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Jeśli prawdą jest, że praca uszlachetnia, pielęgniarki w opiece paliatywno-hospicyjnej należą
do arystokracji. Niczym najwierniejsze Towarzyszki podążają za chorym krok w krok, wsłuchane w rytm jego ostatnich dni, współczujące
i współodczuwające. Pełne miłości, bo w Hospicjum nie da się inaczej. Bo tylko miłość jest
w stanie wytłumaczyć Ich codzienny trud.
Z okazji majowego Dnia Pielęgniarek, ale i ze
wszystkich innych powodów, dla których każdego dnia o hospicyjnych Aniołach myślimy tak
ciepło, pragniemy złożyć Im najlepsze życzenia
zdrowia, osobistego szczęścia, zawodowej satysfakcji, nieustającej siły do przezwyciężania
wszelkich przeciwności oraz zawsze dobrych ludzi wokół.
zespół Fundacji Hospicyjnej

Do Aniołów z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku nam najbliżej,
ale w dniu Ich święta myślimy o pielęgniarkach ze wszystkich hospicjów...
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O czym mówimy

Szczęście w nieszczęściu

w tym numerze? O tym,

Rozważania wcale nie teoretyczne o tym,
jak oswoić smoka

co dotyczy nas najbar-

POROZMAWIAJMY

dziej, dotyka najgłębiej:
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o poczuciu szczęścia,

W perspektywie nadzieja

niezależnie od tego co przyniesie życie, mie-

Rozmowa z ks. Janem Kaczkowskim, dr. teologii,
bioetykiem, założycielem i prezesem zarządu puckiego
Hospicjum, który od ponad roku zmaga się
z chorobą nowotworową

rzeniu się z chorobą, bliskiej osoby i własną,
o poszukiwaniu sensu i otwarciu na cierpie-

Współodczuwanie przede wszystkim

nie innych. Nie w teorii, lecz w praktyce.

Anna Wojciechowska, pielęgniarka Domowego
Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku, o swojej pracy, która nigdy się nie kończy

Chociaż zazwyczaj królewną bądź królem

HOSPICJUM OD ŚRODKA
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Z solidarnością i miłością

zostajemy jedynie w dziecięcych marzeniach,
to prędzej czy później w prawdziwym życiu
napotykamy smoka, z którym musimy się

Obchody 30. rocznicy powstania Hospicjum
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

zmierzyć. Czy doświadczenie nieuleczalnej

Spotkajmy się na blogu

choroby, straty czy osierocenia odbiera po-

Ludzie... blogi piszą, a wśród nich nasza fundacyjna
koleżanka. Zapraszamy do lektury

czucie szczęścia, którego w życiu pragnie-

WOLONTARIAT

14

Honorowi Wolontariusze Fundacji Hospicyjnej

my najbardziej? Czy jest możliwe szczęście
w nieszczęściu?
Czy jesteśmy lepiej przygotowani, odważ-

Oddani, ofiarni, wyjątkowi – przedstawiamy
tegorocznych laureatów tytułu Honorowego
Wolontariusza

ni, mądrzy, gdy najpierw sami profesjonalnie

NASZE AKCJE
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Pola Nadziei na Pomorzu 2013

zajmujemy się opieką nad chorymi, a potem
doświadczamy choroby, oraz czy chorowanie
„na świeczniku” jest szansą czy kłopotem? Co

Podsumowanie wspólnego zrywu pomorskich
hospicjów

chce usłyszeć chory, by poczuć się bezpiecz-

Podaruj Dzieciom Uśmiech

nie, i czy można znaleźć sens w cierpieniu?

Nowa kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej

To są pytania, które stoją przed chorym

Ostra jazda, czyli FDO bez trzymanki

i jego opiekunami. To są pytania, do których

Dla koordynatorów nie ma wakacji.
Organizując dzieciom wypoczynek,
już myślą o ich powrocie do szkoły

odpowiedzi przygotowali ci, którzy odnaj-

Wszystkie gole dla podopiecznych Fundacji

dują je we własnym życiu: mama chorego

Jak osiem firm dla Fundacji w piłkę grało?

dziecka, chory ksiądz, pielęgniarka, wolon-

BIBLIOTEKA FUNDACJI
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tariusz, pracownik fundacji. Nie w teorii, lecz
w praktyce.

„Prawdą prosto w oczy”
„Szału nie ma – jest rak”, czyli contra spem spero księdza
Jana Kaczkowskiego
WYDAWCA
Fundacja Hospicyjna
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Szczęście w nieszczęściu

Fot.: Grzegorz Dolecki

Z ŻYCIEM NA TY

„Nie możesz zabronić ptakom smutku krążyć nad twoją głową, ale że kiedy zwycięży tego potwora, to już
możesz nie dopuścić do tego, by uwiły gniazdo w Twoich włosach” na pewno osiągnie szczęście.
Ale bywa też tak, że królewicz i króSharon Creech, „Dwa obroty księżyca” lewna nie mogą rozprawić się ze złym

Żyli długo i szczęśliwie
Słowo „szczęście”, od kiedy pamiętam,
stanowiło dla mnie zagadkę i wprawiało
w poczucie lekkiej dezorientacji. Było tak,
gdy jako mała dziewczynka słuchałam
zakończeń baśni, których bohaterowie,
po serii nieszczęść i niebezpiecznych przygód, przechodzili w fazę życia zamkniętą
w lapidarnym stwierdzeniu: „i żyli długo
i szczęśliwie”. Niestety, nam czytelnikom
i słuchaczom tych opowieści podgląd tego
dalszego ciągu nie był już dostępny. Pamiętam, że czułam wtedy zawsze niedosyt
podobny do tego, jaki odczuwa się, gdy
musimy przed samym końcem seansu
przerwać oglądanie fascynującego filmu. Bo to, co było potem i jak wyglądała
ta szczęśliwa codzienność, interesowało
mnie chyba jeszcze bardziej niż pełne grozy, lecz mało prawdopodobne perypetie
księżniczek i królewiczów. Snułam domysły: jak konkretnie wyglądało to długie
i szczęśliwe życie? Nie było już złej maco2

chy ani smoka, ale jak wyglądał ich dzień
od rana do wieczora, tygodnie, miesiące,
lata? Wydawało mi się wtedy, że pewnie
było im nieustannie przyjemnie, wesoło
i słodko. Nie-szczęście się skończyło i skoro
„żyli szczęśliwie”, to pewnie już nigdy nic
złego, niemiłego ani bolesnego, nic, czego
by nie chcieli, im się nie przydarzyło. To
jest szczęście – nie dzieje się nic złego…

Inne bajki o szczęściu
Wiele lat później dowiedziałam się, że
są też inne opowieści o szczęściu. Na przykład taka, w której królewicz nie potrafi
być szczęśliwy pomimo tego, że zwyciężył
smoka, pojął za żonę królewnę i otrzymał
pół królestwa. Niby wszystko ma – wszelkie wygody, miłość, zdrowie oraz uznanie
i szacunek otoczenia. A jednak po jakimś
czasie czegoś mu zaczyna brakować. Wciąż
jest niezadowolony. Jego życie wydaje mu
się jałowe. Wyrusza więc na poszukiwanie
kolejnego, jeszcze straszniejszego i trudniejszego do pokonania smoka. Wierzy,

smokiem. Z jakiegoś powodu zamieszkał
on na stałe w ich w pałacu i nie można
tego zmienić. Nie jest im łatwo, bo każdego dnia zmagają się z niedogodnościami
wynikającymi z życia pod jednym dachem z bestią. Po pewnym czasie jednak
przystosowują się do tych niezwykłych
warunków. Codzienne potyczki ze smokiem zaczynają traktować jako zwyczajny
element swojego życia. Stają się one dla
nich coraz łatwiejsze i królewska para
niepostrzeżenie doskonali się w sztuce
współistnienia z nieproszonym gościem.
Zaczyna zajmować się rzeczami, które
wcześniej z powodu smoka wydawały się
obojgu niemożliwe. Uprawiają pałacowy
ogród (choć czasem płaczą nad zdewastowanymi kwiatami), wieczorami słuchają
dźwięków harfy (która pozwala im choć na
chwilę zapomnieć o gadzinie), a czasem
nawet organizują bale (choć nigdy nie
wiadomo, czy w ostatniej chwili nie będzie
trzeba wszystkiego odwołać). Wprawdzie
niekiedy zdarza im się zastanawiać, jak
wyglądałoby ich życie bez smoka, jed-

Z ŻYCIEM NA TY
nak gdzieś w głębi serca czują, że wiodą
szczęśliwe życie.

Albo smok, albo szczęście
Te inne historie o szczęściu opowiada
samo życie. Wszyscy liczymy na to, że nam
akurat przypadnie w udziale taka wersja
bajki, w której smok (symbol zła, zagrożenia, cierpienia i chaosu) w ogóle się nie
pojawi. Przecież tak bardzo pragniemy być
szczęśliwi. Ale cóż, z biegiem czasu orientujemy się, że smoki są w bajkach bardzo
rozpowszechnione i istnieje znikoma szansa, że uda nam się przez całą opowieść
z żadnym z nich nie spotkać. Przyjmujemy
więc taką ewentualność, że kiedyś może
przyjść nam się zmierzyć z jakimś smokiem
(niepowodzeniem, zdradą, nieszczęśliwym
wypadkiem, chorobą czy śmiercią). Boimy
się, bo nigdy nie możemy być pewni, czy
ostatecznie wyjdziemy zwycięsko z tego
starcia. To naturalne, że stawiamy smoka
i szczęście na przeciwległych biegunach naszego życia. Myślimy: „jeśli spotkam smoka,
to automatycznie przestanę być szczęśliwy,
a moje szczęście wróci tylko wtedy, gdy
smok odejdzie, gdy go pokonam, gdy skończy się ten etap. Zgoda – nieszczęście może
mnie spotkać, takie jest życie. Ale będzie
to epizod i jak kłoda zwalona w poprzek
drogi, utrudni chwilowo moją podróż. Ale
potem… już tylko «długo i szczęśliwie»”.
Albo smok, albo szczęście…
A co by się stało, jeśli smok postanowiłby rozgościć się w naszym życiu na
dłużej i nie znalazłaby się taka siła, która
potrafiłaby go pokonać? Czy bylibyśmy
już na zawsze skazani na pozostanie po
stronie smoka, czyli w strefie nieszczęścia,
żalu, smutku, lub w najlepszym wypadku
zmuszeni do obojętnego współegzystowania z panoszącym się stworem? Czy
naprawdę tam, gdzie zamieszka smok, już
nigdy nie będzie miejsca dla szczęścia? Co
musi się stać, żebyśmy żyjąc ze smokiem
pod jednym dachem, zaczęli uprawiać
ogrody i słuchać dźwięków harfy?

