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„Obyś żył w ciekawych czasach”
— przekleństwo czy
wyzwanie? Czasy bez
wątpienia zaskakują
wielością i różnorodnością wydarzeń i zależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, taki przyjmują
koloryt.
Dla wolontariuszy w żółtych koszulkach, biorących udział w Polach Nadziei, mimo niewątpliwego trudu, pełne
są słońca, uśmiechu, życzliwości, tańca,
śpiewu i innych zaskakujących wydarzeń.
Dla beneficjentów ich działań — terminalnie chorych — źródłem nadziei,
wyrazem solidarności ludzi zdrowych ze
światem ludzi chorych i także konkretnym wsparciem materialnym.
Dla bliskich, którzy zmagają się z chorobą członka rodziny — szczególnym
wyzwaniem i swoistym rachunkiem zysków i strat, a dla opiekunów: lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy medycznych
— codziennością, z którą także trzeba
się mierzyć każdego dnia.
O tym wszystkim piszemy w obecnych
wydaniu kwartalnika, który po ponad
rocznej przerwie zdecydowaliśmy się
reaktywować.
Zapraszamy do współtworzenia naszej gazety, by była forum wymiany naszych doświadczeń, źródłem wsparcia
dla jednych i inspiracji dla innych.
as
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Psychologia

zajęcia (do bólu) praktyczne
O kryzysie zwykliśmy myśleć i mówić z lękiem jako o stanie, w którym nasze plany legną w gruzach, marzenia się rozwieją, a zwykła codzienność będzie katorgą. Czy faktycznie nie istnieją
jego żadne jaśniejsze strony?

Psycholog w opałach
Jednym ze stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie
jest przekonanie, że wiele osób wybierając zawód psychologa,
kieruje się własnymi problemami psychicznymi i chęcią pomocy
samemu sobie. Niewątpliwie w gronie studentów psychologii
i psychologów są ludzie mający problemy psychiczne i emocjonalne, tak jak nie brakuje ich wśród przedstawicieli innych
grup zawodowych. Dyplom psychologa nie odbiera przecież
nikomu statusu człowieka.
Warto jednak zastanowić się także nad inną zależnością.
A co dzieje się w życiu psychologów, gdy już posiądą dużą
część „tajnej” wiedzy psychologicznej? Czy dzięki temu „wtajemniczeniu” łatwiej im pokonywać kryzysy, pojawiające się na
ich życiowej drodze? Czy może ich też dotyczy stare przysłowie
o szewcu, co bez butów chodzi? Na oba te pytania odpowiedzi
jest tyle, ilu psychologów i ich życiorysów.
Tak się właśnie stało: ja, psycholog wielokrotnie mający do
czynienia z trudnymi doświadczeniami innych osób, pewnego
dnia sama stanęłam wobec życiowego kryzysu.
Mój pięcioletni synek Pawełek jest od urodzenia ciężko chory.
Nie będę tutaj jednak pisać o chorobie syna ani o tym, jak
wygląda nasza codzienność. Fakt, że Pawełek jest pod opieką
hospicjum, pozwala się jej domyślać.
Obiektem refleksji uczynię kilka „oswojonych” przeze mnie
prawidłowości, dotyczących ludzkich sił i radzenia sobie z życiowymi zakrętami. „Oswojonych” — bo przetestowanych na
własnej skórze, a więc, chcąc nie chcąc, poznanych bliżej niż
tylko z książek i wykładów.

niezrozumiałego i przerastającego nasze możliwości. Początkowo więc czujemy, że nic co mamy, co wiemy i co umiemy,
nie przyda się w nowych warunkach. W swoim repertuarze nie
znajdujemy żadnych reakcji, za pomocą których moglibyśmy
sobie z tą trudną sytuacją poradzić. Zalewa nas fala cierpienia,
z towarzyszącymi mu uczuciami bezradności, lęku i zagrożenia.
W tej pierwszej fazie nie ma większego znaczenia, czy z wykształcenia jesteśmy fotografem, psychologiem czy fryzjerką.
Do mnie to poczucie utraty kontroli nad własnym życiem,
będące moim prywatnym końcem świata, przyszło wraz z informacją, że Pawełek jest chory i będzie już tylko chory coraz

Przystanek Kryzys

Fot. Grzegorz Dolecki

My — „pomagacze” — zgłębiając wiedzę o ludzkiej psychice
i zachowaniu, przygotowujemy się do wspierania innych. Potem
jednak zdarza się, że życie nam samym przynosi tak ciężkie doświadczenia, że wobec nich wiedza ta wydaje się bezużyteczna.

Dlaczego?
Sytuacja powodująca kryzys (niezależnie od tego, czy jest
to powódź, choroba, śmierć, utrata pracy czy rozwód) właśnie
dlatego go wywołuje, że dzieje się coś w subiektywnym odbiorze
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bardziej. Teraz, po przebyciu długiej drogi, gdy poczucie wpływu
na rzeczywistość w dużej części zostało odzyskane, a mój świat
istnieje dalej, potrafię odnieść to doświadczenie do posiadanej
wiedzy psychologicznej. Wiedza ta mówi, że owo bolesne przeżycie było normalną ludzką reakcją na nienormalną sytuację.
Jednocześnie jest ono najbardziej powszechnym doświadczeniem, wspólnym wszystkim ludziom będącym w kryzysie, który
dotyka każdego w jakimś momencie jego życia.
Specjaliści od interwencji kryzysowej mówią, że po opisanej
fazie bezradności zazwyczaj następuje jej przezwyciężenie
i osiągnięcie nowych możliwości rozwojowych.

