczny
sposób przygotowuje pracowników oświatowych do udzielania wsparcia uczniom po stracie bliskiej osoby. O wyjątkowym
charakterze tego modelu stanowi też jego kompleksowość, na
którą składa się, poza materiałami edukacyjnymi, możliwość
superwizji własnych działań przez nauczyciela czy pedagoga,
a także ewentualne wsparcie psychologiczne ucznia czy rodzica
przez specjalistę w siedzibie Fundacji Hospicyjnej.

Największy sprawdzian naszych kompetencji radzenia sobie
z żałobą, przeszliśmy w czasie śmierci pana prezydenta Adamowicza. Myślę, że zadziałaliśmy jak należy. Wiedzieliśmy,
gdzie szukać wsparcia, mieliśmy przygotowany materiały
interwencyjne na stronie słonika tumbo. To był ciężki czas,
ale nie byliśmy sami.

❙❙ Z JAKIM SKUTKIEM?
Okazało się, że na pomysł warsztatów dotyczących przeżywania
przez dzieci żałoby i możliwości ich wsparcia pedagodzy szkolni
i psycholodzy czekali wiele lat. Wśród opinii przedstawianych
w ankietach ewaluacyjnych, rozdawanych na koniec zajęć,
wielokrotnie padało określenie zauważalnej przez uczestników
luki w posiadanej wiedzy. Na warsztaty przychodzili więc, by się
dowiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem w żałobie, ale również,
by sprawdzić, czy to, co robili do tej pory, było dobre, czy nie.
Dotychczas wiele działań podejmowali intuicyjnie. W ankietach
rozdawanych po zakończeniu zajęć czytamy:

Jako pedagog uczestniczę we wszystkich kryzysowych sytuacjach naszych uczniów. Wiem, że teraz inaczej pracuję
z osieroconym nastolatkiem. Warsztaty w hospicjum otworzyły
mi oczy na rzeczywistość żałoby. Przede wszystkim zaczęłam
słuchać i mniej się bać.
Jako nauczycielka uważałam, że śmierć, to temat dla psychologów. Zawsze oddelegowałam ucznia w żałobie. Teraz wiem,
jaka jest moja rola, jako wychowawcy, we wsparciu ucznia.
Mam też bajki i informatory, które już raz wykorzystałam do
rozmowy z rodzicem.
Z podsumowania ankiet wynika, że warsztaty umożliwiły ich
uczestnikom przede wszystkim usystematyzowanie i pogłębienie
wiedzy o żałobie, zmniejszyły lęk związany z tematyką śmierci
bliskich oraz ułatwiły rozmowy o umieraniu. Wśród wyrażanych
potrzeb powtarzała się chęć kontynuacji szkoleń w tym zakresie.
Agnieszka Paczkowska
Koordynatorka merytoryczna programu wsparcia
psychologicznego dzieci i młodzież w żałobie „Tumbo Pomaga”
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Ze słonikiem w składzie
❙❙ SŁOŃ DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Kiedy w 2006 roku przy Fundacji Hospicyjnej powstawał Fundusz Dzieci Osieroconych, jego symbolem-maskotką uczyniono
słonika imieniem Tumbo. Był sam, ale trąbę miał podniesioną
do góry na znak, że daje radę. My, dorośli, nie powinniśmy mieć
jednak złudzeń – dzieci, jak głosiło jedno z haseł fundacyjnych
kampanii poświęconych wsparciu małych żałobników, same
poradzą sobie tylko w bajkach. Zwłaszcza te, którym umarł ktoś
ważny i kochany. Bez naszej pomocy tego smutku nie udźwigną.
Od kilku lat przy Funduszu rozwija się ogólnopolski program
wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”. Działa strona
tumbopomaga.pl, będąca platformą wiedzy na temat żałoby
dzieci i młodzieży, przeprowadzane są warsztaty dla pedagogów pokazujące, jak wspierać uczniów w żałobie, natomiast
w szkołach i przedszkolach organizowany jest Dzień Tumbo,
czyli dzień solidarności z osieroconymi dziećmi. Fundacja wydaje
poradniki i terapeutyczne „Bajki Plasterki”, a cykliczne „Spotkania
z Bajką” uwrażliwiają najmłodszych gdańszczan na potrzeby ich
rówieśników przeżywających stratę.