jest zazwyczaj raczej optymistą, czy pesy- sami mamy wpływ na to, czy czujemy się
mistą. Te 50% to indywidualny, wyjściowy szczęśliwi. Sonja Lyubomirsky uważa, że
poziom szczęścia. Jest to nasza względnie to wciąż bardzo duża strefa wpływu. Bastała baza, z której wychodzimy i do której daczka nazywa te 40% naszym„kawałkiem
wracamy po różnych wydarzeniach obniża- tortu”, a także „czterdziestoprocentowym
jących lub podwyższających nasz nastrój. rozwiązaniem”. Czym jednak jest ten nasz
Zaskakujące jest jednak to, jak dzieli kawałek? To wszystko to, co świadomie
się pozostałe 50% z indywidualnej całko- robimy, jakie podejmujemy decyzje, jak
witej puli szczęścia. Według Lyubomirsky, radzimy sobie z trudnościami, a przede
poczucie szczęścia tylko w 10% zależy wszystkim jakie wzbudzamy w sobie myśli
od tego, co nam się
i uczucia. Przyjęcie
w życiu przydarza Przyjęcie podstawowego założenia, podstawowego zai warunków spo- że mamy wpływ na to, co myślimy łożenia, że mamy
wpływ na to, co
łecznych, w jakich
i czujemy, jest swego rodzaju
żyjemy (pochodzemyślimy i czujemy,
przepustką do szczęścia.
nie, środowisko,
że to my panujemy
nad naszymi myśladochody). Wydarzenia i okoliczności mają wpływ w tym mi i emocjami, a nie one nad nami – jest
sensie, że choroba chwilowo obniża nasz swego rodzaju przepustką do szczęścia.
przeciętny poziom szczęścia, a wygrana Bo ono w dużym stopniu związane jest
w totolotka go podwyższa. Jednak bardzo z naszą świadomością, a dokładniej –
szybko (nawet w trakcie trwania choroby) świadomą decyzją, że będziemy szczęśliwi.
wracamy do swojego przeciętnego stopnia
szczęśliwości. Nauka potwierdza więc to,
Nieszczęścia chodzą po
o czym mądrość ludowa mówiła od dawna:
(szczęśliwych) ludziach
bogactwo, piękno, a nawet zdrowie mają
tylko krótkotrwały wpływ na szczęście,
Choroba dziecka zagrażająca jego żyjakiego jesteśmy w stanie doświadczać.
ciu to wydarzenie z kategorii:„nieszczęścia,
tragedie, życiowe dramaty”. W potocznym
Mój kawałek tortu
myśleniu wydarzenia należące do tego
Pozostaje jeszcze 40% z całości szczę- zbioru (a więc oprócz chorób także straty,
ścia odczuwanego na przestrzeni życia, i ta śmierci bliskich osób, rozstania, wypadki,
część zależy od nas. W takim zakresie my pożary czy powodzie) identyfikujemy jako

Od czego zależy to, czy czujemy się
szczęśliwi? Według Sonji Lyubomirsky,
amerykańskiej psycholog i badaczki szczęścia, około 50% naszego ogólnego stanu
zadowolenia zależy od genów, czyli od
zdolności do odczuwania szczęścia, jaką
dostaliśmy w spadku po przodkach. Prawie
każdy potrafi zdiagnozować sam siebie, czy

Fot.: Grzegorz Dolecki

Kalkulator szczęścia

Półtoraroczny Pawełek... i kwiatek
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Fot.: Grzegorz Dolecki

skrajne przeciwieństwa szczęścia. Tak też
traktujemy ludzi z naszego otoczenia, których spotkało jedno z tych zdarzeń – jako
osoby „biedne”, nieszczęśliwe, smutne,
które jeśli się uśmiechają, to co najwyżej
przez łzy. Bo takie panuje przekonanie, że
przecież nie można być szczęśliwym, gdy
dotknęło nas nieszczęście.
Mam za sobą pięcioletnią już perspektywę życia mamy, której dziecko jest pod
opieką hospicjum. Życia, które przez innych może być spostrzegane jako ciężkie,
smutne i nieszczęśliwe. Z tej perspektywy
mogę powiedzieć, że właśnie to przekonanie – o nieszczęśliwym życiu ludzi,
których dotknęło tzw. nieszczęście – jest
najbardziej destrukcyjne dla poczucia
szczęścia. To właśnie ono, bardziej nawet niż samo wydarzenie, przyczynia
się do nieszczęśliwości. Pozbycie się takiego sposobu myślenia było dla mnie
przełomowe na drodze do podjęcia
świadomej decyzji o szczęściu. Musiałam oddzielić w swojej głowie to, co się

Z „pozytywnej” kolekcji
4

zdarzyło (a na co nie miałam wpływu) trze (co z tego, że w centrum miasta).
od siebie samej. Przejąć kontrolę nad Wieczorem można, przytulając się do
swoimi myślami i emocjami, aby nie były starszego syna, z całą uwagą i zaangazdeterminowane tragedią. To nie znaczy, żowaniem czytać mu książkę, a rano
że zostałam stoikiem zobojętniałym na przed wyjściem do szpitala, biorąc barcierpienia. Raczej
dzo szybki prysznic,
świadomie cieszyć
że, mimo pełnego
Decyzja o byciu szczęśliwym
się orzeźwiającym
zaangażowania
sprawia, że nawet w obliczu
strumieniem letniej
w życie mojego
nieszczęścia
jesteśmy
zdolni
wody. I to nie znaczy,
dzieck a, mimo
własnego bólu odczuwać drobne przyjemności że jest się obojętnym
na to, co się dzieje, na
kochającej matki,
i pozytywne emocje.
daję sobie prawo do
cierpienie dziecka. To
jednoczesnego dążenia do szczęścia. nie znaczy, że nie ma lęku, stresu, płaczu.
Świadomie nie dopuszczam, aby dramat To się nie wyklucza.
choroby mojego synka pochłonął
mnie bez reszty i zawładnął wszystkimi Smutek w pakiecie ze szczęściem
Bycie szczęśliwym nie oznacza, że nie
wymiarami mojego życia.
przeżywa się trudnych i nieprzyjemnych
Nie cała cierpię
emocji. One są częścią naszego życia
Decyzja o byciu szczęśliwym sprawia, i dowodem na to, że jesteśmy ludźmi, że
że nawet w obliczu nieszczęścia jesteśmy reagujemy na to, co nas spotyka. Bardzo
zdolni odczuwać drobne przyjemno- ważnym momentem było dla mnie uprzyści i pozytywne emocje. Sprzyja temu tomnienie sobie tego (to jednak zupełnie
zdolność do tzw. co innego niż wiedzieć to teoretycznie),
współpobudze- że bolesne emocje, które przeżywam
nia afektów, w związku z chorobą synka, są naturalne,
czyli mieszania a nawet dobre. Świadczą o tym, że to, co
pr zeciwstaw- się właśnie dzieje, jest dla mnie ważne.
nych emocji. Ta Mówią o mojej miłości, wrażliwości i poumiejętność za- zwalają mi działać odpowiednio do popobiega całko- jawiających się zagrożeń. To, co się dzieje
witemu podda- – zapalenie płuc u mojego i tak ciężko
niu się negatyw- chorego dziecka – jest negatywne, nieponym uczuciom. żądane, nie chcę tego. Ale moje bolesne
Czuwając przy uczucia wywołane tym wydarzeniem nie
synku na OIOM- są złe, negatywne, niepotrzebne… Nie
-ie można, gdy dzieje się nic złego, że tak się czuję, wszystzaśnie, wyjść na ko ze mną w porządku, moje reakcje są
piętnastominu- prawidłowe. Przekonanie, że wyznacznitową przerwę, kiem szczęścia jest przeżywanie wyłącznie
zaczerpnąć po- przyjemnych odczuć i tzw. pozytywnych
wietrza przed emocji, bardzo ogranicza zakres naszego
b u d y n k i e m szczęścia i uzależnia je od zewnętrznych
szpitala i popi- okoliczności życiowych.
jając kawę z auKolekcjonować pozytywność
tomatu, poczuć
Można być szczęśliwym, doświadulgę i przyjemność odpoczy- czając różnych emocji – pozytywnych
wającego ciała i negatywnych. Nie można jednak wy– rozprostowa- obrazić sobie szczęścia bez radości i innych nóg, oczu nych „pozytywności” (miłości, nadziei,
wpatrujących się podziwu, wdzięczności). Barbara Frew otwartą prze- drickson w książce pt. „Pozytywność”
strzeń, nozdrzy pisze, że idealna proporcja to przewaga
wdychających emocji pozytywnych nad negatywnyświeże powie- mi w stosunku 3:1. Chodzi o to, aby na

przestrzeni dni, tygodni lub miesięcy
doświadczać mniej więcej trzy razy więcej radości, zachwytu czy miłości niż
smutku, rozczarowania czy złości.
Czy osiągnięcie tego „szczęściodajnego” bilansu jest w ogóle możliwe, gdy na drodze życia dołączyło do
nas tak zwane nieszczęście (na przykład choroba) i postanowiło zostać
na dłużej? I tu znowu odpowiedzią
jest świadome i planowe budowanie
wewnętrznego poczucia szczęścia.
Samo życie zatroszczyło się o wypełnienie po brzegi mojego naczynia z bolesnymi uczuciami. Są tam żal, smutek,
gniew, bezradność związane z okrutną
chorobą atakującą ciało mojego synka.
Jeśli jednak chcę czuć się szczęśliwie
i wierzę, że mam na to wpływ, muszę zapełnić „pozytywnościami” trzy
razy większe naczynie. Stawiam na
jak najczęstsze, umyślne, wzbudzanie w sobie takich emocji, jak radość,
zachwyt, nadzieja czy wdzięczność.
Chodzi o to, żeby nie czekać, aż zdarzy
się coś szczególnie pozytywnego, ale
aktywnie poszukiwać radości w najdrobniejszych okruchach codzienności. To wprawdzie oklepana prawda, że
przyjemności nie są źródłem trwałego
szczęścia, jednak istnieje inny związek
pomiędzy przyjemnością a szczęściem.
Otóż ten, kto podjął decyzję o byciu
szczęśliwym, potrafi świadomie odbierać przyjemności zmysłowe niezależnie od tego, czy spełnione są jakieś
szczególne warunki. Delektować się
wiatrem i słońcem podczas godzinnej
przejażdżki rowerem, smakiem ulubionych lodów kawowych, szalonym
tańcem z przyjaciółmi podczas spontanicznie zorganizowanej imprezy.
Kolekcjonować radość, to zauważać,
poszukiwać i zachwycać się się smakami, dźwiękami i obrazami, rozmowami, spojrzeniami i gestami, splotami
okoliczności i drobnymi sukcesami.
Jest ich nieskończenie wiele. Wystarczy wzbudzić i pielęgnować w sobie
umiejętność ich dostrzegania, a stanie się ona niewyczerpanym źródłem
poczucia szczęścia.