beznadziei. Fakty pozostają niezmienione: Chuck wciąż tkwi
na wyspie i nie ma na to żadnego wpływu.
Po jakimś czasie bohater uświadamia sobie, że bezskuteczna szamotanina i walka o wydostanie się z niechcianego
położenia wyczerpują jego siły i obracają się przeciwko niemu. Te zachowania nie służą przetrwaniu — nie dają mu ani
schronienia, ani pożywienia.
I wtedy następuje przełom. Chuck powoli zaczyna się
rozglądać wokół siebie i akceptować to, że teraz, przez jakiś
czas, tak będzie wyglądało jego życie. Rozpakowuje paczki,
które ocean wyrzucił razem z nim na wyspę, i wykorzystuje
znalezione tam przedmioty. Czyni to niezgodnie z ich przeStop-klatka i... akcja!
znaczeniem, lecz w twórczy sposób, odpowiedni do sytuacji,
Porzucę teraz na chwilę wiedzę specjalistyczną i zajrzę do
w której się znalazł. Za pomocą łyżwy pozbywa się bolącego
świata filmu. Ponieważ jest on miejscem, w którym, częściej
zęba, a podszewka sukni balowej służy mu jako sieć do łowieniż w podręcznikach akademickich, szukamy i odnajdujemy
nia ryb. Być może ważniejsze od tego, co rozbitek znajduje
odzwierciedlenie naszych życiowych doświadczeń. Bywa, że
w paczkach, jest bogactwo, które odkrywa w sobie. Dociera
trafiamy na taki film, który okazuje się
do takich pokładów swoich sił, umiejętdla nas swego rodzaju terapią, daje Bardziej niż walka o przetrwanie ności i możliwości, które pomagają mu
poczucie powszechności i naturalności liczy się zmiana, jaka dokonuje się funkcjonować w nowej rzeczywistości.
tego, co sami przeżywamy.
w człowieku dotkniętym tragedią. Uczy się krzesać ogień i zdobywać poWbrew pozorom nie mam tu na
żywienie, organizuje przestrzeń wokół
myśli żadnego obrazu ukazującego zmagania dzielnych rodzisiebie i poznaje odwieczne prawa natury. Rozwija takie cechy,
ców z nieuleczalną chorobą ich dziecka, a historię współczejak wytrwałość w dążeniu do celu, cierpliwość i ogromną kresnego Robinsona Crusoe — film „Cast away” (Poza światem)
atywność. Osiąga wewnętrzne wyciszenie. Bardziej niż walka
w reżyserii Roberta Zemeckisa. Po dłuższym czasie jeszcze raz
o przetrwanie liczy się tu zmiana, jaka dokonuje się w człoobejrzałam ten film i ponownie go dla siebie odkryłam. Dziś,
wieku dotkniętym tragedią. Przechodzi on od bezradności
z perspektywy wydarzeń moich ostatnich lat, odbieram go
i buntu do mobilizacji, działania i twórczego przekształcania
jako przypowieść o stadiach zmagania się człowieka z życiową
rzeczywistości.
zmianą, spowodowaną krytycznym wydarzeniem.
Nasza wyspa
Jest to historia mężczyzny, którego poznajemy w momencie, gdy robi zawrotną karierę w znanej firmie kurierskiej.
Porównanie rodzica postawionego wobec ciężkiej choroby
Podróżuje po całym świecie: jednego dnia w jest Moskwie,
dziecka z rozbitkiem wyrzuconym na bezludną wyspę może
wydać się komuś zbyt upraszczające. Mam świadomość, że
drugiego w Memphis w Teksasie, trzeciego leci do Malezji.
Nic nie jest w stanie go zatrzymać. A jednak... Obsesyjnie
historia każdej rodziny z chorym dzieckiem jest inna, a sposób
punktualny Chuck Noland (Tom Hanks) nagle znajduje się
przeżywania i reagowania rodziców ma charakter indywidualny.
W tej relacji bazuję więc głównie na własnych doświadczeniach.
poza czasem. Jako jedyny ocalony z katastrofy lotniczej zostaje wyrzucony przez morze na brzeg bezludnej wyspy. On
Jednak mimo tego że szczegółowy obraz byłby w każdym przyi kilkanaście paczek przewożonych samolotem. Początkowo
padku wyjątkowy, to główne etapy, przez które przechodzimy,
rozbitek czuje się bezradny, bo wydaje mu się, że żadne
są u wszystkich ludzi bardzo podobne. Najpierw, po katastrofie
jego dotychczasowe umiejętności
(pierwsze objawy choroby u dziecka,
Najpierw, po katastrofie (pierw- diagnoza), ocean życia wyrzuca nas na
nie pomogą mu przeżyć w tym dzisze objawy choroby u dziecka, pustą wyspę. Z początku, tak jak rozbikim miejscu. Jego wiedza i pewność
diagnoza), ocean życia wyrzuca tek, gorączkowo i za wszelką cenę chcesiebie były związane z warunkami
życia, jakie miał wcześniej, w cywilinas na pustą wyspę. Z począt- my się z niej wydostać — modlimy się
zowanym świecie. Przeżywa strach,
ku, tak jak rozbitek, gorączko- o cud uzdrowienia, sięgamy po rzekomo
smutek, bunt. Nie tak miało być — to
„cudowne” terapie, szukamy coraz to
wo i za wszelką cenę chcemy nowych specjalistów w nadziei, że ktoś
jakiś koszmar! Podejmuje pochopne
się z niej wydostać.
w końcu podda w wątpliwość diagnozę
i nieprzemyślane działania. Stara się
wydostać z tej sytuacji: woła o pomoc, pisze na piasku wielki
i powie, że wszystko będzie dobrze. Z czasem dociera do nas
napis HELP, widząc przepływający w oddali statek, małym
przejmująca świadomość tego, że na tej „wyspie” zostaniemy.
pontonem wypływa na wzburzony ocean. Wszystko na nic.
Nasza walka jest bezskuteczna, nie mamy takiej mocy, aby tę
sytuację zmienić. Dziecko wciąż jest chore, rzeczywistość kryzyWielka fala bezlitośnie zrzuca go do wody, a rafa koralowa
rozcina nogę. Te działania są nieskuteczne i potęgują poczucie
sowa trwa nadal. Pojawia się bezradność i zagubienie. Ten stan
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powoduje dalszy wzrost napięcia i oddziałuje destruktywnie na
To my czujemy, że nic nie mamy i nic nie możemy, ale to nie
znaczy, że naprawdę nic nie mamy. Nasze poczucie bezradności
poczucie własnej wartości. Gdyby trwał on zbyt długo, stałby się
nie ma nic wspólnego z rzeczywistym, obiektywnym brakiem
niebezpieczny. Przestalibyśmy dbać o siebie, o swoje potrzeby,
jakichkolwiek rozwiązań, sił i możliwości.
a przyszłość przestałaby nas interesować. Ale przede wszystkim
Wszyscy posiadamy siły i możliwości, zwane też zasobami
nie bylibyśmy w stanie dostrzec i odpowiednio zareagować
osobistymi. To nasze bogactwa, które gromadzimy w ciągu
na szanse i zagrożenia, które pojawiają się na bieżąco, niejako
całego życia. Nasz rozbitek w obliczu zagrożenia wykorzystał
równolegle do trwającego kryzysu.
zawartość uratowanych z katastrofy paczek. Jednak jeszcze
Jednak, na szczęście, nawet tak bolesne przeżycie, jak chowiększe znaczenie dla jego przetrwaroba dziecka, podlega uniwersalnym
Wszyscy
posiadamy
siły
i
możliwości,
nia na wyspie miały wcześniejsze
i ogólnoludzkim prawom kryzysu.
zwane
też
zasobami
osobistymi.
doświadczenia i takie atrybuty, jak
Naturalne mechanizmy obronne
wiedza,
pomysłowość
i
wytrwałość.
To właśnie zasoby wesprawiają, że, świadomie lub nie, zaczynamy dostrzegać zawnętrzne powodują, że w szczególnie trudnych momentach
grożenie płynące z faktu pozostawania w stanie bezradności.
naszego życia mamy do czego sięgnąć.
Nasila się lęk, który osiągnąwszy swoje apogeum, zmusza nas
Oczywiście nie chodzi tu o to, że mamy moc sprawienia, aby
do podjęcia jakiegoś działania. Powracając do metafory naszego
dziecko
wyzdrowiało. Chodzi o posiadany przez nas potencjał
rozbitka — uświadamia on sobie, że aby przeżyć, musi zacząć
umożliwiający radzenie sobie z sytuacją. Dostrzegamy go i zaszukać wody, pożywienia i schronienia. Decyzja o działaniu to
czynamy z niego korzystać. Na rycinie poniżej przedstawiłam
decyzja o życiu.
przykładową sieć osobistych bogactw rodzica.
Co mamy na stanie?
Ocierając łzy, niepewnie rozglądamy się w sytuacji, w której
Tutaj dochodzimy do największej obietnicy tkwiącej w krysię znaleźliśmy. Rozbitek zwiedza wyspę, uczy się, jak na niej
zysie i zarazem podstawy optymizmu związanego z jego poprzetrwać. Nie może opuścić wyspy, ale rodzi się w nim wiara
konywaniem. Otóż nasze początkowe dojmujące przekonanie
w to, że zdoła przeżyć. A my, rodzice? Zaczynamy traktować
o braku jakichkolwiek środków odpowiednich do poradzenia
chorobę dziecka jako wyzwanie. Sięgając do własnych zasobów,
sobie w sytuacji choroby dziecka nie jest zgodne z prawdą.
zaczynamy stawiać sobie cele i powoli dążyć do ich realizacji.
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uchroniła mnie ona przed bolesnym zderzeniem z kryzysem
Mogą nimi być na przykład: zbieranie informacji o chorobie
i o tym, jak możemy pomóc naszemu dziecku, poznawanie mena każdym jego etapie i z wszystkimi trudnymi emocjami. Ta
tod rehabilitacji i zasad dietetycznych, orientacja w potrzebnych
wiedza okazała się jednak, mimo niedowierzania i sceptycyzmu,
sprzętach i możliwościach pozyskania środków na ich zakup.
realną pomocą i punktem zaczepienia w trudnym czasie. NajNawiązujemy kontakt z innymi rodzicami dzieci chorujących
gorsze chwile minęły i akceptuję swoje życie, a nawet się nim
na tę samą chorobę, poszukujemy osób i instytucji, które mogą
cieszę. Jednak wciąż jestem na tej drodze, na której pogodne
nam pomóc, orientujemy się w tym, kto z rodziny i znajomych
wykonywanie codziennych zadań i dążenie do realizowania
może nas wspierać i w jaki sposób. Organizujemy się. Dzięki
stawianych sobie celów przeplata się z chwilami zwątpietym działaniom i ich pozytywnym skutkom spostrzegamy, że
nia, żalu i zmęczenia. Zmaganie się z cierpieniem dziecka
istnieją obszary, na które mamy wpływ i w których możemy
i życie ze świadomością tego, że
poprawić jakość naszego życia,
Wielu psychologów określa kryzys jako choroba postępuje, sprawia, że
życia dziecka i rodziny.
Rośnie nasza pewność sie- zmianę życiową, która poprzez koniecztriumf w walce z kryzysem nie jest
bie i zaczynamy wyznaczać so- ność poradzenia sobie z trudnościami potrwały. Jest to ciągłe przebywanie
bie choćby małe cele związane woduje, że człowiek wchodzi na wyższy
drogi od buntu i bezradności do
z własną osobą. Uczymy się odpoponownego odnajdywania siły
stopień rozwoju.
czywać, wychodzić z domu i spow sobie i kolejnych małych zwycięstw. Zwycięstw, które nietykać się ze znajomymi. Staramy się zadbać o swoje zdrowie,
odmiennie cieszą — podobnie jak rozbitek oszalał z radości,
znajdować radość w realizowaniu pasji. Chore dziecko, tak
gdy sam rozniecił ogień.
bardzo od nas uzależnione, czuje naszą siłę i jego życie staje
mgr psych. Anna Kulka-Dolecka
się bardziej radosne.
Uświadamianie sobie tego, jakie posiadamy bogactwa osobiste, i korzystanie z nich daje nam możliwość samouzdrawiania,
Mam nadzieję, że ten tekst skłoni Was do opowiedzenia swoa nawet rozwoju. Dlatego właśnie wielu psychologów określa
ich trudnych i bolesnych doświadczeń, z którymi musieliście się
kryzys jako zmianę życiową, która poprzez konieczność porazmierzyć. Bardzo liczę na Wasze listy z „kryzysowymi historiami”.
dzenia sobie z trudnościami powoduje, że człowiek wchodzi
Jeśli udaje się Wam z nimi radzić — podzielcie się tą radością
na wyższy stopień rozwoju.
z innymi. Jeśli nie — może jednak zechcecie je opowiedzieć.
A może zaproponujecie jakiś temat na następny artykuł? Piszcie
Droga
do mnie na adres: redakcja@hospicja.pl, w temacie wiadomości
Wiedza, którą zdobyłam o kryzysie w czasie studiów i pracy
wpisując: dla Ani Kulka-Doleckiej.
zawodowej, nieświadoma tego że będę miała chore dziecko,
Ania

Fot. Imperial CinePix Sp. z o.o.

stała się w moim przypadku jednym z zasobów osobistych. Nie

Kadr z filmu „Cast away” (Poza światem) w reżyserii Roberta Zemeckisa
4
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Roszek jest szczęśliwy i walczy
Rozmowa z Dorotą Troką, mamą Rocha będącego pod opieką Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
To już druga połowa stycznia, ale w Trójmieście zima dopiero się zaczęła. Z Anią Wojciechowską,
pielęgniarką gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, przyjechałyśmy do małego Rocha
Troki, który przez Fundację Hospicyjną został wybrany do wizualizacji tzw. kampanii 1-procentowej. Ania jak zwykle ma do spełnienia kilka medycznych zadań, ja natomiast chcę porozmawiać
z mamą Roszka o motywach, którymi kierowali się oboje z mężem, udzielając zgody na udział ich
chorego dziecka w reklamie. Z Rochem prawie mijamy się w drzwiach, już ubrany w kombinezon
właśnie wychodzi z tatą na spacer. Szybka herbata i włączam dyktafon, takie warunki do pogadania nie potrwają długo.
M.M.: Ma jakiś ulubiony rodzaj zabawek? Może klocki,
samochody...
D.K.: Zdecydowanie samochody, szaleje z nimi, kiedy jest tata.
I bardzo lubi rysować.
M.M.: Zaczyna się u niego fascynacja stwarzania własnego
świata kredką...
D.T.: Powiedziałabym, że raczej ta fascynacja trwa, i to już od
ponad roku. Rysuje głównie pisakami, często ze mną i z tatą.
Zresztą prawie każdy, kto do nas przychodzi, musi z nim trochę porysować. Ania o tym wie. I jeszcze taniec. Roszek kocha
taniec, najchętniej oczywiście do muzyki z wyraźnie zaznaczonym rytmem, ale ostatnio dobrze mu się tańczy do jazzowych
standardów. To są jego najmilsze zajęcia.