❙❙ AKTYWNI DLA OSIEROCONYCH
Od kilku lat działa także nieformalna grupa, zrzeszająca aktywne sportowo osoby z Trójmiasta, które mierzą się z kolejnymi
sportowymi wyzwaniami, ubrane w pomarańczowe koszulki
ze słonikiem. W geście przyjaźni i zrozumienia dla idei wsparcia
osieroconych dzieci, bo tak podpowiada im serce, a czasami
także doświadczenie.

TUMBOteam jeździ na rowerze...

Zaczęło się w Łodzi,
gdzie w 2013 roku
kilkoro fundacyjnych
pracowników i wolontariuszy wzięło udział
w biegu na 10 km w ramach Łódź Maraton
Dbam o Zdrowie i organizowanej wówczas
akcji charytatywnej
„Biegam – Pomagam”.
Pobiegli dla Amelki,
małej podopiecznej
Hospicjum Dutkiewicza. Justyna Ziętek,
...i na rolkach
dzisiejsza koordynatorka sportowych przedsięwzięć w Fundacji, wspomina, że
z plakietką „Biegnę dla Amelki” na starcie pojawiło się około
80 osób. I chociaż nikt tak wtedy tej grupy nie nazywał, był to
początek TUMBOteamu.

Fot.: Archiwum FH

J

ak pogodzić dziecięcą żałobę i osierocenie z wrzawą sportowych imprez? Co ma satysfakcja z zespołowego wysiłku z pomaganiem dzieciom, które przeżywają śmierć bliskiej osoby. I co w tym
wszystkim robi pomarańczowy słoń?

Fot.: Archiwum FH
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Wkrótce w Trójmieście zaczęły się mnożyć kolejne imprezy
sportowe i Fundacja podjęła współpracę z Gdańskim i Gdyńskim
Ośrodkami Sportu, dzięki którym zawodnicy w Tumbowych koszulkach otrzymują darmowe pakiety startowe, a do wszystkich
dorzucane są ulotki Funduszu Dzieci Osieroconych.
TUMBOteamowicze biegają, chodzą z kijkami nordic walking,
ale także jeżdżą na rowerze, na rolkach, pływają na smoczych
łodziach i otwarci są na każdy następny rodzaj dyscypliny. Nieformalna grupa, licząca ponad 200 osób, łączy różne środowiska
i przestrzenie (obecna jest w wielu miastach Polski, choć na
razie jej największa reprezentacja mieszka nad Zatoką Gdańską). Rzeczywiście dla nich wszystkie dzieci są ich, zwłaszcza
te osierocone.

❙❙ TUMBOTEAM NA STARCIE
Niedzielny, kwietniowy ranek. Zatłoczony tramwaj nr 10 na
przystanku przy Amber Expo właściwie się wyludnia. Wysiadają
głównie zawodnicy 5 Maraton Gdańsk, ich bliscy będą na nich
czekać na trasie. W pawilonie A spotykam się z tymi, którzy
dzisiaj pobiegną w słonikowych barwach. Kilkoro z nich planuje
królewski dystans, zdecydowana większość to jednak uczestnicy
jednej z pięciu sztafet.
Paweł zaczął biegać 2,5 roku temu i na koncie ma już dwa maratony oraz trzy biegi ultra. W szeregach TUMBOteamowiczów
jest od roku – namówiła go Magda, sąsiadka, której 5 lat temu,
pod opieką Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, umarła córeczka.
Magda, mimo kłopotów z kolanami, zaczęła wtedy biegać i dała
radę trzem maratonom. Teraz biegnie w sztafecie na najdłuższym
dystansie, prawie 16,5 km. Przed startem towarzyszy jej córka
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Fot.: Archiwum FH