Normalna sprawa
Kolejne ważne przekonanie, pomagające otworzyć się na świadome
budowanie szczęścia w nieszczęściu,

Fot.: Grzegorz Dolecki

Z ŻYCIEM NA TY

...czy bylibyśmy już na zawsze skazani na pozostanie po stronie smoka?

dotyczy samej natury spotykających gamy. Poza świadomą decyzją wymaga
nas nieszczęść. Niepomyślne zdarze- mozolnej pracy, konsekwencji i samonia losowe (choroby, wypadki, straty, dyscypliny.
rozczarowania), gdy przytrafiają się
Między bajki włożyć
właśnie nam, zyskują dla nas rangę
„niezwykłych”, „strasznych” i „rzadkich”.
Ostatecznie więc między bajki należy
Takie ich wartościowanie dodatkowo włożyć mit, że trudne okoliczności życionas unieszczęśliwia. A tak naprawdę są we, tak zwane nieszczęścia (patrz: smoki),
one zwykłe, naturalne i powszechne. przekreślają możliwość doświadczania
Są odwiecznym doświadczeniem całej szczęścia.
ludzkości i nieodłącznym elementem
Przewlekła, nieuleczalna i wyniszżycia. Bardzo odciążająco działa na czająca choroba synka Pawełka wcieliła
mnie prosta myśl, że od zawsze i na się w życiu naszej rodziny w rolę niepocałym świecie dzieci chorowały i choru- konanego smoka, potwora-domowją. To, dlaczego tak
nika, bazyliszka,
się dzieje, pozoz którym od kilku
Możemy być szczęśliwi,
staje jedną z najlat dzielimy naszą
doświadczając różnych emocji
trudniejszych do
codzienność. Po– pozytywnych i negatywnych.
zostaje niezwycięzaakceptowania
żony, bo przecież
tajemnic. Jednak
przypominanie sobie o powszechno- postępu choroby nie udaje się zatrzyści tego zjawiska zdejmuje ze mnie mać. Raz po raz wychyla swój łeb, łypie
pewnego rodzaju piętno i powstrzy- okiem i przypomina o swoim istniemuje przed negatywną oceną sytuacji, niu. Strach o życie Pawełka, cierpienie
w której znalazła się nasza rodzina. dziecka, żal, smutek, zmęczenie – to
Staram się myśleć o tym, co się dzieje, jego żniwo. Jednak fakty są takie, że po
raczej w sposób: „to naturalne” niż „to latach, ten niegdyś tyran i dyktator, sieokropne”. Te myśli przywołuję świa- dzi w kącie i niczym ujarzmiona bestia,
domie, w jakiś sposób sztucznie, bo rzadko kiedy waży się z niego wyjść. Jest
bardziej odruchowa jest tendencja stałym kompanem na naszej drodze, ale
każdego z nas do odbierania własnych potulnie chodzi na smyczy. Można z nim
doświadczeń jako niepowtarzalnych. u nogi przemierzać ogromne odległości,
Bo w ogóle to wewnętrzne, głębo- wspinać się na szczyty, a czasem nawet
kie poczucia szczęścia, niezależne od radośnie wzlecieć ponad ziemię.
sprzyjających wiatrów czy życiowych
Anna Kulka-Dolecka
zawieruch, nie jest czymś, co raz osią5
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W perspektywie nadzieja
Nazywa siebie podmiotem i przedmiotem umierania. Ksiądz – twórca hospicjum, otwiera się na
każdego cierpiącego człowieka w myśl słów Chrystusa: „Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi
dałeś”. Charyzmat pomagania chorym realizuje jako kapelan, przechodząc jednocześnie przez
własne doświadczenie choroby nowotworowej. Z ks. dr. Janem Kaczkowskim, założycielem i prezesem puckiego Hospicjum pod wezwaniem św. Ojca Pio, doktorem teologii, bioetykiem, wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozmawia Aleksandra Perycz-Szczepańska,
mama chorego dziecka, pacjenta domowego hospicjum dla dzieci.

Listu do Hebrajczyków: „W czym bowiem sam cierpiał będąc
doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy
są poddani próbom”. Czy Ksiądz widzi swoją chorobę w kategoriach stania się do końca solidarnym z pacjentami
hospicjum, którym Ksiądz pomaga?
To jest piękne porównanie,
ale jeszcze nie wiem… Bo
to jest cały czas proces.
Powiedziałem kiedyś takie słowa, że ludzie poszukują we mnie autorytetu,
ale ja się z tym absolutnie
nie zgadzam. Uważam, że
choroba, w tym choroba
nowotworowa, która jest
w pewnym sensie mitologizowana, nie daje żadnego
nadzwyczajnego prawa
do wypowiadania sądów
moralnych. Nie czyni mnie
innym człowiekiem, bardziej odpornym na grzech
i otwartym na cnoty. Może
nawet czasami wręcz przeciwnie. Łatwo mieć taki mit
w głowie: „Jest ktoś, kto to
pojął i kto przez to z klasą
przechodzi”. Ja trochę czuję
na sobie taki ciężar, że muszę to zrobić z klasą. A tak Ks. Jan Kaczkowski
naprawdę, gdybym miał takiego pacjenta jak ja, to bym mu
powiedział: „Nic nie musisz. Jeżeli zdarzy ci się coś bez klasy, to
po prostu się zdarzy, tak jak każdemu innemu człowiekowi, nie
dlatego że jesteś chory”.
Wracając do Listu do Hebrajczyków, mówimy o cierpiącym
słudze Jahwe, czyli o Jezusie. Ten solidaryzm, ten personalizm
chrześcijański, personalizm Jezusa musi się rozlewać i na nas.
Zwłaszcza od księdza wymagałoby się tego więcej, w ludzkim
wymiarze. Bo słowo „ksiądz” nie pochodzi od „książę”, czyli
ktoś opasły, gruby, tylko od słowa „księżyc”, czyli ten który
6

świeci światłem odbitym, nie swoim, a słońca – Chrystusa.
To jest piękna symbolika. Tylko że to doświadczanie przez
Chrystusa cierpienia nie prowadziło do Jego pełni, ponieważ
On był pełny. I nie dlatego może nam lepiej przyjść z pomocą,
bo po ludzku zrozumiał chorych, sam cierpiąc, tylko dlatego
że był Bogiem. (…)
Miałam na myśli też taki
aspekt, że pomaga ksiądz
ludziom, z których każdy
potrzebuje nadziei, pocieszenia, umocnienia,
przede wszystkim w radzeniu sobie z lękiem. Czy
to nie jest tak, że Ksiądz
poprzez własne doświadczenie choroby staje się
dla pacjentów bliższy,
bardziej wiarygodny?
To na pewno. Chociaż ja,
cały czas pracując z chorymi, staram się nie epatować tą chorobą. Żebyśmy
się z pacjentami wspólnie
nad sobą nie użalali. Kiedy
jestem w hospicjum, funkcjonuję jako kapelan. Czasem powiedzenie, że ja też
mam nowotwór w głowie,
pomaga mi skrócić dystans.
I to jest jedyna forma pomocowa tego nowotworu w kontaktach z chorymi. W innych
płaszczyznach operuję moją wiedzą, taką jaką miałem zawsze
jako kapelan czy jako bioetyk.
Fot.: Damian Kramski

Kiedy myślę o Księdzu, przychodzi mi na myśl fragment

Czy inna jest rozmowa i pomoc kierowana do pacjentów
wierzących oraz tych, którzy deklarują się jako niewierzący?
Bywa bardzo różnie. Nie ma jednego rozwiązania. Czasem
osoba pozornie niereligijna, po zdrapaniu takiej pierwszej
warstwy chropowatości, okazuje się osobą głęboko otwartą
na tę przestrzeń metafizyczną czy na Boga wprost. A czasem
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okazuje się, że osoba religijna nie jest wcale wierząca, a tylko
właśnie religijna.
Komu łatwiej jest pomóc?
Łatwiej jest tym, którzy mają swój bezpośredni, osobowy kontakt
z Panem Bogiem, wszystko jedno jak Go definiują. Bo wtedy jest
pewna perspektywa, która wychodzi ponad śmierć.

Możemy, ale nie obowiązkowo. To nie jest tak, że każda choroba
automatycznie przyniesie ze sobą coś dobrego. Że ona jest
jakimś niezasłużonym darem od Boga. I dlatego jestem bardzo
ostrożny w formułowaniu zdań, że cierpienie uszlachetnia.
Ono może być, nazwijmy to, przydatne tylko wtedy, kiedy jest
dobrowolnie przyjęte i zaakceptowane. I kiedy sami próbujemy
w nim doszukać się jakiegoś sensu. Ale znowu też nie musimy
tego robić na siłę. Jeżeli stwierdzimy, że cierpienie jest bez sensu,
równie dobrze możemy mieć rację.

Jak wygląda proces pomagania osobie, która nie widzi
przed sobą takiej perspektywy? Czy szuka wówczas Ksiądz
wartości w życiu, dopóki ono trwa i w każdej bieżącej chwili,
W ostatnim czasie przeczytałam książkę, która dała mi dużo
czy raczej w relacjach tej osoby z bliskimi?
do myślenia, austriackiego profesora neurologii i psychiatrii
Bardziej w relacjach. Ale byłoby dość karkołomne w stanie
Wictora Frankla „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Jej autor
terminalnym zupełne ignorowanie tej perspektywy, traktotwierdzi, że poszukiwanie sensu stanowi najważniejszą
wanie jej bardziej uznaniowo, zwłaszcza z mojej strony, bo
motywację człowieka, a poczucie braku sensu jest główprowadzę przecież hospicjum kierujące się
nym źródłem nerwic i ogólnie mówiąc
Jestem bardzo ostrożny
wartościami kościoła katolickiego. Oczywibraku zadowolenia w życiu. Jednocześnie
w
formułowaniu
zdań,
ście nikomu nie wmuszam wiary, ale czuję
człowiek w każdej, nawet najgorszej, najmoralny obowiązek, aby przynajmniej kilka
trudniejszej sytuacji ma wolność wyboru
że cierpienie uszlachetnia.
razy trącić tę strunę. Kiedy pacjent stawia
własnej drogi i jeśli na przekór wszystkieewidentny opór, wtedy się wycofuję i ewentualnie za kilka dni
mu odnajdzie sens np. w chorobie – jest to pewnego rodzaju
zwycięstwo i może być źródłem pociechy…
znowu ją trącam albo trącam z drugiej strony. Kiedy widzę, że
nowotwór postępuje, widzę, że ktoś odchodzi, że to są ostatnie
Być może tak. Brzmi to dość logicznie. Współcześnie widzimy
dni, byłoby nieuczciwe, gdybym koncentrował się na „tu i teraz”,
mnóstwo ludzi, którzy popularnie mówiąc, miotają się bez senna jogurcie, na przyziemnych sprawach, które oczywiście też
su, dosłownie i w przenośni. Zresztą pewnie w każdej rodzinie,
są ważne i trzeba je przeplatać w tym hospicyjnym życiu. Ale
także i mojej, taka osoba gdzieś jest. Taka, której tak naprawdę
jeśli już szukam jakiegoś wspólnego mianownika, to właśnie
niczego nie brakuje w wielu wymiarach, ale mimo to nie może
odnoszę się do relacji, do miłości, do relacji w miłości. Bo tam
odnaleźć sensu. Jednak tu bym z owym uczonym dyskutował,
bo on twierdzi, że zawsze możemy dokonać wyboru. Jaki wybór
tak naprawdę, u korzeni, szukam Pana Boga. Szukam takiego
i jakie poczucie sensu mieli cierpiący w Auschwitz?
miejsca, w którym z tym człowiekiem mogę spotkać się w podobnej przestrzeni. I często jest to miłość. Często jest to miłość
trudna, chropowata, a czasem jest to prawdziwa miłość, o której
Frankl był właśnie więźniem Auschwitz. Stracił tam wszystktoś zapomniał. Najgorzej, jeżeli ktoś nie czuje się kochany i całe
kich bliskich, stracił swój dorobek naukowy w postaci niedożycie nie umiał kochać. Jeśli ktoś nie doświadczył żadnej miłości,
kończonej książki, którą miał przy sobie w kieszeni, próboani ze strony Pana Boga, ani ze strony bliźnich. Bo wtedy trochę
wano mu też odebrać poczucie ludzkiej godności. Poczynił
rozmawiamy jak ludzie z innej planety.
tam wiele obserwacji, które zawarł w swoich późniejszych
opracowaniach. Przyjął postawę obserwatora, który na
Czy spotkał Ksiądz wielu takich ludzi na swojej drodze –
okrutną i bezsensowną rzeczywistość patrzy z naukowym
ludzi bez miłości?
zainteresowaniem i próbuje ją opisać. Obserwując jako
lekarz ludzkie postawy w ekstremalnych okolicznościach,
Tak. Szczególnie u nas na Północy mamy dużą trudność z okaposzukiwał własnego sensu. Dawało mu to siłę.
zywaniem sobie czułości. Zwłaszcza wśród Kaszubów, którzy
… i wolność. W tym wypadku rozumiem go całkowicie. To była
ze swojej natury są jednocześnie i religijni, i bardzo rodzinni.
chyba jedyna droga do zachowania wewnętrznej wolności i do
Jednak mimo wszystko ten rodzaj religijności już się przeżywa
i nie przystaje do naszych czasów. I tu są czasami dramaty.
zachowania godności, której nikt mu nie był w stanie wyrwać;
Przeważnie – nie chcę mówić o winie, ale powody są po obu
nikt nie był w stanie odebrać przeżyć jego umysłu. Czasem,
stronach. Rzadko kiedy sytuacje są czarno-białe. Zwłaszcza,
z tego co wiem, było tak, że różni ludzie, którzy przed Auschwitz
że w hospicjach jest znaczna grupa pacjentów z pogranicza
żyli nie do końca kryształowo, tam okazywali się kryształami.
patologii społecznej i to nie dlatego, że ich częściej dopadają
I były przypadki zupełnie odwrotne, że ludzie po których bynowotwory, tylko że oni się po prostu później diagnozują. Jeżeli
śmy się tego nie spodziewali, tam okazywali się bandytami.
ktoś trzydzieści lat przeżył samotnie w altance, z dala od rodziny,
Ale oczywiście była też grupa naukowców, którzy prowadząc
z dala od bliskich, których dawno porzucił, duchowo i czasami
swoje obserwacje, w ten sposób ratowali swoja godność. On
fizycznie się zachwaścił, zarósł, to czasem bardzo trudno jest te
przeżył Auschwitz, tak?
ludzkie odruchy w nim odnaleźć.
Tak, przeżył i nie utracił swojej wiary.
Czy możemy postrzegać chorobę jako szczególną szansę
Muszę powiedzieć, że ilekroć w wywiadach i przy różnych okaodnalezienia czegoś najważniejszego, co znajduje się pod
zjach pytają mnie, czy jestem herosem, to zawsze zaprzeczam.
Życie w chorobie nie czyni ze mnie herosa. Herosami byli ci,
warstwą chwastów?
7
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którzy godnie przeżyli Auschwitz, i herosami byli także ci, którzy
godnie przeżyli stalinowskie tortury, nikogo nie wydając, zwyciężając duchem. Zacytuję Pismo Święte: „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. To jest prawda,
która nas w najgorszym nawet położeniu może ratować.
Ja też nie lubię, kiedy ktoś do mnie mówi, że jestem dzielną
mamą. Bo doskonale wiem, że wcale nie jestem taka dzielna.
I pewnie statystycznie można by wykazać mnóstwo dzielniejszych i mnóstwo mniej dzielnych matek. Zawsze w swojej
grupie, patrząc naukowo, jesteśmy gdzieś pośrodku. A zresztą,
jak mierzyć dzielność?