D.T.: Oczywiście. Na razie wyraźnie mówi: „mama”, „tata”, „daj”
i to właściwie tyle, ale neurologopedka mnie uspokaja, że Roszek przechodzi w swoim tempie przez kolejne etapy rozwoju
ośrodka mowy, i że wszystko jest jak należy.
M.M.: Moje dziecko nie chorowało ciężko i przewlekle,
natomiast w wieku Rocha mówiło mniej niż On, by potem
jeszcze długo uciekać w swój metajęzyk. A czego Roch nie
lubi robić? Trudno mówić o Roszkowych obowiązkach, ale
pewno jakieś rzeczy ma już nakazywane.
D.T. (uśmiecha się): Denerwuje go jakikolwiek zakaz. Według
pani psycholog jest to typowy bunt dwulatka — pamiętajmy,
że Rochowi pobyty w szpitalach i walka o życie zabrały 7 miesięcy normalnego rozwoju. Kolejne etapy rozwoju zajmują
nam więcej czasu i pochłaniają więcej wysiłku, ale powolutku
idziemy do przodu. Również w rozwoju emocjonalnym. Roszek
jest bardzo temperamentnym dzieckiem i ma silny charakter.
Ania widzi to, ale widzi też Jego postępy, jak uczy się sobie
radzić ze swoją złością.
Anna Wojciechowska (pielęgniarka): Na początku stycznia trochę chorowałam i po powrocie zauważyłam ogromną zmianę.
Wcześniej każde moje przyjście zaczynało się od Roszkowej
złości, czułam się trochę jak intruz, który wchodzi na czyjeś
terytorium. Potem było dobrze, bawiłam się z nim, rysowałam,
ale wejścia do domu były trudne.
M.M.: Dzisiaj przywitał nas uśmiechem!
A.W.: Właśnie.

M.M.: W pedagogice istnieje nawet określenie: „te okropne
dwulatki”. Z całym szacunkiem dla tego okresu rozwoju
człowieka, ale dla nas dorosłych to bywają ciężkie chwile.
D.T.: Dzieciom chorym pozwala się na dużo więcej, a potem
pojawiają się oczywiste problemy wychowawcze. Trudno jest
im nagle zrozumieć, że czegoś robić nie mogą i że czegoś nie
dostaną. W wypadku Roszka długo nie dopuszczałam do tego,
by płakał, bo spadały mu wszystkie parametry, miał problemy
z oddychaniem i siniał. Więc...
M.M.: ...robiłam wszystko, co chciał.
D.T.: Dokładnie tak. Kiedy zaczęło poprawiać się oddychanie,
pomału wprowadzaliśmy pewne zasady. W takiej sytuacji jego
bunt właściwie nie powinien nikogo dziwić.
M.M.: Od kiedy wiedzą Państwo o chorobie synka?
D.T.: Zachorował, kiedy miał 10 miesięcy.
Nie zauważyłam powrotu Rocha i właśnie miękka zielona piłeczka
wylądowała w okolicy mojej szyi. Trafiony zatopiony.
M.M.: Urodził się zupełnie zdrowy? Z tymi słynnymi 10
punktami w skali Apgar?
D.T.: Tak, ze zdrowej ciąży, bez żadnych obciążeń w rodzinie
zarówno ze strony mojej, jak i męża. Zaczęło się od niewinnej
infekcji — pani doktor podejrzewała, że dopadł go rotawirus.
Trwało to około 3 tygodni, wciąż wymiotował i wreszcie trafiliśmy do szpitala. Tam Roszka podłączono do kroplówki, ale
jego stan z godziny na godzinę się pogarszał. Zaczął puchnąć,
przestawały działać nerki, pojawiły się wielkie kłopoty z oddychaniem, a watroba znacznie się powiększyła. Lekarze nie

Roszek w domowych pieleszach

Magda Małkowska: Niech mi Pani coś o Rochu opowie...
Dorota Troka: Roszek ma niecałe 3 lata, jest bardzo pogodny,
radosny i optymistycznie nastawiony do życia. Każdy kto go
zna, to potwierdzi. A w tej chwili interesuje się wszystkim,
najbardziej ruchem — po prostu uwielbia biegać.
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M.M.: W Fundacji dostałam opis Roszka, a w nim zdanie, że
czyta mu Pani książki...
D.T.: Wciąż raczej je przeglądamy, chociaż ostatnio udaje nam
się przed spaniem czytać Roszkowi jedną książeczkę, „Buziaki
i całuski”, którą dostał od Mikołaja i rzeczywiście mu się podoba.
To dla nas wielka radość, że potrafi się na niej skupić. Czasami
musimy ją czytać kilkakrotnie pod rząd.
M.M.: A ulubione bajki filmowe?
D.T.: „Kubuś Puchatek”, z którego zaśmiewa się w głos...
M.M.: Ach więc miś łączy kolejne pokolenia...
D.T.: Tak, zdecydowanie. Jeszcze „Mysia”, taka bajka dla malutkich
dzieci, i „Elmo” — ta trójka jest najukochańsza.

Fot. Szymon Brzóska

Fot. Jacek Rembowski

M.M.: Rysuje, tańczy, widzę piłkę, więc pewno się nią bawi.
Lubi też klocki?
D.T.: Ten etap jeszcze przed nim, ma problemy z dłuższą koncentracją. Moje dziecko jest określane przez wszystko, co kojarzy
się z ruchem i szybkością.

M.M.: Czy wśród Kubusiowych przyjaciół ma swojego faworyta? Opowiada o nim?
D.T.: Najbardziej lubi Maleństwo i Hefalumpa. Z tym że Roszek
jeszcze nie mówi, porozumiewa się gestami i swoim językiem.
M.M.: Ale dla Pani zrozumiałym?

Roszek z rodzicami i dr. Michałem na Balu Przebierańców
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M.M.: Czyli roczek Roszka obchodziliście w strasznej niepewności?
D.T.: Tak, to były ciężkie chwile. Co rusz lekarze przychodzili do
nas z innymi hipotezami, podejrzewali najróżniejsze choroby
metaboliczne, genetyczne, trwała wyliczanka coraz gorszych
możliwości. Stan Roszka był bardzo zły, nie dawano nam dużych nadziei…
M.M.: Co chwila nowa rewelacja...
D.T.: To było jak koszmarny sen. Wypisano nas wreszcie z 95-procentowym prawdopodobieństwem choroby Newmanna-Picka
typu C, chociaż dzisiaj i z tej diagnozy zaczynają się wycofywać.
Jednak ta choroba w pełni uzewnętrznia się między 3. a 7.
rokiem życia...
M.M.: Jej typ C, prawda?
D.T. Tak, typ C, więc nie wiem, co będzie jutro. Lekarze są dobrej
myśli, bo Roszek zaczął się rozwijać, a w tej chorobie raczej
traci się kolejne możliwości rozwoju. Obecnie Roszek ma chorą
wątrobę, powiększoną i stłuszczoną w 95% (w przyszłości prawdopodobnie będzie potrzebny przeszczep), ma też zwłókniałe
płuca, jedno w 1/3, drugie w ¼, a powód ich włóknienia nie

M.M.: Minęło już półtora roku.
D.T.: Tak, a nie dawano nam dużych nadziei. Usłyszeliśmy, że
Roszek nie będzie długo żył, zresztą mówiono nam to wiele razy.

jest znany. Synek wciąż potrzebuje tlenu, ale już nie cały czas
(przez ok. 14 h na dobę), od pół roku chodzi...
M.M.: Hm, przede wszystkim biega...
D.T.: ...i płuca są lepiej upowietrznione. Wcześniej byliśmy
uwięzieni w domu, bo Roszek cały czas był podłączony do
koncentratora tlenu.

M.M.: Kolejna „cudowna” diagnoza...
D.T.: Mój mąż Arek powiedział wtedy, że wszystko będzie dobrze
i że damy Roszkowi wszystko co najlepsze, aby każdego dnia
był szczęśliwy i czuł się kochany! Od kiedy Roszek znalazł się
w domu, jego stan zaczął się poprawiać. Dzięki opiece medycznej — regularnym wizytom pielęgniarki i lekarza, dzięki intensywnej rehabilitacji zaczęliśmy obserwować wiele korzystnych
zmian. Przez większą część roku męża nie ma w domu i była to
dla mnie i jest wielka rzecz móc zadzwonić w każdej chwili do
hospicjum z prośbą o radę czy pomoc.

M.M.: A jak obecnie zaczyna się Roszkowy dzień?
D.T.: W nocy i podczas dnia, kiedy śpi, jest wciąż do niego
podłączony, bo wówczas płycej oddycha. Rano go odłączamy,
robimy inhalację, podajemy leki i kaszkę, oczywiście bawimy
się. Zazwyczaj mamy też rehabilitację, zajęcia z psychologiem
lub neurologopedą.
M.M.: I teoretycznie można z nim wyjść — właśnie na tę
rehabilitację, na sanki, do znajomych czy, tak jak dziś, na
spacer.
D.T.: Ale przez ponad rok byliśmy w zamknięci w domu, cztery
ściany to był nasz cały świat. A i tak cieszyliśmy się, że w tym
domu mogliśmy być. To było możliwe tylko dzięki hospicjum.

M.M.: Więc trafiłam na nietypowy obrazek — środek tygodnia, rano, tata siedzi na dywanie i bawi się z Rochem.
D.T.: Oj, tak.
M.M.: Czy Roch ma jakiś kontakt z rówieśnikami? Za chwilę
znajdzie się przecież w wieku przedszkolnym.
D.T.: Po wyjściu ze szpitala, ze względu na wymogi septyki,
raczej unikaliśmy kontaktów z innymi ludźmi. Potem zaczęliśmy
zapraszać tych, którzy mieli odwagę przychodzić do takiego
,,okablowanego” dziecka, bo przecież najpierw Roch karmiony
był przez sondę i miał podłączone rurki z tlenem.

M.M. Znaleźliście się Państwo pod jego opieką natychmiast
po wyjściu ze szpitala?
D.T.: Nie było innej możliwości. Roszkowi potrzebny był specjalistyczny sprzęt: ssak, pulsoksymetr, koncentrator tlenu.
Bez tych urządzeń nie dalibyśmy sobie rady, nie byłoby nas
na nie stać. W szpitalu spędziliśmy miesiąc dłużej, czekając
na miejsce w hospicjum domowym, w którym jesteśmy od
sierpnia 2010 roku.

M.M.: Mieli odwagę? Nie rozumiem.
D.T.: Kiedy Roszek zachorował, spotkaliśmy się w naszym środowisku z bardzo różnymi reakcjami. Pozytywnymi i negatywnymi.
M.M.: Jak to z negatywnymi. Zachorował za Wasze
grzechy?
D.T.: To jest dla mnie wciąż bardzo bolesne. W naszym otoczeniu zdarzyły się dwa takie przypadki zupełnego odcięcia się,
jak przed zarazą.
M.M.: Ale choroba Roszka nie jest zaraźliwa!
D.T.: To dla mnie niepojęte, jakiś rodzaj lęku przed czyimś
nieszczęściem, przed którym może chce się uchronić własną
rodzinę.