Oliwia, a w tym samym czasie druga – Amelia – bierze udział
w Biegu Morsa w Turzu, aby wesprzeć inicjatywę Hospicjum
Pomorze Dzieciom.
Krystian koszulkę TUMBOteamowicza zobaczył u kolegi i nagle
zaskoczył, że to przecież jego historia. Dwa lata wcześniej umarła
mu żona, ich synek miał wówczas 10 lat.
Ulana, mama podopiecznego Hospicjum Dutkiewicza dla Dzieci,
biegająca ze słonikiem od 4-5 lat, która po zawodach pisze mi
SMS, że robi to dla swojego Pawełka i innych chorych maluchów,
bo „jej wysiłek jest niczym przy ich codziennym trudzie życia”.
I mama innego chorego Pawła, Ania, która po zawodach pisze
mi mail, że zaproszenie do udziału w Tumbowej sztafecie przyjęła z radością. Hospicjum i jego misja to dla niej sprawa wagi
„życiowej”, więc czuje się szczęśliwa, mogąc choć w taki sposób
się odwdzięczyć i pomagać w propagowaniu hospicyjnych idei.
I Agnieszka, mama byłego podopiecznego hospicjum, która
następnego dnia po zawodach opowiada mi w Fundacji, że
mimo operacji kręgosłupa rok temu włożyła Tumbową koszulkę
i pobiegła w dystansie na 10 km. A teraz w biegi wciągnęła męża.
I Kasia, doktor Kasia, która szykując się do startu mówi mi, że
jeżeli biegają mamy hospicyjnych dzieci, mające tyle na głowie
i taki stres, to ona nie ma dać rady?

Pływa na smoczych łodziach...

ze słonikiem biegną po raz pierwszy. Mateusz już po raz kilkunasty, dokładnie który nie pamięta. Ma za sobą 21 maratonów,
w tym jeden dla nas. Teraz pobiegnie w sztafecie. Wolontariuszka
akcyjna Grażyna, Dorota, której o Tumbo opowiedział kolega,
Łukasz, Adam… Nie rozmawiałam ze wszystkimi. Tego dnia dla
dzieci osieroconych pobiegło prawie 30 osób. Także Justyna i Ola,
pracowniczki Fundacji, zapalone propagatorki ruchu na świeżym
powietrzu, zwłaszcza takiego z przyśpieszeniem.

❙❙ TO MA SENS

Jacek, do niedawna hospicyjny doktor, startując, chce wesprzeć
zespół, z którym pracował. Jemu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego.
Dziś zamierza przebiec cały dystans. Tak jak Staszek, słonikową
koszulkę zakładający od 3 lat, który do maratonu staje drugi
raz. Tak jak Marek, w maratonie po raz szósty, ale w koszulce ze
słonikiem od roku. Niedawno w hospicjum zmarł mu tata. I tak
jak Przemek, który biega chyba całe życie. To jego 634 maraton*.
Żona Przemka, Małgosia, przez wiele lat chora na raka, ciocia
osieroconego dziecka, podkreśla, że taki los mogła zgotować
też swoim dzieciom. W koszulce biega od roku.

Marek: – Dzisiejsze imprezy są masowe i pokazanie się w koszulce
daje szansę dotarcia do wielu. Tylko z powodu idei Tumbo udostępniłem wiadomość o maratonie na swoim prywatnym profilu.

Patrycja, zeszłoroczna zdobywczyni korony półmaratonów, ciocia
małego Kondzia z Hospicjum Domowego i Asia, która poprzedniego dnia zakończyła 50-kilometrowy bieg po lesie, w koszulce

Magda Małkowska

Adam: – Chciałem zostać wolontariuszem akcyjnym, ale urodziło
mi się dziecko i na razie pomagam w ten sposób.
Łukasz: – Dzięki bieganiu schudłem 30 kg, więc już sobie pomogłem,
teraz chcę pomóc innym.
Małgosia: – Ja mam dla kogo żyć, ale swoim kilometrem chciałabym
też pomóc innym, którzy muszą żyć z brakiem.