(…) Mam znajomego, który uważa, że jego choroba nowotworowa i cierpienie były jego najważniejszym doświadczeniem i największym bogactwem, bo pozwoliły mu całkowicie
zmienić życie. Pokazały, co jest naprawdę ważne. Mówi
o tym, nie znajdując specjalnie u nikogo zrozumienia. Czy
jest możliwe, aby aż tak dalece afirmować chorobę?
Jeżeli w ten sposób o tym mówi, to ma do tego prawo i nikt nie
będzie podważać jego odczuć. Ale ja bym bardzo przestrzegał
przed generalizowaniem tego na wszystkich. Każdy ma swoją
drogę i ten proces przebiega w sposób indywidualny. Mamy
zgodę, w pewnym momencie może przyjść akceptacja, której
najwyższą formą jest afirmacja, ale każdy ma też prawo zatrzymać
się na swoim poziomie. Najpierw jest szok, potem wypieranie,
następnie targowanie z Panem Bogiem, potem jest wściekłość,
tak klasycznie, książkowo…
Wszyscy w obliczu choroby przez to przechodzą?
Czasami przeskakuje się pewne etapy. Ja na przykład przeskoczyłem okres wypierania, ponieważ miałem czarno na

Fot.: Damian Kramski

Nie da się. Zwłaszcza dlatego, że każdy z nas ma w sobie
własną miarę tej dzielności... A jak to jest, czy Bóg przeznacza nas na jakąś drogę? Czy też może życie po prostu
się toczy, a Bóg jest obserwatorem naszej drogi i zarazem
szkoły dzielności?
To jest trudne i podstawowe teologiczne pytanie. Skoro Bóg jest
wszechmogący i wszechwiedzący, to czy jest tylko demiurgiem,
który patrzy i obserwuje chłodnym okiem? My wierzymy, że
jest Bogiem wchodzącym w relację, na tyle na ile my się na tę
relację otworzymy, bo to działa w obie strony. On wychodzi do
tej relacji, ale musi napotkać na otwartych. Bo na tyle szanuje
naszą wolność, że jeśli napotka nas zamkniętych, to tej wolności nie zgwałci. I czy istnieje w chrześcijaństwie coś takiego jak
przeznaczenie? Wydaje się, że nie. Zawsze mamy wybór, ku
dobremu i ku złemu. Czy Pan Bóg interweniuje? Nie automatycznie. Nie wtedy, kiedy na Niego tupiemy. Albo wtedy, kiedy
mówiąc w cudzysłowie, bawimy się w czary, czyli chcemy Go
zmusić, nawet modlitwą czy pobożnością. Czasem jest tak, że

wpadamy w taki religijny perfekcjonizm i wydaje nam się, że
jeśli będziemy perfekcyjni, to Pan Bóg nie będzie miał innego
wyjścia, jak tylko nam pomóc czy zmienić nasze życie, właśnie
tak jak my chcemy. Pan Bóg bardzo, wydaje mi się, nie lubi
egoistów. Im mniej jesteśmy egoistyczni, im bardziej otwieramy
się na innych, także na tych, którzy zupełnie od nas zależą, jak,
podejrzewam, pani synek, którzy nie mają innego wyjścia tylko
nas, im bardziej dajemy siebie, tym bardziej On tym naszym
życiem kieruje. (…) I nawet jeżeli gdzieś coś w życiu schrzanimy,
to On zawsze ma dla nas plan ratunkowy, zawsze ma „plan B”,
w którym możemy wybrać dobro albo zło. (…)
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białym napisane, co to jest i wiedziałem natychmiast, z czym
końca sugerować zdaniem rodziny, bo przecież chory jest
to się je. Chyba trochę przeskoczyłem, czy skróciłem sobie,
autonomiczną jednostką. Z drugiej strony są najprostsze
okres targowania się, no bo co ja będę się targował z glejapytania, tzw. screeningowe. Na przykład: „Pani Zosiu, czy
kiem czwartego stopnia? Pana Boga za poważnie traktuję,
pani jest osobą, która lubi dużo o sobie wiedzieć?”, albo:
żeby się z Nim targować. Potem mamy proces akomodacji
„Czy chciałaby pani wiedzieć dużo o swojej chorobie, czy
do choroby i tu jest taka zgoda: „a tam, przecież i tak tego nie
raczej nie?”. Zazwyczaj ludzie odpowiadają, że chcieliby wiezmienię”. Potem mamy akceptację, czyli
dzieć. Ale już na następne pytanie – czy
Chorzy nie potrzebują takiego
zgodę z plusem i później – nie wszyscy
mówić, gdyby się okazało, ze wyniki są
do tego momentu dochodzą – może być niemądrego pocieszania na zasadzie złe, albo że mamy jakieś niepomyślne
afirmacja. Ja jestem teraz na poziomie akwiadomości – odpowiedzi są pół na pół.
„będzie dobrze”.
ceptacji, bo jeszcze nie afirmacji. I powiem,
To jest tak zwany strzał ostrzegawczy,
że z dnia na dzień dostrzegam coraz więcej plusów, chociażby
no bo nikt nie zadałby takiego pytania, gdyby wszystko było
w takich rozmowach jak z panią i wieloma innymi osobami.
super i w porządku. Po reakcji pacjenta możemy poznać, ile
To jest dla mnie ważne.
należy przekazać, a na ile trzeba zrobić krok w tył, poczekać
dzień, dwa lub trzy, chyba że mamy taką sytuację, że musimy
Czy osoba, która cierpi, może dawać innym świadectwo,
decyzję podjąć natychmiast. Ale wtedy też trzeba zadbać
mówić: „Popatrz, to nie jest takie straszne. Ja też przez to
o jakość przekazania tej informacji.
przechodzę. Nie bój się”? Czy Ksiądz tak mówi chorym?
Może nie w ten sposób. O lęku bardzo często rozmawiamy. Proszę
W którymś z wywiadów przeczytałam, że Ksiądz myślał
zobaczyć, chorzy nie potrzebują takiego niemądrego pocieszania
o rozpoczęciu przygotowań do habilitacji. Czy mogę o to
na zasadzie „będzie dobrze”. Co to znaczy „będzie dobrze”? To
zapytać?
nic nie znaczy. Że przeżyję rok dłużej? Czy to jest to dobro? Czy
To są bardzo odległe plany i myślę, że wykraczają poza średnią
raczej JAK przeżyję ten czas. Chorym daje więcej bezpieczeństwa
przeżycia mojej choroby. Może uda mi się przygotować coś
przekaz: „Nie bój się. Wszystko jedno jak będzie, czy dobrze, czy
z tego, co do tej pory wydałem, ale nie jest to obecnie najważbeznadziejnie, ja przy tobie będę, ja ciebie nie zostawię, ja cię
niejsze zadanie do wykonania. Nie muszę mieć na nagrobku
nie opuszczę”. I kiedy ja czuję taką bliskość ze strony rodziny albo
napisane: ksiądz doktor habilitowany, ale… ta habilitacja mnie
przyjaciół, to czuję się cholernie bezpiecznie. I tak naprawdę
trochę łechce. Wolałbym jednak napisać dobry podręcznik do
wtedy niczego, albo prawie niczego, się nie boję.
przekazywania trudnych informacji i nawet zacząłem już nad
nim pracować. Myślę, że warto byłoby to zrobić. (…)
Czyli lęk nie musi towarzyszyć chorobie cały czas?
Nie, absolutnie. Mi towarzyszy marginalnie. Coraz mniej się boję.
Ksiądz celowo nie nazywa swoich pacjentów podopiecznymi,
Widzę też w sobie postęp duchowy. Nie religijny, czyli taki, że
ale właśnie pacjentami, bo cały czas trwa walka…
odmawiam dziesiątki różańców, biczuję się albo poszczę, ale
Oczywiście, bo oni są cały czas leczeni, w sposób paliatywny.
mam coraz większe zaufanie. Zbliżam się
W hospicjum trwa walka w dwóch aspekKiedy czuję bliskość ze strony
tach: przedłużania życia i podnoszenia jego
do tej bramy śmierci i ona mnie wcale nie
przeraża. Ona mnie ciekawi, coraz bardziej rodziny albo przyjaciół, to czuję się jakości, w tym typowym medycznym znamnie ciekawi. Boję się tylko procesu umieczeniu, czyli „quality-of-life”. W pewnym
cholernie bezpiecznie.
rania. Boję się, że przyjdzie informacja, że
momencie te obie krzywe zbiegają się i pycoś się znowu powiększyło. Ten moment otwierania koperty
tamy, czy przedłużanie życia wpływa na obniżenie jego jakości.
z wynikiem jest nieprzyjemny. Ale człowiek się bardzo szybko
Tu są wielkie dylematy moralne.
do tego jakoś akomoduje. Chciałbym też umieć zrezygnować
z uporczywej terapii i aby wobec mnie nie stosowano przywileju
Ale warto mieć w sobie nadzieję? Bo przecież, przepraszam za
terapeutycznego.
wojskowe porównanie, człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi…
Zwłaszcza ja się tego nauczyłem, bo dochodzę do momentu
średniej umieralności w mojej chorobie po rozpoznaniu, no
Czego dotyczy przywilej terapeutyczny?
i nie wygląda, żebym w ciągu miesiąca czy dwóch miał się
Dotyczy przede wszystkim przekazywania informacji, nie zaś
zwinąć. Więc przestałem już tak obsesyjnie liczyć sobie, ile mi
podejmowania decyzji o leczeniu. I, na co kładę duży nacisk,
przywilej terapeutyczny nie pozwala nam kłamać. Pozwala
zostało, i staram się żyć zupełnie normalnie. Szczególnie, że
serwować prawdę jak salami, po plasterku, ale nie pozwala
wracam do pracy.
lekarzom podawać informacji nieprawdziwych. Często lekarze
mylą przywilej terapeutyczny z przyzwoleniem na kłamstwo,
Od kiedy?
a to jest głębokie nieporozumienie. Ja chciałbym, żeby przekaOd dzisiaj.
zywano mi całą prawdę i od razu.
Życzę Księdzu dużo siły i bardzo dziękuję za rozmowę.
W jaki sposób powinno się przekazywać informacje niepomyślne?
Pełna wersja wywiadu z ks. Janem Kaczkowskim dostępna
Można wcześniej zrobić wywiad z rodziną, jaki ten chory jest
na stronie www.fundacjahospicyjna.pl
i co może przyjąć, a czego nie, ale też nie należy się tak do
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Współodczuwanie przede wszystkim
Z Anną Wojciechowską, pielęgniarką Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC
w Gdańsku, rozmawia Magda Małkowska.
Czy lubisz, jak się do Ciebie mówi:
„siostro”?
W opiece hospicyjnej jestem zawsze panią
Anią, a potem oczywiście Anią. Natomiast
w szpitalu, zwłaszcza ze strony ludzi starszych, taki zwrot się zdarza. Teraz już mi to
nie przeszkadza, ale gdy kończyłam studia,
nie podobał mi się.
Właściwie dlaczego? To taka deklaracja
zaufania. Kto jak kto, ale siostra krzywdy
nie zrobi…
Hm, to prawda, ale tu raczej chodziło
o relację pielęgniarka-lekarz. Dzisiaj pielęgniarstwo jest już zawodem samodzielnym, a kiedyś byłyśmy tylko pomocami
lekarskimi, bez możliwości podejmowania
samodzielnej decyzji. Zwrot „siostro” nas
trochę dyskredytował, chociaż zapewniam,
że ja nikogo bym nie poprawiła.