Fot. Jacek Rembowski

M.M.: Czy ma to jakiś związek z Państwa decyzją wzięcia
udziału w kampanii 1-procentowej Fundacji Hospicyjnej?
D.T.: Tak. Już wcześniejsza zgoda na upublicznienie wizerunku
Rocha w wystawie przygotowywanej przez Andrzeja i Szymona
Brzózków, pokazanie światu, że nasze dziecko jest chore...

Roszek testuje przenośny koncentrator tlenu
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M.M.: Mówi Pani o wystawie „Mamo, nie płacz...”
D.T.: Tak. Już tamta decyzja podyktowana była chęcią pokazania
innym, że oprócz świata ludzi zdrowych jest też na przykład
świat małego Roszka i jego rodziców, którzy są szczęśliwi, są
normalni i takimi pragną być postrzegani. Przy czym chciałabym podkreślić, że niektóre osoby, wcześniej, przed chorobą
Rocha niebędące z nami blisko, zaczęły bardzo nam pomagać.
M.M.: Nastąpiła więc jakby częściowa zamiana miejsc...
Dzięki Hospicjum wasza rodzina mogła wrócić do domu
i zacząć w miarę normalnie funkcjonować.
D.T.: Wszystkie osoby z Hospicjum i Fundacji są bardzo pozytywnie nastawione i mają bardzo dużo dobrej energii. Te

Fot. Szymon Brzóska

wiedzieli, co się dzieje. Odesłano nas do kolejnych dwóch szpitali
— podejrzewano białaczkę i wreszcie, w stanie już właściwie
krytycznym, Roszek trafił do Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze
dawali jedną szansę na dziesięć, że nasz synek nie odejdzie.
Spędziliśmy w Centrum długie 5 miesięcy...

POROZMAWIAJMY

Czy do twarzy mi w tym stroju?

znajomości przeradzają się często w przyjaźnie. Nie trzeba się
bać takich dzieci ani takich rodzin. Mamy problemy i radości
podobne do innych.
M.M.: Roszek poza wąsami tlenowymi i aparaturą w pokoju
jest normalnym trzylatkiem.
D.T. Jeszcze poza chorą wątrobą, która może będzie musiała być
przeszczepiona, i poza chorymi płucami, o których przyszłości
też niewiele wiemy. Jednak staramy się żyć normalnie. Myślimy
nawet, by posłać go na godzinę do przedszkola.
M.M.: Publicznego?
D.T.: Prywatnego. W placówkach państwowych niechętnie
widziane są dzieci z problemami. Znam historię pewnej pani
dyrektor, która odmawiając przyjęcia chorego dziecka z nowotworem, tłumaczyła się, że przyjmuje tylko dzieci normalne.
Trzeba o tym mówić. Te dzieci potrzebują leków, rehabilitacji,
specjalistycznego sprzętu, ale poza tym mają takie same potrzeby jak ich rówieśnicy.
M.M.: One są z nami czy obok nas, ale one żyją.
D.T.: Roszek jest zbyt mały i z powodu upublicznienia swojego
wizerunku nie będzie miał żadnych nieprzyjemności, o tym
też myśleliśmy. Kiedy więc zadzwoniono do nas z Fundacji,
właściwie się nie zastanawialiśmy. Postanowiliśmy pokazać
wszystkim, że Roszek jest szczęśliwy i że walczy, a my razem
z nim. Naszym marzeniem jest móc zdiagnozować chorobę
Roszka i pomóc mu lepiej żyć!
M.M.: W Hospicjum i w Fundacji mocno trzymamy za niego
kciuki.
Rozmawiała Magda Małkowska
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Barbara Jankowska i rehabilitantka Emilia Magdziarz na balu karnawałowym dla dzieci zorganizowanym w Hospicjum

Jeden tydzień

w Domowym Hospicjum Dziecięcym
Z notatek pielęgniarki Domowego Hospicjum Dziecięcego im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

Poniedziałek, 13 lutego
Za oknem miło biało, ostatecznie zima. Na szczęście nie
mrozi i nie grozi, a to na początek tygodnia dobra wiadomość
— przecież kawałek życia spędzam za kierownicą. „Moje” dzieci
(…i doktora, jak się razem śmiejemy) rozsiane są po całym
Gdańsku, od Orunii aż po trójmiejską obwodnicę, przez Gdańsk
Południe i Wrzeszcz. Dzień zaczął się standardowo w okolicach
8.30 telefonami do rodzin, z którymi tego dnia chciałam się
spotkać. Zawsze potwierdzam wizytę, pytam o ewentualne
potrzeby, czy coś dowieźć, załatwić, takie sprawy często wypadają nagle.
W poniedziałek jest dzień Maćka, Darii i Marysi, podobnie jak
w środę. Lubię stały rytm, choć tym upodobaniem do planów
staram się zbytnio Pana Boga nie rozśmieszać. W domowym
hospicjum wciąż je trzeba korygować. Dziecko ma duszności,
gorączkę, boli je brzuch — przyjeżdżam i na żaden harmonogram nie patrzę.
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Najpierw byłam u Maćka, ośmiolatka z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jest moim ukochanym drobiazgiem, jak na
swój wiek bardzo malutkim drobiazgiem, ale pokażcie mi inne
zdrowe dziecko prowadzące tak aktywny tryb życia. Jeszcze
przed 8.00 wyjeżdża na zajęcia rehabilitacyjne (Żukowo, Gdynia, Sobieszewo), wszędzie podwożony i przywożony przez
hospicyjnych wolontariuszy. Pamiętam, jaka byłam spięta, idąc
tam po raz pierwszy. Swoją drogą, jeszcze parę lat wcześniej
do głowy by mi nie przyszło, że będę odczuwać lęk związany
z moim zawodem. W hospicjum domowym samozadowolenie
i pewność siebie ulotniły się błyskawicznie. Obserwowana
czujnie przez rodzinę, w jej własnym domu, bałam się nawet
dziecko ukłuć. Zobaczyłam, że tak naprawdę nie wiem nic
i właściwie powinnam zacząć od początku. Zaczęłam. Za pierwszym razem doktor pojechał ze mną jak z jakąś nowicjuszką.
Wypadłam chyba nieźle i przy Maćku jestem już od 4 lat. Potem
się okazało, że z doktorem byliśmy prawdziwymi pionierami,
zaakceptowała nas rodzina do tamtej pory zamknięta na wszelką
pomoc z zewnątrz. Do hospicjum trzeba dojrzeć...

Potem zaraz do Darii. Dziecko za chwilę będzie obchodzić
10. urodziny i według wszystkich mądrych książek mniej więcej
od 6-7 lat powinno już nie żyć. Cierpi na zespół Pataua — nie
widzi, nie słyszy, nie ma odruchu połykania, za to cudownie reaguje na światło. Żyje w kojcu 2 × 2 m, ustawionym w centralnym
miejscu domu, drugi, podobny, jest w sypialni rodziców. Oczywiście oboje byli w pracy i otworzyła mi babcia, już naprawdę
starsza, chociaż do wieku męża jej jeszcze daleko. Jak oni sobie
ze wszystkim dają radę? Za każdym razem czekają na mnie, by
wreszcie się trochę wygadać. Im też trzeba zmierzyć ciśnienie,
saturację, wbrew zdrowemu rozsądkowi zjeść ciasto. Dziś Darka
mnie zaniepokoiła. Zadzwoniłam do doktora i umówiłam na
badania w najbliższy piątek. Chyba trzeba będzie położyć ją do
szpitala i na nowo ustawić leki przeciwpadaczkowe.
Wreszcie Marysia. To jest prawdziwy cud, że została przy
życiu. Przed pierwszą wizytą chciałam się coś dowiedzieć o jej
chorobie i z przerażeniem stwierdziłam, że przecież tych dzieci
nie ma, one nie żyją. Marysia ma rok. Jest tlenozależna, miała
sondę, ale od 2 miesięcy połyka już samodzielnie i motorycznie
się rozwija. Nie znajduję słów podziwu dla rodziców, ich determinacji i chęci walki. Oboje są bardzo młodzi, mama jeszcze
studiuje. Naprawdę robią wszystko, by dziecko przetrwało. No
właśnie, a ja, sporo starsza, ze swoim zawodowym doświadczeniem, przychodzę do nich, pytam i się uczę.
W domu zjawiłam się po 17.00. Kawa, jak zwykle, przywróciła mi pamięć podstawowych danych: nazwisko: Jankowska,
imię… Zaraz i tak zadzwonił telefon — tym razem od mamy
Mateusza, raczej z dobrą wieścią, że chłopiec w piątek wychodzi
ze szpitala. Pomyśleć, że jeszcze latem było to moje najzdrowsze
dziecko. Miesiąc temu balansował na granicy życia i śmierci.
W okolicy 20.00 rozmawiałam też z tatą dziewczynki, która jest
u nas najkrócej. Małą bolał brzuszek — nie mogę zlekceważyć
najdrobniejszego sygnału, że coś jest nie tak. Pogadaliśmy,
przyrzekłam przyjechać następnego dnia rano, powiadomiłam
lekarza. Na stole leży nieodebrane awizo i kwit z pralni. Co ja
mogłam oddać do pralni? Pomyślę o tym jutro.

Wtorek, 14 lutego
Ranna porcja telefonów i szybko do Ilonki. Opieką hospicjum domowego objęta została niejako za sprawą swojego
brata, jednego z naszych pierwszych pacjentów. Dawid leżał
od 14. roku życia i był w stanie wegetatywnym. Okazało się, że
ma siostrę, która leży od urodzenia i tak się zaczęła historia Ilony
w hospicjum. Historia Dawida już się skończyła, rok temu. Dzisiaj
14., miesięcznica jego śmierci, odszedł dokładnie 11 miesięcy
temu. Od rana wiedziałam, że czeka mnie przede wszystkim
spotkanie z mamą — to był jej jedyny syn. Na cmentarzu jest
prawie codziennie. W pokoju, w którym leżał, paliła się świeczka.
Rozmawiałyśmy chyba z 1,5 godziny: o Dawidzie, jego chorobie,
jego ostatnich dniach. Ilonka odbywała wtedy swoje codzienne
manualne lekcje z rehabilitantką. Potem oczywiście weszłam
i do niej, sprawdziłam parametry, a ponieważ ostatnio zgłaszała
dolegliwości brzuszka, powiadomiłam doktora. Miał przyjechać
jeszcze tego samego dnia.
Potem byłam u Jessiki, tej, którą znam najkrócej, dopiero
od 2 tygodni. Dziewczynka urodziła się z ciąży bliźniaczej, przy