Fot.: Archiwum FH

*Tego dnia Jacek, Staszek, Marek, Przemek przebiegli dystans maratonu.
Brawo!

...i robi sobie zdjęcie na chwilę przed biegiem
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Memento mori
według Olgi Tokarczuk

T

rzy kobiety, trzy historie. Każda inna, jednak para- rozwiązania”. Olga Tokarczuk jest
doksalnie łączące się w spójną sekwencję rozwa- taką nienachalną przewodniczką
w rozważaniach o przemijaniu.
żań o śmierci. Nie dla miłośników wartkiej akcji.

Paraskewia, Ida i Maja, bohaterki Ostatnich historii Olgi Tokarczuk, choć powiązane ze sobą więzami krwi, są niepokojąco
wyobcowane. Ich samotność podkreśla podział na odrębne
opowiadania, a nawet inny język prowadzenia narracji. Gdyby nie
podpowiedź na okładce, długo nie wiedziałabym, że są rodziną.
Wchodząc w świat opowiadań Tokarczuk, mimowolnie staję
się turystką. Mimowolnie też utożsamiam autorkę z bohaterką
pierwszej „ostatniej opowieści”. Ida, przewodniczka, odkrywa
przed zwiedzającymi sekrety muzealnych obrazów: „Mówi im,
jak mają widzieć. W powietrzu zakreśla linie kompozycji, palcem
wskazuje ukryte symetrie. Skupiają się, jakby zbliżali się do finału
trudnego zadania matematycznego, kiedy właściwie się już wie,
ale jeszcze nie można wyartykułować wyniku. Już są tuż-tuż,
niektórzy zbliżają twarz do płótna, wierząc, że w niewidocznej
fakturze farb może kryć się ostatnia wskazówka potrzebna do

Pokazuje, że ślady śmierci są wszędzie – w opustoszałych słoikach
starego domu, w zimowym pejzażu, w truchle żółwia na rajskiej
wyspie, w cudzie narodzin. A samotność bohaterek, mimo
otaczających ludzi każe pamiętać, że z niektórymi tematami
musimy zmierzyć się sami.
Nieśpieszne tempo narracji, zaskakujące, trafne metafory, momentami oniryczny klimat zachęcają do zwolnienia tempa,
wejścia głębiej w wykreowany świat. I choć śmierć towarzyszy
bohaterkom i czytelnikowi cały czas, nie budzi paniki.
Jedna z postaci przewijających się w historii Idy mówi, że trzeba
czasu, żeby umrzeć. Cóż, żeby umrzeć wystarczy mgnienie oka –
dużo dłużej trwa oswajanie śmierci. I na tej drodze obłaskawiania
nieuniknionego, którą podąża każdy z nas samotnie, w innym
czasie i tempie, książka Olgi Tokarczuk może być interesującym
przystankiem.
Alicja Kocińska
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MIEJSCE KONFERENCJI: Gdański Uniwersytet Medyczny
budynek Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
25 października 2019
9.00–11.00 Rejestracja uczestników
10.00–11.00 Pr zer wa k awowa
11.00–11.15 Inauguracja konferencji
11.15–11.40 	Słowa, gesty, spojrzenia – komunikacja z chorym u kresu życia, wykład inauguracyjny, prof. dr hab. Krystyna
de Walden-Gałuszko
11.40–12.50 S
 esja I. Opiekun rodzinny – partner w opiece
czy podopieczny? Moderator: mgr Alicja Stolarczyk
11.40–12.00 	Dialog z rodziną chorego w kryzysie, mgr Bożena Winch
12.00–12.20 	Opieka wytchnieniowa na świecie, ks. dr hab. Piotr
Krakowiak, prof. UMK
12.20–12.40 	Z dnia na dzień – opiekunka, pielęgniarka, psycholog,
i wciąż – córka, dr Anna Janowicz
12.40–12.50 Dyskusja
12.50–13.40 Pr zer wa na lunch
13.40–15.30 S
 esja II. Zespół, społeczność, system
– współdziałanie na rzecz osób u kresu życia.
Moderator: dr Anna Janowicz
13.40–14.00 	Dialog w zespole interdyscyplinarnym – superwizja
pracy, dr hab. Mariola Kosowicz
14.00–14.20 	Dialog w przestrzeni lokalnej – trudność edukacji
o śmierci, mgr Agnieszka Paczkowska
14.20–14.40 	Możliwości wsparcia chorego i jego bliskich
w pracy socjalnej, dr Ros Scott
14.40–15.00 	Dialog z instytucjami państwowymi
– podsumowanie działań NIK, dr Aleksandra Modlińska
15.00-15.20 	Wyzwania w pracy pielęgniarek w opiece hospicyjno-paliatywnej, mgr Elżbieta Skowrońska
15.20–15.30 Dyskusja
17.30–18.30 	Msza św., kaplica w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC, ul. Mikołaja Kopernika 6, Gdańsk
20.00–01.00 	Uroczysta kolacja, Hotel Mercure, Gdańsk Stare Miasto,
ul. Jana Heweliusza 22