towana. Teraz wydaje mi się, że już potrafię
oddzielić ziarno od plew, z czyichś słusznych uwag wyciągnąć wnioski, natomiast
ze złośliwości się otrzepać.
Długo wytrzymałaś na tym oddziale?
Długie trzy lata. Potem przeniosłam się
na nowoutworzony Oddział Przeszczepu
Szpiku Kostnego. Do dzisiaj tamto doświadczenie wspominam najlepiej – zobaczyłam
wówczas, jak można współpracować z lekarzem. Zdarzało się, że profesor prosił o radę
zwyczajną pielęgniarkę i po raz pierwszy

Kiedy więc zapadła decyzja?
Po maturze, poradziła mi moja babcia.
Uważała, że to dobry, konkretny zawód.
Najpierw skończyłam dwuletnie studium
medyczne, a potem studia pielęgniarskie
w Bydgoszczy, też zresztą za namową babci.
Bardzo we mnie wierzyła. Jeszcze w studium poczułam, że trafiłam w punkt. Teraz
nie wyobrażam sobie innego zajęcia.
W jakim stopniu Twoje wyobrażenia
o pracy pokryły się z rzeczywistością
zawodową?
Po studiach nie pozostawiono mi wyboru. Ponieważ bardzo chciałam pracować
w Akademii Medycznej, wraz z koleżanką
poszłam starać się tam o pracę. Naczelna
pielęgniarek powiedziała nam, że są dwa
miejsca na pediatrii i mnie przydzieliła na
Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Wciąż ktoś za Ciebie podejmował ważne
decyzję…
Faktycznie czułam się prowadzona przez
los. Pierwszej pracy się nie zapomina, moja
była bardzo ciężka, dostałam prawdziwą
szkołę życia. Nie zawsze czułam się akcep10

Fot.: Andrzej Brzóska

Zawsze chciałaś być pielęgniarką?
Nie (śmiech). Jestem dziewczyną ze wsi,
kocham ziemię, więc całe moje dzieciństwo
i wczesną młodość marzyłam, by skończyć
rolnictwo i zostać na gospodarce. Okazało
się to jednak niemożliwe.

cych w fabryce. Czujesz społeczną aprobatę swojej pracy?
Zdziwiłaś mnie, myślałam, że powiesz o naszej zupełnej porażce. W szpitalu nie odczuwam tego w ogóle, a tam jednak pracuje
większość z nas. Jestem „tylko” pielęgniarką,
często pomijaną zarówno przez rodziców,
jak i lekarzy. Natomiast w hospicjum rzeczywiście czuję się bardzo ważna, doceniana
i mam rangę przyjaciela domu. Wyżej zajść
nie można.
Zabrałaś mi pytanie o wyjątkowość hospicjum jako miejsca pracy…
Oj, przepraszam (śmiech). W hospicjum
pacjentem naprawdę opiekuje się zespół
i odczuwam to na każdym kroku. W hospicjum domowym, jeśli nic się nie dzieje,
lekarz ma obowiązek odwiedzić pacjenta
dwa razy w miesiącu. Ja muszę być co najmniej dwa razy w tygodniu i ta możliwość
częstszej obserwacji jest bezcenna. Dużo
czasu rozmawiam z bliskimi chorego, oni
tego niezwykle potrzebują.
Pielęgnujesz ciało i duszę.
Nierzadko rodziny powierzają mi swoje
sekrety, zaprzyjaźniamy się i te więzy są
nieprawdopodobnie trwałe, bardzo osobiste. Niektórzy moi podopieczni nie żyją,
a ich mamy dzwonią do mnie i mówią: „Ty
wiesz, że jesteś dla mnie jak siostra?”. Czy
mogłabym usłyszeć coś piękniejszego?

No tak, człowiek tak szybko zapomina,
jak to jest, gdy boli…
Powinniśmy też być otwarte na drugiego
człowieka, bez względu na to, jaki on jest.

Dlatego trochę mi szkoda, że „siostra”
jest wypierana przez „panią”... Czy codzienny kontakt z tak wielkim cierpieniem ma wpływ na Twoje życie prywatne?
Wychodząc ze szpitala, zamykam za sobą
drzwi. W hospicjum tych drzwi nie ma,
więc ich nie mogę zamknąć. Moi najbliżsi
muszą to akceptować, wszyscy znają imiona
moich hospicyjnych dzieci. O hospicjum
nie umiem przestać myśleć.

W 2009 roku CBOS przeprowadził badanie, w którym wytypowano zawody
uważane przez Polaków za najbardziej
prestiżowe. Pielęgniarki zajęły… czwarte
miejsce, tuż za górnikami, wyprzedzając
o włos lekarzy czy inżynierów pracują-

Przed miesiącem obchodziliśmy Dzień
Pielęgniarek. Jakie życzenia powinno
Wam się składać?
Przede wszystkim satysfakcji z pracy, ona
jest w życiu najważniejsza. Ale o większe
pieniądze też poprosimy (śmiech).

poczułam się pełnoprawnym członkiem
zespołu.
Gdybyś miała skreślić portret psychologiczny pielęgniarki, jakie jej cechy byś
wyróżniła?
Myślę, że musimy być przede wszystkim cierpliwe i mieć zdolność współodczuwania…

Z solidarnością i miłością

Fot.: Andrzej Brzóska

HOSPICJUM OD ŚRODKA

„Trzydzieści lat temu zrozumieliśmy, że musimy iść z całym zespołem specjalistów do domów cierpiących
ludzi, którym ówczesna medycyna nie miała już nic do zaoferowania, kiedy opuszczali szpital z adnotacją
w wypisie: nihil faciendum”. O przeszłości i przyszłości ruchu hospicyjnego w Polsce dyskutowano podczas
uroczystej gali w Dworze Artusa, która 16 marca br. zainaugurowała obchody 30-lecia działalności Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i 10-lecia Fundacji Hospicyjnej.
Zawsze jest coś, co można zrobić dla drugiego człowieka,
nawet w skrajnie trudnej sytuacji. Udowodnił to ksiądz Eugeniusz
Dutkiewicz, kiedy trzydzieści lat temu wraz z grupą entuzjastów-wolontariuszy z gdańskiej Akademii Medycznej tworzył podwaliny
opieki paliatywnej w Polsce. I tak, w 1983 roku, rozpoczęło swoją
działalność Hospicjum Pallottinum, pierwszy ośrodek domowej
opieki hospicyjnej w Polsce. Po śmierci ks. Eugeniusza przemianowane na Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC, jest obecnie
największym, a zarazem jedynym zarówno stacjonarnym, jak
i domowym hospicjum dla dorosłych i dzieci na Pomorzu. Od dziesięciu lat jego działalność, podobnie jak funkcjonowanie około stu
innych placówek tego typu w Polsce, wspiera Fundacja Hospicyjna.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem J. E. Abp. Tadeusza Gocłowskiego. Tego samego
dnia do gdańskiego Dworu Artusa przyszli twórcy, kontynuatorzy
oraz przyjaciele ruchu hospicyjnego, aby odbyć sentymentalną
podróż w przeszłość, a także by rozmawiać o przyszłości idei opieki
paliatywnej w Polsce. Honorowy patronat nad imprezą objął
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a jej współorganizatorem
było Miasto Gdańsk.
Część oficjalną spotkania otworzył występ orkiestry Vita Activa
pod dyrekcją Mirosławy Lipińskiej, której muzycy w przeważającej
części byli ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. Następnie
rozpoczęła się debata zatytułowana „Sztuka umierania – solidarność międzyludzka”. Otworzyły ją wystąpienia gości specjalnych:
prof. Raymonda Voltza z Niemiec i prof. Danieli Mosoiu z Rumunii,
reprezentujących Europejską Akademię Opieki Paliatywnej, oraz ks.
Jana Kaczkowskiego, współtwórcy i dyrektora puckiego Hospicjum

pw. Ojca Pio. W jej dalszej części wzięli udział: ks. Piotr Krakowiak
SAC, krajowy duszpasterz hospicjów, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, psychoonkolog, współzałożycielka infolinii onkologicznej,
były konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, oraz
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP ds. społecznych.
Na koniec przyszedł czas na podziękowania i wręczanie nagród oraz wyróżnień osobom zasłużonym dla Hospicjum im. ks.
E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej. Statuetkę Gryfa Pomorza prof. Joannie Muszkowskiej-Penson wręczyła Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń. Ponadto Fundacja wyróżniła zasłużonych dla swojej działalności: Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego, prof. Joannę Muszkowską-Penson i ks.
Piotra Krakowiaka.
Na wniosek Fundacji Hospicyjnej, Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz przyznał Medale Prezydenta Miasta piętnastu
osobom związanym z Hospicjum.
Dla nagrodzonych były kwiaty i gorące słowa wdzięczności,
a dla wszystkich zaproszonych gości całe mnóstwo wzruszeń,
wspaniały poczęstunek oraz pyszny urodzinowy tort na zakończenie uroczystości.