czym uratowano tylko ją, i ma rozległe wielowadzie. Malutka, dopiero 2-miesięczna kruszyna, jest zadbana, ale rodzice
chyba jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę, jak ciężko jest
chora. Zwłaszcza mamie potrzebna jest pomoc psychologa.
Dziś po raz pierwszy miała też do nich przyjść hospicyjna rehabilitantka, dziewczynka wymaga naprawdę intensywnych
ćwiczeń. Zaprosiłam rodziców na karnawałowy bal dla dzieci,
nawet się zgodzili, ale nie wiem dlaczego, jakoś nie wierzę, że
przyjdą. Wydają się jeszcze kurczowo trzymać rzeczywistości
pozahospicyjnej. Zobaczymy...
Byłam też we Wrzeszczu, u Zuzi. To szalenie trudna sprawa,
ale czy w hospicjum są inne? Nawet trudno jest mi o tym pisać.
Mama nie potrafiła z nami współpracować, zwyczajnie okłamywała. Zresztą wyraźnie nie radziła sobie również z dwójką pozostałych zdrowych dzieci. Zuzi groziło wypisanie z hospicjum,
tylko że… na mamę pogniewać się można, ale na dziecko już
nie. Dziewczynka przez 7 lat nie korzystała z żadnej rehabilitacji,
odseparowywana przez najbliższą osobę od świata i jego pomocnych dłoni. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz, zresztą
na wyraźną prośbę nagle przerażonej mamy, przestraszonej,
że zostanie sama. Spędziłam u niej jakieś 3 godziny — to był
czas dla Zuzi, ale i dla jej rodzeństwa, i dla jej mamy. Czasami
zastanawiam się nad procentowym rozłożeniem moich godzin
pracy. Ile w nich jest czystego pielęgniarstwa, a ile działań
wziętych chociażby z kompetencji psychologa. Zaprosiłam
całą rodzinę na piątkowy bal.
Z hospicjum „wyszłam” w okolicach 18.00. Jeszcze codzienny telefon w sprawie Mateusza, tego który w piątek wraca po
miesięcznej hospitalizacji do domu. Trzeba ustalić potrzebny
mu sprzęt i tysiąc szczegółów. I tak wszystkiego nie da się
przewidzieć. A do Ilonki doktor dotarł, sprawdziłam.

Środa, 15 lutego
Poranna dawka telefonów i wyjazd. W środy powtarzam
zazwyczaj wizyty poniedziałkowe, tak jak dzisiaj. Tym razem
najpierw do Marysi. Było spokojnie, początkowo mała spała,
potem jadła i nie zauważyłam żadnych niepokojących objawów.
No może poza nasileniem się atopowej skazy skóry, ale mama
podeszła do tego spokojnie. Jest obstawiona lekarstwami
i z pewnością sobie z tym poradzi. Jutro zawożą Marysię do
szczepienia, sami. Są bardzo samodzielni, a ja bardzo ich podziwiam.
U Darii też wszystko w porządku. W środy jest dzień wizyty
rehabilitantki z hospicjum. Dziewczynka każde swoje zajęcia
odbywa w domu, co rodzina szczególnie sobie ceni. Znowu
rozmawiam z jej dziadkami. Wcześniej nie zdawałam sobie
sprawy, że tak ważne może być pytanie o samopoczucie osoby, która się opiekuje chorym. Myślałam nabożnie o swoich
kompetencjach i granicach, których nie mogę pozwolić innym
przekroczyć. Teraz mi się z tego chce śmiać, trochę się nawet
wstydzę. Rutyna jest ostatnim stanem, który mi grozi w hospicjum. Jedyne co muszę naprawdę, to słuchać. Wchodzę do
rodziny i muszę mieć dla niej czas.
Dziś Maciek uczestniczył w tzw. pokazówce dla studentów.
Wrócił bardzo zmęczony, ale mama z babcią mają już to opracowane. Dwie godziny snu, potem karmienie i kolejny spacer.
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„Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam. Jaki numer mam
wykręcić, do kogo z was”. Najpierw wybrałam numer mamy
Ilonki, która zgłaszała bóle brzuszka i brak apetytu u dziecka.
Skontaktowałam się z lekarzem dyżurnym i umówiłam dziecko
na piątek w Izbie Przyjęć. Mam nadzieję, że to nic groźnego
i skończy się na leczeniu objawowym. Potem herbata w domu
Mateusza. Boję się jego powrotu, czy na pewno jest gotowy?
No ale skoro wypuszczają…
Wieczorem o godzinie 18.00 stacja Gdańsk Główny, na kolacji
z całym zespołem Domowego Hospicjum Dziecięcego. To już
taka nasza piękna świecka tradycja. Przez dwa lata mieliśmy stałe
miejsce tych spotkań, a teraz „zwiedzamy” miasto. Wszystkim te
nasiadówy są bardzo potrzebne. Zazwyczaj przecież pracujemy
sami, czasami lekarz pospołu z pielęgniarką, czasami mijamy
się w drzwiach, ale najczęściej pozostajemy jedynie na stałych
telefonicznych łączach. Tematy oczywiście też hospicyjne. Od
razu umówiliśmy następne spotkanie. Hospicyjne telefony nie
przestawały dzwonić. Po dziesiątej towarzystwo pomału zaczęło
się rozchodzić. Data i miejsce następnego spotkania ustalone.

Piątek, 17 lutego
Dzisiaj mam wolne. Od rana dzwonię do domów „moich”
dzieci. Do żadnego nie pojadę, ale z niektórymi mam nadzieję spotkać się na popołudniowym balu. To coroczna wielka
karnawałowa zabawa w hospicjum, przygotowywana przez
Fundację Hospicyjną, okazja do spotkania z innymi rodzicami,
wymiany doświadczeń, podzielenia się radością i smutkiem.
Bardzo je lubię i z całego serca zachęcam rodziny do wzięcia
w nich udziału. Niektórych zresztą nie trzeba namawiać, o bal
dopytują się już na początku roku. Na wieszaku czeka moje
przebranie: niemowlęce body w rozmiarze XX…, nie wyobrażam
sobie przyjść tak po prostu „na elegancko”.
Wieczorem. No to już po balu. Chyba się dzieciakom podobał. Było wszystko co trzeba: tańce, maskarada, clowni (świetni,
z Teatru Pinezka), pokazy, balony, prezenty... Wolontariuszki
z Gumed-u tylko czekały, którym dzieckiem się zaopiekować,
by rodzice choć chwilę mogli spokojnie odetchnąć i pomyśleć
o sobie. Od samego początku rozglądałam się za Jessiką. Telefon
od mamy wprawdzie nie dawał złudzeń, ale minęły przecież dwa
dni. Nie przyszła. Tak samo jak rodzina Zuzi. Za to pojawiła się
mama Mateusza z dwójką jego rodzeństwa. Przecierałam oczy,
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Sobota, 18 lutego
Początek weekendu jako usprawiedliwienie leniwego poranka. Do rodziców Mateusza zadzwoniłam dopiero po dziewiątej i jeszcze raz potwierdziłam wizytę. W ich mieszkaniu na
Ujeścisku wylądowałam gdzieś po jedenastej i trafiłam w sam
środek wielkiej reorganizacji domowników. Od tej pory Mateusz będzie spał w salonie, tuż przy rodzicach. Na spotkanie
szłam z duszą na ramieniu, najzwyczajniej w świecie bałam się
konfrontacji z dzieckiem, które dopiero co uniknęło śmierci. Nie
było źle, tata akurat karmił syna do PEG-a, a mama krzątała się
w kuchni. Spędziłam z nimi ze dwie godziny. Najbardziej ucieszyłam się z dobrego stanu odleżyny Mateusza, w którą musiał
zainterweniować chirurg. No i ze słów małej Neli, wczorajszej
balowiczki: „Było super. To najfajniejsza zabawa w moim życiu”.
Muszę koniecznie powiedzieć o tym dziewczynom z Fundacji.
Potem jeszcze na krótko do Jessiki, są z Mateuszem prawie sąsiadami. Od jej mamy usłyszałam wprost to, czego się
domyślałam. Nie miała odwagi przyjść, bała się zobaczyć inne
nieszczęścia. Znowu zadała mi pytanie, jak długo to będzie
trwać. Wbrew wszystkiemu wierzy, że Jessika będzie zdrowa.
Jeszcze na chwilę do Zuzi, którą zastałam w ogólnym dobrym
stanie, i na deser, już pod wieczór, długi telefon do wolontariuszki. Zawsze myślę o niej z wielką serdecznością. Mieszka
trzydzieści parę kilometrów od Gdańska, ma rodzinę, dzieci
(w tym jedno niepełnosprawne), ale w sobotę bierze u męża
wolne od domowych obowiązków i… przyjeżdża do Maćka,
by odciążyć jego bliskich od obowiązków. Jest z nimi już dwa
miesiące i radzi sobie po prostu rewelacyjnie. Po drugim spotkaniu babcia pozwoliła jej wyjść z Maćkiem na spacer. Wprawdzie
koniecznie „musiała” wówczas w okolicy odśnieżać, ale… ja
mogłam przespacerować się z małym, i to w jej towarzystwie,
dopiero po dwóch latach.

Niedziela, 19 lutego
Jeszcze w łóżku dopada mnie wspomnienie jednej mamy,
która ze łzami w oczach spytała, czy też uważam jej dziecko
za roślinę?
Osoby niezwiązane z hospicjum pytają mnie często o sens
mojej pracy i sens życia tych dzieci. Albo pada wyznanie: „Ja to
bym w hospicjum pracować nie mogła. Jestem zbyt wrażliwa
i uczuciowa”. Odpowiadać nauczyłam się po paru latach: „Pracuję
tam, bo to ja jestem wrażliwa”. Rozmowa jakoś zawsze się urywa.
Awizo i kwit z pralni leżą wciąż na tym samym miejscu.
Odbiorę jutro, zresztą mam przed sobą cały tydzień...
Barbara Jankowska
Pielęgniarka Domowego Hospicjum Dziecięcego
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
opr. Magda Małkowska

Honorowi Wolontariusze A.D. 2012
Postawa wolontariacka w naszym społeczeństwie staje się coraz popularniejsza. Ten rodzaj aktywności zdobywa wciąż nowych naśladowców i budzi nadzieję, że „że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim...”. Jak co roku Fundacja Hospicyjna oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku wyróżniły osoby, które w szczególny sposób przysłużyły się ideom hospicyjnym.

Fot. Jacek Kołakowski

Czwartek, 16 lutego

ale przyszli, w dodatku w szampańskich humorach. Mateusz
wyszedł ze szpitala i został w domu pod opieką taty. Oczywiście
jutro ich odwiedzę. Jessikę i Zuzię też.
Aha, Ilonce zrobiono dziś w szpitalu USG brzuszka i okazało
się, że jej bóle nie są groźne. Mama wyraźnie się uspokoiła.