26 października 2019
9.00–10.30 	Sesja III. Interdyscyplinarność w opiece – jak budować przestrzeń dialogu? Moderator: lek. med.
Andrzej Gryncewicz
9.00–9.20 	Idea wczesnego włączania opieki paliatywnej
u chorych z przewlekłymi chorobami, dr hab. Wojciech
Leppert, prof. UMP
9.20–9.40 	Opieka paliatywna w szpitalu – szpitalne zespoły
wspierające/komisje etyczne, dr hab. Małgorzata
Krajnik, prof. UMK
9.40–10.00 	Dylemat – dialog w zespole, czy warto powoływać
konsylia? dr Leszek Pawłowski
10.00–10.20 	Komunikacja fizjoterapeuty z chorym i jego bliskimi,
dr Agnieszka Wójcik, dr Anna Pyszora
10.20–10.30 Dyskusja
10.30–10.50 Pr zer wa k awowa
10.50–12.20 	Sesja IV. Przestrzeń dialogu w medycynie – stereotypy i zmiany. Moderator: dr Agnieszka Gorzewska
10.50–11.10 	Dializoterapia paliatywna – za i przeciw?
prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko
11.10–11.30 	Polineuropatia – nowe leki i stara praktyka,
dr hab. Aleksandra Lemieszek-Kotlińska
11.30–11.50 	Morfina jakiej nie znamy, dr Zbigniew Żylicz, prof. UR
11.50–12.10 	Wykład sponsorowany, w trakcie potwierdzania
12.10–12.20 Dyskusja
12.20–13.00 Pr zer wa na lunch
13.00–15.30 WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE
1. 	Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji zakończenia
leczenia przyczynowego. Warsztat dla lekarzy,
dr Tomasz Buss, dr Justyna Janiszewska, mgr Anna Wyszadko
2. 	Jak rozmawiać o trudnych sprawach z chorym i bliskimi?
Warsztat dla studentów, mgr Agnieszka Paczkowska
3. 	Komunikacja z rodziną chorego w kryzysie, mgr Bożena Winch
4. 	Mindfulness w codzienności, czyli jak zadbać o siebie w pracy,
mgr Anna Borzeszkowska
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Jest wiele powodów,
dla których możesz nas wspierać

Prowadzimy Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku, Fundusz Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”, Akademię Walki
z Rakiem. Rozwijamy wolontariat opiekuńczy i akcyjny. Wspieramy opiekunów
rodzinnych, budujemy Centrum Opieki Wytchnieniowej.
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