Aleksandra Perycz-Szczepańska
Wszystkim Hospicjom, które w tym roku świętują okrągłe
rocznice działalności, życzymy, by niezależnie od warunków
politycznych i społecznych mogły w spokoju realizować swoją
misję i z roku na rok obejmować troskliwą opieką coraz większą
liczbę pacjentów.

Redakcja
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Od kilku dobrych lat robią zawrotną karierę
w internecie, stanowiąc rodzaj dzienników zawieszonych w sieci, silnie spersonalizowanych
zarówno dzięki pierwszoosobowej narracji, jak
i fantazji ich autorów, którzy sięgają po najrozmaitsze formy wypowiedzi. Blogi mają wiele
imion, my zapraszamy do jednego z nich, już
dwa miesiące zawieszonego na stronie Fundacji Hospicyjnej. Blog „W poszukiwaniu sensu”
Aleksandry Perycz-Szczepańskiej swoim tytułem obiecuje, że jego czytelników czekają podróże do źródeł.

„Logos” znaczy „sens”
(…) Przez jedenaście lat nosiłam mundur oficera Marynarki
Wojennej. Jednak najdzielniejszy i najbardziej waleczny człowiek,
jakiego miałam okazję w życiu poznać, po urodzeniu ważył mniej
niż kilogram i był zbyt słaby, aby samodzielnie podjąć życiowe
funkcje. Ale to właśnie On pokazał mi, czym jest prawdziwa siła
i to On uczy mnie każdego dnia odwagi. (…)
Narodziny chorego dziecka były dla mnie punktem zwrotnym,
momentem, w którym ja również narodziłam się na nowo. (…)
Moje życie to hospicjum. Każdego dnia uczę się akceptacji codzienności i poszukuję sensu w tym, co logicznie rzecz biorąc nie ma
sensu – w chorobie i cierpieniu. „Logos” z języka greckiego oznacza
„sens”, ale także „słowo”. Poszukuję sensu za pomocą słów. (…)

Te nieznośne łobuzy
Czy pamiętasz swoją najlepszą psotę z dzieciństwa? Czy w ogóle
zdarzało Ci się psocić, łobuzować, podkradać jabłka z sadu sąsiadów
albo słodycze z babcinego kredensu? Po prostu – rozrabiać? Mam
nadzieję, że tak. Co sprawiało Ci wtedy największą radość? Może
taplanie się w błocie? A może brodzenie w kałużach po deszczu?
Szukanie skarbów na strychu pod podłogą (poprzez metodyczne
odrywanie desek)? Zużycie połowy flakonika drogich perfum
mamy z Pewexu w celu dezynfekcji brudnych nóg (sama chciała,
żeby były czyste i PACHNĄCE)? Wylanie w śmigus-dyngus prosto
na dekolt babci, śpiącej słodkim snem, filiżanki lodowatej wody
ciurkiem (bo w tym dniu wolno polewać wodą)?… (…)
Ja osobiście kochałam wakacje na wsi. To był chyba najszczęśliwszy czas w życiu, a na pewno najbardziej beztroski. Chwytaliśmy każdą okazję, żeby wybuchać śmiechem, narażając się na
komentarze niektórych dorosłych, że śmiejemy się jak „głupi do
sera”. Zapewne, bywaliśmy głupi, ale za to absolutnie, doskonale
szczęśliwi. Potrafiliśmy obśmiewać nawet sprawy wzbudzające
12
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Spotkajmy
się na blogu
niepokój, przez co nabierały bardziej oswojonych kształtów, my zaś
stawaliśmy się we własnych oczach znacznie bardziej odważni. (…)
Po latach przekonałam się, że śmiech może na zawsze pozostać
żelazną liną ratunkową, rozpiętą ponad naszym życiem pełnym
trosk, być źródłem siły.
Tak zwaną śmiechoterapię stosuję wobec Szymka tak często,
jak tylko się da. Śmiech pomaga zredukować uporczywe bóle
brzucha, będące jednym z poważniejszych problemów mojego
synka. Kiedy płacze – trzeba Go rozśmieszyć. Mam na to swoje
sposoby. Jednak żeby rozśmieszyć cierpiące dziecko, muszę obudzić
w sobie wewnętrznego łobuza, z jego skłonnością do szczerych
wygłupów. Muszę być w tym wiarygodna. Tak więc terapia jest
w pewnym sensie obustronna, choć każde z nas korzysta na swój
sposób. Szymuś z rozpaczliwego płaczu przechodzi w śmiech,
najpierw przez łzy, ale później naprawdę rozwesela się, chichocze i rozluźnia mięśnie, co z kolei przynosi efekt przeciwbólowy.
Czasem to działa skuteczniej niż lekarstwa. (…)
Jeżeli tylko możesz i czujesz się na siłach, to spróbuj obudzić
w sobie sympatycznego łobuza z czasów dzieciństwa. Szukaj okazji
do psoty i do śmiechu, przywołuj wspomnienia najradośniejszych
chwil. Nawet jeśli z jakichś powodów nie masz ich zbyt wiele, proszę,
odszukaj w pamięci, choćby to jedno-jedyne, kiedy ogarniał Cię
niepohamowany, nieskrępowany śmiech – oznaka prawdziwej
radości. Jeśli lubisz narzekać, rób to jak Kłapouchy z „Kubusia Puchatka”. Przychodzi do Ciebie wolontariusz z hospicjum? Wspaniale.
Zadaj mu pracę domową. Niech na każde spotkanie przygotuje Ci
kilka dowcipów. Ale mają być śmieszne! Niech w Twoich oczach
płoną wesołe, ciepłe, ironiczno-życzliwe iskierki, które ogrzeją
i pokolorują Twoją rzeczywistość.

Wyjście awaryjne
Chyba każdy to zna. Moment, w którym wszystkiego robi się
za dużo. Obciążeń dnia codziennego, zmartwień o zdrowie dziecka, własnej choroby i złego samopoczucia, poczucia bezsilności
albo niezrozumienia przez innych, poczucia winy, że nie jesteśmy
Zawsze Niepokonani, jak w reklamie cudownego środka na grypę
z biegunką… (…)
Znasz ten wyzwalający moment, kiedy zdajesz sobie sprawę,
że w przysłowiowym dzbanku za chwilę urwie się ucho, prawda?
Mówisz wtedy: „Mam tego dosyć. Za chwilę stąd wyjdę i już nie
wrócę”. Wyjdziesz i… dokąd pójdziesz? No właśnie – zabawa polega na tym, żeby wymyślić wyjście awaryjne. Warunek jest jeden:

HOSPICJUM OD ŚRODKA
ma to być szalony, zwariowany plan. Nasz plan „B”. Im bardziej
nierealny, tym lepiej. (…)
Kiedy już będę miała wszystkiego naprawdę dosyć, spakuję
najpotrzebniejsze rzeczy i wyjadę z Szymkiem daleko, bardzo
daleko. Kierunek: Sierociniec i Ośrodek Rehabilitacyjny dla Słoni,
Nairobi, Kenia. Zostanę opiekunką dla słoniątek, a Szymuś będzie
się z nimi bawił, ciągał za trąby i przytulał. Cóż to będzie za wspaniała rehabilitacja dla mojego Synka! Zupełnie eksperymentalna.
A może pojawią się nieoczekiwane, fantastyczne wyniki, w które
tu, pod naszą szerokością geograficzno-cywilizacyjną, nikt już nie
wierzy… Tak, czytałam „W pustyni i w puszczy” i wiem, że w Afryce
są muchy tse-tse, skorpiony, wielkie pająki (na pewno), a w wodzie
pływają pierwotniaki, które wywołują malarię. Ale czy TU jesteśmy
zdrowi? Wcale nie. (…)
Słoniątka też skorzystają. Szymuś jest dobry nieskalaną dobrocią kogoś, w kim jest najczystsze człowieczeństwo, rdzeń tego, co
w każdym z nas jest najważniejsze, a co nasze zdrowe mózgi często
mylą, przekombinowują, zakłamują, maskują, skrzętnie ukrywają,
a nawet gubią. Jest w nim miłość, szczerość, potrzeba bliskości
drugiej osoby i ogromna wdzięczność za tę bliskość. Z Szymka
można by robić sobie lecznicze okłady na obolałą duszę, gdyby
był lekarstwem. Osierocone słoniątka na pewno to docenią…
Dla mnie – wielka przestrzeń Afryki. Wolność. Słońce i góry.
Wszystko inaczej niż do tej pory. I praca polegająca na przytulaniu kogoś smutnego, bez słów. Bez pośpiechu. To mój plan „B”.
Przeglądam go w myślach jak film, modyfikuję, dopisuję sceny,
historie, przygody, spotkania. Wyobrażam sobie, jak ja, Szymek
i słoniątka odsypiamy w małej przytulnej zagrodzie jedenaście
lat bezsennych nocy, jak nadrabiamy poczucie bezpieczeństwa.
Złe diagnozy, pozostawione w szufladzie gdańskiego biurka, tu,
w Afryce, pozbawione swej mocy nie działają. Są nieaktualne. Nie
istnieją. Właściwie nigdy ich nie było. Przerabiam w marzeniach
uczucie wolności, doświadczam go. W marzeniach planuję, mam
oczekiwania. Mogę. (…)

W zaufaniu

Fot.: Joanna Perycz-Szczepańska

Wspomnienie z dzieciństwa: rzeka. Miejsce ochłody w upały,
radosnego taplania się, pluskania i wzajemnego ochlapywania,
chwytania w łódkę z dłoni małych rybek, poławiania raków, małży
i ślimaków wodnych oraz poszukiwania w mule ogromnych pustych
muszli o ostrych krawędziach, które, gdy się na nie nadepnęło,