Honorowi Wolontariusze Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

Uroczystość wręczenia dyplomów Honorowych Wolontariuszy odbyła się 22 kwietnia br., w Sali Wety Ratusza Głównego
Staromiejskiego, podczas finałowej niedzieli Pól Nadziei na
Pomorzu. Wyróżnieni otrzymali również pamiątkowe statuetki
z bursztynu, ufundowane przez Miasto Gdańsk.
— Wolontariusz to osoba, która ma czas i chce go ofiarować
innym — przypomniała Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, dodając — bez nich nie moglibyśmy pracować. W tym
roku tytuł Honorowego Wolontariusza otrzymały następujące
osoby: Pan Leszek Wojtczuk, Pani Barbara Montwiłł, Pani
doktor Anna Budny-Liberek, Pani Prezydentowa Danuta
Wałęsa, Pani Iwona Guzowska, Państwo Małgorzata i Andrzej
Brzóska, Pani Henryka Krzywonos-Strycharska, Pani Emilia
Komarnicka, Pani Magdalena Pramfelt, Pan Dariusz Michalczewski, Pan Bartosz Baranowski.
Jedna statuetka trafiła do Wolontariusza, który pragnął
pozostać anonimowy.
Oprawę artystyczną spotkania zapewniła Marzena Nieczuja-Urbańska, aktorka Teatru Wybrzeże, która wraz ze swoim
9-osobowym zespołem wystąpiła z repertuarem pieśni silnie inspirowanych portugalskim folklorem, pełnych tęsknoty i nadziei.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy Goście udali się pod
pomnik Neptuna i przy dźwiękach orkiestry Marynarki Wojennej
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Jak zaśpiewała na koniec
Nieczuja-Urbańska — Wszyscy o coś proszą, a ja dziękuję (-emy).
Za wszystko!!!
MM

Fot. Archiwum FH

Wszystkie nasze dzieci żyją dzięki desperackiej walce bliskich
o ich przetrwanie. Niedopilnowanie czegoś po prostu nie
wchodzi w grę. To nie jest robota dla jednego albo dla dwóch.
W pojedynkę nie ma szans, by te dzieci przetrwały. Każdego
dnia patrzę na ich rodziny, zachwycam się i podziwiam. Mimo
swojego doświadczenia życiowego i zawodowego wciąż od nich
się uczę. Do momentu pracy w hospicjum nie miałam pojęcia, jak
można w sobie zwielokrotnić uczucia macierzyńskie i ojcowskie.
Dopiero tu zetknęłam się z absolutną kwintensencją uczuć.
Wieczorny telefon do mamy Mateusza. Jesteśmy umówione
jutro na herbatę. I jeszcze wiadomość od mamy Jessiki, że jednak nie przyjdą na bal. Długo nie mogłam się uspokoić. Może
jednak zmienią zdanie.

BIBLIOTEKA FUNDACJIWOLONTARIAT
HOSPICYJNEJ

Bursztynowe statuetki dla Honorowych Wolontariuszy, ofiarowane
przez Miasto Gdańsk
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Minuta ciszy po M.
Z materiałów szkoleniowych: „Wolontariusz to osoba, która
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Na spotkanie organizacyjne w połowie
października przyszło sporo chętnych, około osiemdziesięciu
prawie zdecydowanych, by przynajmniej spróbować. Średnia
wieku pokrywała się... z moim — przeważali emeryci i studenci.
Metrykalnie gdzieś pośrodku, byłam w mało zauważalnej mniejszości. Koordynatorka nie owijała niczego w bawełnę: przed nami
14 godzin wykładów, sobotnie warsztaty, dodatkowe zajęcia
z pielęgniarkami, psychologiem, ale przede wszystkim 30 godzin
praktyk na oddziale piętro wyżej i wizyty w hospicjum domowym.
Końcowy test stanowił tylko formalne dopełnienie, na koniec kursu
jakiś test zawsze przecież być musi. Od początku wiedziałam, że
właściwy egzamin czeka mnie na górze, w dodatku przypisane
mi praktyki powininny były się zmieścić w przeciągu 2 tygodni.
Praca, rodzina i 30 godzin wśród chorych hospicjum stacjonarnego
dla dorosłych. Zostawiłam sobie w głowie furtkę: przecież nic nie
muszę. Skąd mogłam wiedzieć, że w którymś momencie w tej
samej głowie powstanie imperatyw, że owszem tak.
M. zmarła trzeciego dnia, w poniedziałek. Właściwie nic o niej nie
wiedziałam. Bardzo stara, wychudzona, leżała na łóżku pod ścianą, na
wprost drzwi. Poprzednim razem, gdy u niej byłam, próbowała z moją
pomocą zjeść jakąś papkę. Nie miałam pewności, czy powinnam
podawać kolejne łyżki, jedzenie sprawiało jej wyraźną trudność —
połykała automatycznie i z bólem. Potem długo trzymała mnie za rękę.
Wykłady nie bolały. Jedne ciekawe bardziej, inne mniej. Daleko
i we mgle mając jeszcze wolontariat, trudno było mi się skupić na
wywodach sympatycznego prawnika, który wprowadzał w zawiłości praw i obowiązków czekającej nas nowej funkcji społecznej.
Zasady postępowania przeciwpożarowego, higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego, oczywiście ważne, przekierowywały
myśli na inne tory. Natomiast niefrasobliwy „nowotworowy” żart
jednej z lekarek przyjęłam chyba najlepiej spośród bliżej siedzących.
Szmer dezaprobaty przeszedł po całej sali, a mi ulżyło. Wolałam
już tak niż ciągle na górnym cis. Jedną wykładowczynię miałam
ochotę wyściskać. Właściwie nie mówiła nic nadzwyczajnego, ot
krótki rys historyczny idei hospicyjnych, ale było w niej tyle dobrej
siły, energii i szczęścia z wykonywanej pracy, że trudno było nie
uśmiechać się razem z nią. Wreszcie wykład dla mnie najważniejszy,
trochę odgórnie, bo przypadający w tygodniu mojego pierwszego
wejścia na oddział. Od poniedziałku nie opuszczało mnie przeświadczenie, że będzie ciężko, nie jestem gotowa, a nawet, że po
prostu nie pójdę. Na wykład jednak poszłam, miał być o domowym
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hospicjum dziecięcym. Prowadził go lekarz — jeśli nie poeta, to
naprawdę czytający wiersze, jeśli nie malarz, to z obrazami mistrzów obeznany jak mało kto. Zaczął od cytatu z R. Tagore, a we
mnie strzelił piorun. Piorun złości na humanistów pięknoduchów,
eleganckie literackie frazy i zagmatwaną metaforykę. Gdybym nie
siedziała pośrodku rzędu... Zostałam, na szczęście. Tylko po co te
wiersze? Odpowiedź przyszła w drugiej godzinie wykładu. Jego
fragment skierowany był do mnie. O hospicjum jako o przedsionku drugiego świata, miejscu, gdzie się jest jego najbliżej i gdzie
można go prawie dotknąć. Lęk powinie był więc ustąpić miejsca
spokojnej radości, że się tu jest, jeszcze nie przechodząc na drugą
stronę. Potem kilkakrotnie będę przypominać sobie te słowa,
powtarzane przez różnych pracowników hospicjum, tym razem
już wychwytywane w rozmaitych ujęciach czy między wersami.
Podczas tamtego wykładu, pamiętam, miałam prawie namacalne
wrażenie, że coś ciężkiego spadło mi z serca i z niekończącym się
hałasem leci przez całą salę. Na koniec wykładowca dostał brawa,
nie ode mnie. Właśnie przestała mnie boleć głowa, odzyskałam
panowanie nad galopadą myśli, zadowolona aż nie do wiary
szybko wymknęłam się do domu. W piątek miałam swój pierwszy
dyżur na piętrze.
Kiedy podeszłam znowu, M. wierciła się i co rusz gwałtownie odrzucała głowę. Nie wiem, czy rozpoznała we mnie swoją karmicielkę
sprzed godziny, bardzo cierpiała. Nie mogłam się przesłyszeć: „Pomóż
mi, proszę, pomóż mi”. Nie zapomnę jej głosu, chociaż pewno przez
długie swoje lata miała zupełnie inny. Teraz był chrapliwy, z brzucha,
zmęczony do granic. I nie zapomnę jej oczu. Tak przepięknych, że nie
mogłam oderwać od nich własnych. Tak ją zapamiętałam.
Warsztaty miały różny charakter. Niektóre nimi były bardziej,
inne mniej i rano przy sobocie wysłuchiwałam kolejnego wykładu.
Ale zasadniczo starano się nas aktywizować. Z rozmaitym skutkiem,
przy czym u mnie z wcale niezłym. Najcenniejsze były chyba zajęcia z rehabilitantką. Po bardzo okrojonym wstępie przystąpiła
do ćwiczeń przydatnych chwytów i pozycji. Na oko trywialne, za
pierwszym razem okazywały się właściwie nie do wykonania. Było
nawet śmiesznie tak przewracać rosłego A. na łóżku z jednego
boku na drugi, przesadzać na wózek, potem z powrotem, oklepywać, masować, podciągać... Było zabawnie, bo on udawał, że jest
bezwładny, my udawaliśmy, że się przejmujemy, rehabilitantka co
chwila parskała śmiechem, a na koniec podnóżek wózka zaciął się
na amen i A. musiał drobić nogami po podłodze. Było naprawdę
wesoło, bo czemu miałoby być smutno, ale ja wtedy już byłam po
tygodniu praktyk na oddziale i świetnie wiedziałam, jak trudno
jest sobie radzić, tego wszystkiego nie wiedząc. Przez tydzień

Fot. Piotr Niklas

Właściwie wiedziałam, że to mnie teraz spotka. Oboje rodziców pożegnałam na cmentarzu, nie
byłam przy śmierci żadnego z nich. Paręnaście lat temu przytuliłam tylko kapcie, pozostawione
przez mamę na sali w miejscu łóżka, które wywieźli w pośpiechu pół godziny wcześniej. Miała
przejść operację ratującą życie, ale się nie udało... Z osoby, której nie umarł nikt bliski, za jednym
pociągnięciem zostałam mocno przez śmierć doświadczona. A jednak do niedawna wciąż nie byłam jej świadkiem. W październiku zeszłego roku zapisałam się na kurs wolontariatu medycznego,
organizowany przez gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Wolontariuszka medyczna Halina Pawłowska przy łóżku chorego
musiałam. Zresztą nie w każdym momencie takie umiejętności
były potrzebne. Kiedy siedzi się przy łóżku i rozmawia z panią
W. o dopiero co czytanej książce czy z blisko 100-letnią panią J.
o jej szczęśliwym życiu, na co komu świadomość prawidłowego
porządku prawidłowych czynności? Te chwile lubiłam najbardziej
— zwłaszcza gdy pogaduszki przenosiły się na parter, w ramach
cotygodniowych kawiarenek z obowiązkowym ciastem, kawą
lub herbatą. Ponoć zazwyczaj też ze śpiewem, ale ja trafiłam na
skład mało umuzykalniony i gdyby nie obecny wówczas ksiądz
dyrektor plus parę stałych wolontariuszy, tego zwyczaju bym się
nie domyśliła. „O mój rozmarynie”, „Dumka” i inne szybko utonęły
w gwarze rozmów. Raz w czas kawiarenki przyszli gimnazjaliści
z jasełkami. I z gwiazdkowymi drobiazgami, które potem skrzętnie
musiałam ustawiać na półkach przy łóżkach, pod czujnym okiem
obdarowanych.
Nie, nie zawsze było łatwo. Zdumiała mnie pewna para z kursu,
która te 30 godzin „załatwiła” w 3 dni. Nie pamiętam, by kiedykolwiek, wyjąwszy dzieciństwo, tak cieszyła mnie choinka. W ostatnie
święta wszyscy w domu byliśmy zdrowi.
Do hospicjum przyszłam rano przed pracą, na 3 godziny praktykanckiej zmiany. Wtedy jest najciężej, ale wtedy jest się najpotrzebniejszym. Poranna toaleta przeciąga się prawie do obiadu — jednych
chorych w łaźni, innych na łóżkach. Króciutkie śniadanie i szybko
trzeba do niej wracać. Na korytarzu panuje wówczas największy ruch,
zamknięte drzwi do sal świadczą, że trwa tam mycie albo... Wtedy
zmarła M. Przy mnie. Potem te drzwi zamknięto.
W mroźny styczniowy ranek zabrałam się z Halinką, pielęgniarką
Domowego Hospicjum Dziecięcego, na jej wizyty u chorych. Na
początek daleko na Kaszuby. Do 18-letniego M., który dwa lata
temu, po pierwszym semestrze technikum samochodowego,
nagle zachorował na nowotwór kręgosłupa. Z tygodnia na tydzień

ze sprawnego chłopaka stał się bezwładnym ciałem, najpierw
w śpiączce, by po wybudzeniu móc poruszać jedynie oczami
i ustami. Dzięki pracownikom hospicjum, ale i niezwykłej ofiarności całej rodziny (dopytałam: w nieustannej rehabilitacji Maćka
bierze udział 20 jej członków!) powoli zaczyna mu wracać czucie
w kończynach. Ale tak powoli, że niekiedy trudno w to uwierzyć.
Rokowania wciąż są niejasne. O tym wszystkim dowiedziałam się
przed i po wizycie, bo sam pobyt upłynął nam głównie na żartach.
M. i jego bliscy wizyty pielęgniarki wyglądali jak przysłowiowa
kania dżdżu. Oprócz pomiarów różnych parametrów (ciśnienia,
saturacji...) ważniejsze, czy nie dla obu stron, były te żarty, słowne
przepychanki i puszczania oka. Halinka czuła się tam jak u siebie.
Podobnie zresztą w innych domach, które odwiedziłyśmy tego
dnia. U 12-letniego D., który urodził się z niedorozwiniętym jednym
z chromosomów. I u 9-letniego P. z Gdańska. Kiedy przyszłyśmy,
miał akurat zajęcia z rehabilitantką i nie potrzebował dodatkowego
towarzystwa. Pół godziny przesiedziałyśmy z jego babcią (mama
jeszcze nie wróciła z pracy), zakatarzona też przecież potrzebowała rozmowy.
Po wizytach Halina podwiozła mnie do pracy. Na odchodnym
rzuciła: „Wiesz, nawet kiedy mi się z różnych powodów spieszy,
wchodzę do tych domów i natychmiast o tym zapominam”. Nie
musiała mi tego mówić. Przez cały ten czas spieszyłyśmy się
bardzo powoli.
M. była już w pokoju Pro Morte, na parterze hospicjum, kiedy
przyjechała jej jedyna, jak mi powiedziano potem, krewna, chyba
siostrzenica. Widziałam jej wzrok, którym ogarniała puste, nieprzebrane jeszcze w nową pościel łóżko. Zdjęła coś ze ściany i wyszła.
Zrobiło się cicho. Również we mnie.

Magda Małkowska
15

BIBLIOTEKA
NASZE
AKCJE
FUNDACJI HOSPICYJNEJ

BIBLIOTEKA FUNDACJI NASZE
HOSPICYJNEJ
AKCJE
Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego.
To prawda, część pracy wykonała za nas wiosna,
która tego dnia nagle wyszła z ukrycia. Ale też
Fot. Archiwum Hospicjum im. Św. Józefa w Sopocie

oferta kulturalno-sportowa, przygotowana przez
organizatorów była imponująca. Pokazy quadów,
samochodów terenowych, paramotolotniarzy,
możliwość wzięcia udziału w nordic-walking, biegach, flash-mobach, występy orkiestr, chórów,
bębniarzy, tancerzy — propozycji było bez liku.
Była też okazja do spotkania z ludźmi na
Fot. Archiwum FH

codzień pracującymi dla hospicjów: lekarzami,
a także z rodzicami dzieci przewlekle chorych.
— W tym naszym wielkim nieszczęściu Hospicjum
jest największym szczęściem, jakie mogło się nam

Flash mob — żywe Pola Nadziei w Sopocie

przytrafić — powiedział jeden z nich.
Wieczorem organizatorzy akcji ze wszystkich

Pola Nadziei już rozkwitły
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pielęgniarkami, psychologami, wolontariuszami,

czterech miast oraz reprezentanci władz spotkali
się w Gdańsku pod Złotą Bramą, by w barwnym
korowodzie przejść ulicą Długą i Długim Targiem,
aż pod scenę przy Zielonej Bramie. Na zakończenie

Oto spełniło się marzenie kiełkujące od dawna. W imię wspólnego celu, jakim jest dobro pacjentów chorych przewlekle lub terminalnie, pięć pomorskich hospicjów postanowiło połączyć
swoje siły i finał Pól Nadziei przygotować wspólnie. Udało się — 22 kwietnia byliśmy razem,
szczęśliwi, jak nigdy dotąd. Patronat nad akcją roztoczyli: Arcybiskup Metropolita Gdański
Sławoj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz Prezydenci Gdańska, Sopotu, Gdyni i Burmistrz Pucka.

dla wszystkich zaśpiewała charyzmatyczna Ania

Tego dnia przed kościołami, na ulicach, placach i skwerach
zaroiło się od wolontariuszy (w rekordowej liczbie 5000!) w żółtych koszulkach, którzy już tradycyjnie w zamian za datek do
puszki obdarowywali żonkilami, kwiatami symbolizującymi
nadzieję i solidarność z ideami hospicyjnymi. Do kwestujących
dołączali też włodarze miast i przedstawiciele władz samorządowych, serdecznie sekundujący całemu przedsięwzięciu.
Organizatorami Pól Nadziei na Pomorzu (nazwa trochę na
wyrost, ale za rok liczymy na kolejne ośrodki) były: Fundacja
Hospicyjna, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Dom Hospicyjny
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Hospicjum im. Św. Józefa
w Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni oraz Hospicjum
pw. Ojca Pio w Pucku.
— Poprzez takie akcje chcemy uwrażliwić mieszkańców Pomorza na problemy najbardziej potrzebujących. Jedno z Pól Nadziei
widzę każdego dnia z okien Urzędu Marszałkowskiego. Przypomina mi, że każdego z nas może dotknąć nieuleczalna choroba,
że może ona spotkać także kogoś nam bliskiego. Ale myślę też
o tym, jak dużą ulgę i pomoc przynosi bezinteresowna ofiarność
nas wszystkich i praca nieocenionych wolontariuszy — przyznała

Pomorzu byli wszyscy Ci, którzy nie potrafili przejść

Rusowicz z zespołem. Po koncercie artystka wyznała — Mam wielką sympatię do ludzi pracujących
Fot. Justyna Cyman

w jakikolwiek sposób dla hospicjum. Zabiegani, zajęci
własnymi sprawami widzimy świat przez dziurkę od
klucza, a hospicjum pozwala nam te drzwi otworzyć.
Największymi bohaterami finału Pól Nadziei na
obojętnie obok wolontariusza z puszką. Dzięki
ofiarności mieszkańców Pomorza udało się nam

Występ dzieci w gdyńskim Centrum Gemini

zebrać wspólnie rekordową sumę 450 000 zł, która
wkrótce zostanie rozdysponowana na poszczególne
ośrodki hospicyjne biorące udział w akcji. — Na
szczęście kultura dobroczynności w Polsce ma wielkie
Fot. Archiwum Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku

tradycje — podsumował Prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz, który również przez ponad godzinę
kwestował na rzecz hospicjów.
Za serdeczność, hojność i wiele otrzymanych
od Państwa dobrych słów dziękujemy z całego
serca, zapewniając, że zebrane pieniądze spożytFot. J. Herbutowska

kujemy najlepiej jak możemy, zgodnie z celem

W Gdańsku na Motławę wypłynęła Smocza Łódź

kwesty. Zostanie z nami także nadzieja zebrana
podczas finałowej niedzieli. Zaopatrzeni w nią
z ufnością spoglądamy w przyszłość. Następne
Pola za rok, zapraszamy już teraz.
MM

Uczestnicy pokazu motocyklowego z puckimi wolontariuszkami
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W grupie moc i siła

Nowe sprzęty w Centrum Charytatywnym Res Sacra Miser w Warszawie
18

Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku,
Centrum Charytatywne Res Sacra Miser w Warszawie oraz
dopiero co powstające Hospicjum w Wilnie, pierwsze stacjonarne hospicjum na Litwie.
Czek wypisany na 83 tys. zł przekazany został Fundacji
w dniu 20 grudnia 2011 r., w siedzibie gdańskiego Hospicjum.
To ostatnie otrzymało tzw. płuczkodezynfekator, wart około
30 tys. zł. — Jest to urządzenie służące do dezynfekcji sprzętu na
oddziale stacjonarnym i będzie nam bardzo przydatne w opiece
nad pacjentami leżącymi — wyjaśniła prezes Fundacji. Natomiast Daria Duszyńska z agencji dotPR, opiekującej się całą
akcją, dodała — Zależało nam, by zaproponować internautom
konkretny cel charytatywnej zbiórki.
Hospicjum warszawskie, prowadzone na co dzień przez
Caritas, otrzymało prezent w postaci dwóch łóżek kąpielowych oraz łóżka rehabilitacyjnego, których łączny koszt
wyniósł około 25 tys. zł. Wrocławskie Hospicjum Dla Dzieci
poprosiło o ssaki i pompy infuzyjne o wartości 15 tys. zł.
Pompy służą do ciągłego i bardzo dokładnego dawkowania
lekarstw, a ssaki pomagają sprawnie odsysać płyny oraz inne
wydzieliny u pacjenta i stanowią podstawowe wyposażenie
hospicjów. Natomiast hospicjum z Wilna, dzięki wielkiemu
sercu internautów, wzbogaciło się między innymi w materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie i dozowniki
higieniczne.
Nasze społeczeństwo coraz bardziej dorasta do miana
obywatelskiego. Zamiast komentarza słowa Jana Pawła II:
„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca — sercem”. Dziękujemy!
MM