...drogą w stronę słońca

raniły stopy, ale miały piękną perłową poświatę… To wszystko przy
brzegu. Przy pomoście. Bezpiecznie, pod czujnym okiem dorosłych.
Był też inny aspekt rzeki, poważny i złowrogi. Królestwo „środka
rzeki”, przestrzeń czarnej głębi, gwałtownych uskoków mulistego
dna i podstępnych wirów, mających na sumieniu niejedno życie. (…)
Z brzegu sielanka, pośrodku groza. Ta sama rzeka. To powodowało lęk. I utrudniało naukę pływania.
Kilka wakacji pod rząd oswajałam wodę, pływając „po warszawsku, brzuchem po piasku”. Zanurzać buzi nienawidziłam,
po niemiłych próbach w chlorowanym basenie. W końcu jednak
nauczyłam się „nurkować” w wodzie sięgającej kolan. Latem woda
kwitła. Pod powierzchnią otwierałam oczy, widziałam wielką zieloność prześwietloną słońcem. Byłam z siebie nawet dumna, bo
nie opiłam się tak bardzo wody przez nos, ale pływać w dalszym
ciągu nie umiałam. „Popatrz, jakie to proste, woda sama będzie
cię wypychać” – mówili doświadczeni życiowo pływacy i prezentowali piękny ślizg z głową nad powierzchnią, podczas którego
specjalnie nie poruszali nogami ani rękami na dowód tego, jak
woda sama niesie.
Ich niosła, mnie wciągała. Nadal udawałam, że pływam, rękami
dotykając dna.
W któreś wakacje wyprowadzono mnie za rękę na głębszą
wodę i tam po prostu popłynęłam. Okazało się, że nauka pływania
jest w istocie nauką zaufania.
Pomogło mi pewne ćwiczenie. Potem, kiedy już pływałam
pewnie, niejednokrotnie wykonywałam je dla czystej przyjemności
przekonywania się wciąż na nowo, że „ona naprawdę wypycha”.
Sama.
Wygląda to tak: wypływam na środek rzeki. Biorę głęboki
wdech, kładę się na plecy. Zanurzam się, odchylając głowę do tyłu,
„oddaję kontrolę”. Mięśnie tracą napięcie, rozluźniam je. Wydycham
powietrze. Jestem ciężka jak kamień. Cały swój ciężar oddaję
wodzie. Ona go przyjmuje, ale nie do końca. Otacza moje oczy,
nos i usta niczym małą wysepkę – nozdrze wieloryba z wiersza
„Pan Maluśkiewicz”. Uszy pod wodą. Odgłosy z brzegu docierają
do mnie jak leniwy szum pszczół, jest tylko spokój i poczucie
bezpieczeństwa. Zanurzam się z całym zaufaniem. Nie wykonuję
żadnych ruchów, „zawieszona” w wodzie niczym boja. Staję się
częścią rzeki. A ona naprawdę mnie wypycha! Nurt wody utrzymuje mnie bezpiecznie na powierzchni, ponosząc we właściwym
sobie kierunku, który staje się i moim kierunkiem. Pozwalam na
to. Czuję, że rzeka chce mi dać oparcie, pomóc, poprowadzić. A ja
mogę odpocząć, nabrać sił. (…)
Przy brzegu – dzieciństwo, to co znam. Pośrodku – dorosłość,
choroba dziecka, każda zmiana, każda nowa trudna sytuacja. Codzienna nauka pływania. Kiedy tracę siłę, kiedy nie wiem, co mam
zrobić – przez chwilę nie robię nic. Wiem jedno – jeśli zacznę się
szarpać w panice – utonę. W myślach wykonuję moje ćwiczenie
i kładę się na wodzie. Odpoczywam. Nabieram sił. Patrzę, dokąd
poniesie mnie nurt. Może to właśnie tam powinnam dotrzeć?
Zanurzam się w moje życie z zaufaniem. Wiem, że ono i tak mnie
poprowadzi. Rzeka jest ode mnie potężniejsza i zapewne na swój
sposób mądrzejsza.
Jestem częścią większej całości. Nie ja tu rządzę. Może na
szczęście…
Zapraszamy do lektury bloga Aleksandry na stronę:
www.fundacjahospicyjna.pl
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Fot.: Andrzej Brzóska

WOLONTARIAT

Honorowi Wolontariusze
Fundacji Hospicyjnej
Niestety wciąż żyjemy w kraju nierównych
szans i pogłębiających się dysproporcji społecznych, a liczba osób egzystujących w skrajnej nędzy niepokojąco wrasta. Jednocześnie,
dzięki coraz większej modzie na wolontariat,
jesteśmy świadkami powstania nowej kultury, w której na czoło wysuwają się szacunek
do drugiego człowieka i solidarność z tymi,
których dotyka społeczna lub osobista krzywda. Fundacja Hospicyjna, od 10 lat promująca
idee wolontariackie, po raz kolejny nagrodziła
osoby, które w pomaganiu innym wyróżniły się
w sposób szczególny.
Pola Nadziei, wiosenna ogólnopolska akcja ośrodków
paliatywno-hospicyjnych, w Gdańsku od 3 lat stała się okazją do
podziękowań, które Fundacja Hospicyjna składa swoim Przyjaciołom. Profesor medycyny, aktorka, fotoreporter, prezes, nauczyciel...
– Honorowi Wolontariusze 2012 reprezentują różne środowiska
zawodowe i na co dzień zajmują się sprawami, które nie mają ze
sobą wiele wspólnego. Wszystkich łączy jednak potrzeba bezinteresownego działania na rzecz potrzebujących, w tym wypadku
podopiecznych Hospicjum oraz ich rodzin.
22 kwietnia, w finałową niedzielę Pól Nadziei na Pomorzu
2013, w Sali Wety Ratusza Staromiejskiego odbyła się uroczystość
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wręczenia dyplomów Honorowych Wolontariuszy oraz bursztynowych statuetek, ufundowanych przez Miasto Gdańsk. W tym
roku zaszczytne tytuły otrzymali: Katarzyna i Maciej Dobrzynieccy,
Jolanta i Krzysztof Walkiewiczowie, Dorota Kolak, Zofia Korneluk,
Bożena Mizgier, Krystyna de Walden-Gałuszko, Janusz Benesz,
Maciej Kosycarz, Paweł Morawczyński, Conrado Moreno i Arkadiusz Wegner.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Gdański Zespół Piosenki i Tańca Don Don, od kilku lat wierny towarzysz wielu fundacyjnych imprez.
Zapytaliśmy Nagrodzonych o to, czym jest dla nich wolontariat,
jednocześnie prosząc o parę słów komentarza do przyznanego im
tytułu. Oto wypowiedzi niektórych z nich.
Otrzymane wyróżnienie sprawiło mi radość. Pracą wolontaryjną
zajmowałam się od „zawsze”. Swoją przygodę z hospicjum rozpoczęłam w trzecim miesiącu od momentu jego zaistnienia w Gdańsku.
Myślę, że potrzeba działania na rzecz innych rozwija się u człowieka
w następstwie wychowania, a także jest taką właściwością psychiczną,
która ujawnia się indywidualnie w większym lub mniejszym stopniu
w różnych okresach życia. Uważam, że ci, którzy ją w sobie rozwijają,
mogą nazwać siebie szczęściarzami – więcej otrzymują niż dają.
Krystyna de Walden-Gałuszko,
profesor medycyny, psychiatra

Tylko praca wolontariuszy jest bezpłatna, za wszystko inne hospicjum musi zapłacić. Jeśli ktoś uważa, że moja obecność może pomóc,
to moim obowiązkiem jest to po prostu zrobić. I robię z prawdziwą
przyjemnością. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy zostali wo-

WOLONTARIAT
lontariuszami i robią potrzebne, niesamowite rzeczy. Wyróżnieniem
przyznanym mi przez Fundację byłam zaskoczona, ponieważ uważam,
że jeszcze niewiele zrobiłam. Na wolontariat cały czas jestem otwarta.

już na emeryturze, jesteśmy ludźmi aktywnymi i, co bardzo satysfakcjonujące, potrzebnymi innym ludziom. Tak jak powiedział Pavese:
„Pięknie jest żyć, bo żyć to w każdej chwili zaczynać”. Kiedy słyszymy
z ust znajomych i przyjaciół, że na emeryturze ich życie straciło sens,
mówimy: „im bardziej puste życie, tym jest cięższe”, a przecież wokół
nas żyje tak wielu ludzi potrzebujących pomocy. Wyróżnienie nas
tytułem Honorowego Wolontariusza przyjęliśmy jako niezwykłą
i piękną zarazem nobilitację naszych wolontaryjnych prac, a także
„zastrzyk” pozytywnej energii do dalszego działania. Dziękujemy!

Dorota Kolak, aktorka teatralna i filmowa, pedagog

Mój wolontariat polega na przygotowywaniu i prezentacji koncertów, które wspierają działalność Hospicjum Dutkiewicza. Don
Don brał udział w takich akcjach Fundacji Hospicyjnej, jak „Gwiazdy
Malują Gwiazdy”, świąteczne jarmarki czy wydanie płyty z kolędami
i pastorałkami „Dzieci śpiewają dla hospicjów”. Wielokrotnie uczestniczyliśmy też w wydarzeniach związanych z Wielkim Finałem WOŚP,
odwiedzamy placówki z dziećmi niepełnosprawnymi i domy pogodnej starości. To dla mnie niezwykle istotne, by pokazać dzieciom, że
pomoc drugiemu człowiekowi jest ważna dla niego, ale i dla nas. Dla
nas samych może nawet ważniejsza.

Jolanta Walkiewicz, emerytowana nauczycielka biologii
Krzysztof Walkiewicz, emerytowany księgarz

Pierwszą reakcją na otrzymany przeze mnie tytuł Honorowego
Wolontariusza było zaskoczenie i pytanie, czy ja na pewno na nie
zasługuję. Jednak po głębszej refleksji doszedłem do wniosku,
iż przyznane mi wyróżnienie potraktuję jako docenienie starań
moich i Kolegów z Lions Club Gdańsk Neptun przez ponad 20
lat. W tym czasie wspieraliśmy różne przedsięwzięcia Fundacji
Hospicyjnej, indywidualne oraz nasze wspólne. Dlatego tytuł ten
jest traktowany przeze mnie jako ogromne wyróżnienie mojej
osoby, jak również mojej działalności w Stowarzyszeniu Lions Club
Gdańsk Neptun. Chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować za
docenienie działań na rzecz potrzebujących.

Zofia Korneluk, założyciel i kierownik
Gdańskiego Zespołu Piosenki i Tańca Don Don

Pracując zawodowo z chorymi onkologicznymi, bardzo uwrażliwiłam się na ich los. Wraz z mężem znaliśmy też ks. Eugeniusza Dutkiewicza i ten kontakt znacząco wpłynął na nas i nasze dzieci. Po
Jego śmierci zaangażowaliśmy się więc całą rodziną w pomoc ks.
Piotrowi Krakowiakowi. Byliśmy wolontariuszami na różne sposoby,
gdyż uważaliśmy, że każda pomoc ma swój sens. Od wielu lat staram
się nadal wspierać i rozpowszechniać idee i działania Fundacji Hospicyjnej – nie tylko w rodzinie, ale także wśród przyjaciół i bardzo
licznych znajomych. Zachęcam ich do udziału w przedsięwzięciach
Fundacji (bale, koncerty, Pola Nadziei, akcja 1% i in.) oraz sama w nich
uczestniczę. Jest jeszcze duchowy wymiar mojego wolontariatu.
Staram się uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach wspólnie
z chorymi w hospicyjnej Kaplicy, co daje poczucie bliskości i pomocy
im także modlitwą. Wyróżnienie mnie tytułem Honorowego Wolontariusza przyjęłam z radością, choć i z zaskoczeniem, gdyż nie sądziłam,
że na takie wyróżnienie zasługuję.