Marzenia dzieci potrafią być kosmiczne.
Śmierć któregoś z rodziców czy przewlekła
choroba w rodzinie, które najczęściej w znaczący sposób wpływają na status materialny
wszystkich jej członków, marzenia urealniają.
Fundacja Hospicyjna i działający w jej ramach
Fundusz Dzieci Osieroconych marzeniom
dzieci pokrzywdzonych przez los po raz kolejny wyszły naprzeciw.
Okazja, by sprawić radość również najbiedniejszym dzieciom, nadarza się już niedługo. 1 czerwca akcja „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” będzie miała swój uroczysty finał i najmłodsi podopieczni Fundacji Hospicyjnej — zarówno dzieci osierocone, jak rodzeństwo dzieci chorych — otrzymają podarki. Pytaliśmy je, co najbardziej chciałyby dostać i tak powstała lista marzeń,
którą można przeczytać na stronie Funduszu — mówi Justyna
Ziętek, koordynator projektu.
Oficjalną zbiórkę prezentów rozpoczęto w marcu i potrwa
ona do 24 maja. Dzieci, które liczą na spełnienie swoich pragnień, jest aż 350. Książki, płyty, modna bluza, sprzęt sportowy,
gra planszowa — marzenia są po to, by je spełniać, zwłaszcza
dzieciom tak doświadczonym przez los.
Po Dniu Dziecka przed Funduszem Dzieci Osieroconych kolejne zadania. W wakacje 30 podopiecznych z woj. pomorskiego
wyjedzie na obóz finansowany przez Urząd Miasta Gdańska do
miejscowości Kąty Rybackie. Ostatni tydzień lipca będzie więc
dla nich czasem gwarantowanej świetnej zabawy i odpoczynku.
A potem niedługo znowu „Witaj szkoło!”. O początku nowego roku szkolnego trzeba myśleć już teraz. Na podstawie ankiet
przysyłanych przez ośrodki hospicyjne z całej Polski po raz kolejny przyznane zostaną stypendia edukacyjne dla około 80 dzieci.

15 czerwca ruszy akcja „Kolorowy Piórnik”, czyli wielka zbiórka pieniędzy i rzeczy
niezbędnych dla każdego ucznia.

Fot. Szymon Brzóska

Symboliczne przekazanie czeku w siedzibie gdańskiego Hospicjum

Z myślą
o dzieciach

„Gdzie ta keja a przy niej ten jacht...”

15 czerwca ruszy również akcja „Kolorowy Piórnik”, czyli wielka
zbiórka pieniędzy i rzeczy niezbędnych dla każdego ucznia.
W zeszłym roku kilku nauczycieli, zachęconych apelem koordynatorów Funduszu, zamiast kwiatków na koniec roku szkolnego
poprosiło o szkolne wyprawki. Mamy nadzieję, że w tym roku
pomysł ten również znajdzie naśladowców.
Zainteresowanym podajemy też konto, na które można
wpłacać środki na wyposażenie uczniowskich tornistrów:

23 1540 1098 2001 5562 4727 0010
Za wszelką pomoc z góry serdecznie dziękujemy i zapraszamy na stronę: www.funduszdzieci.pl.
MM

Fot. Archiwum FH

Fot. Archiwum Res Sacra

Projekt wykorzystywał formułę kuponów zniżkowych,
z którymi zdążyło się już zapoznać kilka milionów Polaków.
— Wystawiamy kupony na kwotę 5 zł o wartości 10 zł na
zakup sprzętu medycznego dla hospicjów. Użytkownik płaci
więc jedną część, a nasz serwis dokłada drugie tyle. Cała pula
zostanie przekazana na konto Fundacji Hospicyjnej jeszcze
przed świętami — wyjaśniała Marta Krauze, dyrektor serwisu
zakupów grupowych Citeam.pl.
Zebrane fundusze miały wesprzeć bieżącą działalność
co najmniej trzech polskich hospicjów, borykających się
z niedoborami sprzętu niezbędnego w opiece nad swoimi
pacjentami — zarówno ciężko chorymi dziećmi, jak i osobami
dorosłymi. Fundacja Hospicyjna poprosiła wybrane ośrodki
o stworzenie własnych świątecznych list zakupów. Akcja
zakończyła się wielkim sukcesem, a jej rezultaty przerosły
wstępne założenia. — Zebraliśmy łącznie 83 tys. zł i dzięki
tym pieniądzom będziemy w stanie z nawiązką sfinansować
zgłoszone zapotrzebowanie z trzech ośrodków hospicyjnych.
Uzbieraliśmy więcej pieniędzy, niż się spodziewaliśmy i mamy
nadzieję, że nasze wsparcie będziemy mogli rozszerzyć na
dodatkowe ośrodki — podsumowała Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej. Internauci pomagali, korzystając
z „oferty” charytatywnej — wystawionej bądź w kategorii
ogólnopolskiej, bądź w miastach, w których znajdują się wybrane hospicja. Każdy grupowy dobroczyńca dostając kupon
na swój mailowy adres, miał również gwarancję otrzymania
fotoreportażu z przekazania zebranych funduszy. — Dzięki
temu internauci mogli uczestniczyć bardziej realnie w akcji —
dodała Stolarczyk.
Dzięki zaangażowaniu internautów z całej Polski w nowe
sprzęty wzbogaciły się: Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,

Fot. Archiwum FH

W grudniu zeszłego roku serwis Citeam.pl wspólnie z Fundacją Hospicyjną zorganizowali akcję
charytatywną, dzięki której sfinansowano zakup sprzętu medycznego dla pacjentów z różnych
ośrodków hospicyjnych.

Paki i paczki dla dzieci przychodzą z całej Polski
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Nowość w Bibliotece Fundacyjnej!

Właśnie ukazała się drukiem długo oczekiwana publikacja
Fundacji Hospicyjnej Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów. Taka książka potrzebna była od
dawna, chociaż przewlekła choroba dziecka to doświadczenie jedyne w każdym swoim rodzaju. Autorzy zebrali jednak
możliwie największą ilość wątków związanych z tą sytuacją,
a następnie zwrócili się do specjalistów z różnych dziedzin
z prośbą o ich opracowanie. Wśród autorów są lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci, ale również psycholodzy, księża, farmaceuci, dietetycy, wreszcie… rodzice chorych dzieci.
W książce, obok praktycznych wskazówek dotyczących
pielęgnacji, rehabilitacji lub żywienia, czytelnik znajdzie
również teksty poruszające aspekty psychologiczne, duchowo-religijne czy socjalno-bytowe. Obrazu publikacji
dopełniają takie tematy jak edukacja, zdrowe rodzeństwo,
śmierć, żałoba, wreszcie rola wolontariuszy, bez których
wiele rodzin z chorym dzieckiem nie mogłoby normalnie
funkcjonować.
Współczesne media umożliwiają szeroki dostęp do wiedzy, nie zawsze jednak sprawdzonej i sygnowanej wieloletnim doświadczeniem. Teksty składające się na Przewlekle
chore dziecko w domu są efektem wieloletniej pracy z małymi pacjentami będącymi pod opieką hospicjum, wyróżniają
się rzetelnością opracowania edytorskiego i przejrzystą sza-

tą graficzną. Mogą na długie lata stanowić bezcenne źródło
wskazówek w opiece nad chorym dzieckiem.
Książka powstawała długo i w bólach. Polifoniczność
przedsięwzięcia nie ułatwiała zadania, również jego charakter, na rynku polskim nowatorski. Tym bardziej więc cieszymy się, że najmłodsze dziecko Biblioteki Fundacyjnej ujrzało
światło dzienne i będzie mogło służyć pomocą osobom borykającym się na co dzień z chorobą dziecka.
MM

Akademia
Walki z Rakiem
Nasza oferta jest bezpłatna i obejmuje:
◆

Przewlekle chore dziecko w domu
www.fundacjahospicyjna.pl
www.hospicja.pl

◆
◆
◆
◆

pomoc psychologiczną, indywidualną i grupową
konsultacje z dietetykiem
zajęcia rehabilitacji ruchowej
warsztaty rozwoju osobistego
wsparcie duchowe

Zapraszamy do sklepu Biblioteki Fundacji Hospicyjnej!
www.fundacjahospicyjna.pl/sklep
AKTUALNOŚCI

Fundacja Hospicyjna, Fundacja Lubię Pomagać
oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
serdecznie zapraszają na konferencję z okazji
10. rocznicy śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC

„GOŚCINA SERCA” I „RYNEK USŁUG”. IDEE A REALIA
w dniach 15–16.09.2012 r. w Gdańsku
(…) oto po jednej stronie jest człowiek cierpiący ze swoją niepowtarzalną godnością i swoimi potrzebami — po
drugiej stronie — człowiek z Hospicjum ze swoim „gościnnym sercem” wobec swojego podopiecznego. A pośrodku
— „rynek” kontraktów. Pośrodku słownictwo nam już znane, z rzeczywistością produktów, usług, wizyt i świadczeń.
ks. E. Dutkiewicz SAC, „Hospicjum — jego rola w opiece nad terminalnie chorym”
Więcej informacji na w w w.hospicja.pl
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AKADEMIA WALKI Z RAKIEM

Oddział w Gdańsku, ul. Chodowieckiego 10
tel.: 58 343 80 90; kom.: 606 104 748
awzr@fundacjahospicyjna.pl
www.awzr.pl/~gdansk/
Działalność AWzR prowadzi Fundacja Hospicyjna

FUNDACJA HOSPICYJNA
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Pomóż nam przygotować wyprawki szkolne
dla dzieci osieroconych
Co możesz zrobić?
• Wpłacić darowiznę na konto: 93 1540 1098 2001 5562 4727 0011
• Przysłać pomoce szkolne na adres Fundacji Hospicyjnej
• Jeśli jesteś nauczycielem, możesz poprosić swoich uczniów,
by zamiast kwiatów ofiarowali Ci szkolne przybory

Szczegóły akcji na stronie: www.funduszdzieci.pl