Janusz Benesz, prezes zarządu
Sportowej Agencji Reklamowej Trefl

Mój wolontariat polega na współpracy z organizacjami, których
działalność popieram, a których nie byłoby na to stać. Wykonuję
dla nich zdjęcia i doradzam. Ale czasami przyjmuje on zupełnie
niespodziewaną postać – np. podczas fundacyjnego koncertu charytatywnego włączyłem się do aukcji i udało mi się kilkakrotnie podbić
cenę licytowanego przedmiotu. Wyróżnieniem mnie przez Fundację
Hospicyjną byłem bardzo zaskoczony. Do niedawna uważałem,
że taką działalnością nie powinno się chwalić. Teraz myślę, że jednak
trochę warto, chociażby po to, by dać przykład innym.

Bożena Kłossowska-Mizgier, fizyk

Mieliśmy oboje bardzo aktywne i satysfakcjonujące życie zawodowe. Pewnie dlatego, że byliśmy pasjonatami – nauczycielka
z pasją i księgarz z pasją. Dwa różne zawody, ale integralnie związane z „byciem” między ludźmi, którzy często potrzebowali naszej
życzliwości, wsparcia i pomocy. Dzięki wolontariatowi, do którego
trafiliśmy ze zwykłej chęci niesienia pomocy i radości, nadal, choć

Maciej Kosycarz, fotoreporter

Wyróżnienie mnie przez Fundację Hospicyjną odbieram jako
wyraz docenienia całej naszej małej „normexowej” społeczności
w promowaniu Fundacji. Odebrałem ją świadomy zaangażowania
naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. Osobiście pomoc
tę traktuję jako pomocną dłoń, której działanie pomaga w mobilizacji
do walki z chorobą lub przynosi odrobinę ulgi w cierpieniu. Pamiętam dokładnie tę niedzielę, kiedy to na dziecięcej mszy u pallotynów
dowiedzieliśmy się o śmierci księdza Dutkiewicza, który w sposób
tylko sobie znany potrafił zjednoczyć dzieci i dorosłych do wspólnej
aktywności. Pomyślałem wtedy – CZAS DZIAŁAĆ!

Fot.: Arkadiusz Wegner

Paweł Morawczyński,
współwłaściciel Drukarni Normex

Mali artyści z Don Don

Wyróżnienie mnie przez Fundację Hospicyjną tytułem Honorowego Wolontariusza przyjąłem trochę z niedowierzaniem. Nie
oczekiwałem splendorów, pomaganie innym samo w sobie jest
wystarczająco super i daje wielką radość. Z drugiej strony jest mi
oczywiście bardzo miło i czuję się zaszczycony, a zarazem zobowiązany do dalszych działań.
Arkadiusz Wegner, fotograf

Magda Małkowska
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Pola Nadziei na Pomorzu 2013

Fot.: Jan Gorczak

Pojęcia „wiara”, „nadzieja” i „miłość” w dużej
mierze pokrywają się znaczeniowo. Pola Nadziei – wiosenne święto obywatelskiej solidarności z podopiecznymi hospicjów – są więc
również wyznaniem wiary w człowieka i dają
świadectwo jego miłości do świata. W tym
roku na Pomorzu, już po raz kolejny, pięć hospicyjnych ośrodków oraz Fundacja Hospicyjna i Caritas Archidiecezji Gdańskiej podjęły się
wspólnej organizacji przedsięwzięcia, znanego
powszechnie pod kryptonimem „Żonkil”. Jego
Grand Finale odbył się w niedzielę 21 kwietnia.
Hucznie, na kolorowo i z niezłym rezultatem.

Podczas finału Pól Nadziei w Sopocie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób
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Fot.: Arkadiusz Wegner

NASZE AKCJE

Przygotowania zaczęły się jeszcze ubiegłą jesienią. 7 października 2012 roku na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbyła się
uroczysta inauguracja wiosennego święta, połączona z sadzeniem
żonkilowych cebulek. Już wówczas honorowy patronat nad akcją
roztoczyli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Gdański Leszek
Sławoj Głódź, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, a także Prezydenci
Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Burmistrz Pucka.
Głównym celem wiosennej akcji, obecnie podejmowanej już
przez wszystkie hospicja w kraju, jest pozyskiwanie funduszy na
potrzeby ich pacjentów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Cierpienie i samotność, towarzyszące
chorobie onkologicznej w stadium terminalnym, są jednocześnie
sprawdzianem z człowieczeństwa wszystkich zdrowych, dla których
budząca się wiosna jest rzeczywistym zaproszeniem do życia.
Wprawdzie opieka w każdym hospicjum jest bezpłatna, jednak
NFZ pokrywa zaledwie część kosztów utrzymania pacjentów. Pozostałe środki trzeba po prostu pozyskać. Deficyty funkcjonowania
placówek hospicyjnych w skali roku są ogromne – potrzeba naprawdę wielkich sum i stąd konieczność całorocznych poszukiwań
darczyńców chcących je wesprzeć.
Istotnym elementem wiosennej akcji jest również szerzenie
mody na wolontariat – postawy najpełniej wyrażającej międzyludzką solidarność. Jej znakiem rozpoznawczym są wolontariusze,
którzy na ulicach, skwerach, przed kościołami czy w centrach
handlowych zbierają do puszek pieniądze na rzecz podopiecznych hospicjów, wręczając w zamian żonkil – symbol nadziei na
odrodzenie.
Tegorocznymi organizatorami Pól Nadziei na Pomorzu byli:
Fundacja Hospicyjna, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Hospicjum
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Dom Hospicyjny im. św.

Ks. Jan Kaczkowski z wolontariuszami

Pól Nadziei w Gdyni włączyła się też Fundacja Krewaktywni, organizując tamtego dnia Dzień Dawcy Szpiku. Gdyńskiej odsłonie akcji
towarzyszyły ponadto atrakcje przygotowane przez Miejski Dom
Kultury, pokazy Tai Chi, a także stoisko pełne smaków i zapachów.
Puck w ramach obchodów Pól Nadziei na Pomorzu przygotował wspaniały koncert. Zaraz po Mszy św. w puckim Hospicjum,
odprawionej przez ks. Jana Kaczkowskiego, wystąpił zespół
uczniów, nauczycieli i przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie, który wykonał utwory Edith Piaf w nowej aranżacji.
Piosenki były oczywiście o miłości, a słynny „Hymn”, zaśpiewany
na bis, poruszył szczególnie głęboko.
Od południa w gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC działał punkt przyjmowania puszek z czterech ośrodków
i liczenia pieniędzy. W skład komisji liczącej wchodzili przedstawiciele czterech hospicjów, Caritasu Archidiecezji Gdańskiej oraz
Fundacji, a także siedmioro wolontariuszy partnera strategicznego
akcji – Banku Ochrony Środowiska, oddziału w Gdańsku, który
udostępnił kilka maszyn liczących. Liczenie zebranych pieniędzy
przeciągnęło się do późnych godzin nocnych, ale wynik usensownił
długie godziny ciężkiej pracy. Łącznie zebrano 431 236,25 zł.
Następne Pola za rok. Mamy nadzieję, że znowu spotkamy się
razem, również w takich wiosenno-optymistycznych klimatach.

Magda Małkowska

Fot.: Archiwum Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni

Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz Hospicjum pw.
Ojca Pio w Pucku.
Wydarzenia towarzyszące finałowi rozpoczęła „Żółta Niedziela”
– inicjatywa pracowników 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego
przy ul. Polanki 117, którzy tego dnia wolontaryjnie otworzyli dla
chętnych aż 14 poradni oraz gabinet zabiegowy. Kolejne wydarzenia miały już charakter sportowo-kulturalny.
W Gdańsku imprezy odbywały się przede wszystkim w okolicach
Długiego Targu i Fontanny Neptuna. Otworzył je barwny korowód
wolontariuszy, pracowników i przyjaciół gdańskiego Hospicjum
i Fundacji Hospicyjnej, a w samo południe, w Sali Wety Ratusza
Głównego Miasta, Honorowym Wolontariuszom Fundacji wręczone zostały dyplomy i bursztynowe statuetki. Wszystkie pozostałe
atrakcje dostępne były już na świeżym powietrzu. Występy grupy
bębniarskiej „Rodriguez i Przyjaciele”, szantowego zespołu „Mietek
Folk” na scenie pod Zieloną Bramą, Smocze Łodzie na Motławie,
show koszykarzy Trefla Sopot z wszechobecną maskotką Treflikiem
czy słoneczna zumba to tylko niektóre z nich.
W Sopocie Pola Nadziei rozpoczęto pochodem wzdłuż Monte
Cassino. Wolontariuszom z żonkilami towarzyszyli m.in. Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, oraz Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego. Główne atrakcje koncentrowały
sie oczywiście na sopockim molo oraz okolicznej plaży, gdzie
organizatorzy zaprosili na Żonkilowy Festyn Rodzinny. Najpierw
publiczność rozgrzewały zespoły „I.N.D.”, „INSPIRUM Ecekon Brass
Band”, a potem zachwycały Cheerleaders Gdynia. Szczególną uwagę
przyciągnął występ Piotra Lisieckiego. Tańczono zumbę, taniec irlandzki i towarzyski, a studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS
oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Sportu Powszechnego
zapraszali do różnych aktywności. Ponadto przyjemne można było
połączyć z pożytecznym i skorzystać z możliwości zapisania się do
Bazy Potencjalnych Dawców Szpiku.
Gdynia zaprosiła na Skwer Kościuszki, w okolice Centrum Gemini. Podobnie jak w poprzednich miastach odbyła się Żonkilowa
Parada, tutaj poprowadzona Bulwarem Nadmorskim, a następnie
występy zespołów, m.in. Maćka Miecznikowskiego z programu
„Bitwa na Głosy” oraz „FARBA” i „Daddy's Prides”. W przygotowanie

Fot.: Archiwum Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku
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Żonkilowa Parada w Gdyni
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Podaruj Dzieciom Uśmiech
...a wraz z nim pewność, że nie zostały same. 1 czerwca rusza ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej, której głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom osieroconym przez
swoich najbliższych oraz rodzeństwu dzieci chorych.
Poczucie straty, z którym poradzić sobie musi każdy sam,
nie może iść w parze ze społecznym opuszczeniem. Działalność
Funduszu Dzieci Osieroconych, powstałego przy Fundacji Hospicyjnej w 2006 roku, jest próbą naprawy „po ludzku” niedobrego
losu, który rokrocznie dotyka kilkadziesiąt dzieci w Polsce. Jego
główną misją jest aktywne towarzyszenie w żałobie, w praktyce
oznaczające wsparcie psychiczne i materialne rodziny, której
status ekonomiczny wraz z odejściem jednego jej członków
często się pogarsza. W przypadku rodzin z przewlekle chorymi
dziećmi Fundusz w szczególny sposób opiekuje się ich zdrowym
rodzeństwem. Organizacja wyjazdów wypoczynkowo-terapeutycznych, kompletowanie wyprawek szkolnych, zbieranie
prezentów z okazji Świąt i Dnia Dziecka, wreszcie pośredniczenie
w przekazywaniu pomocy materialnej, ukierunkowana na wyrównanie szans edukacyjnych lub rozwój talentów, to podstawowe
formy działalności organizacji. W 2012 roku Fundusz objął opieką

331 dzieci z regionu pomorskiego oraz 400 dzieci z pozostałych
terenów terenów Polski, przeznaczając na pomoc 300 000 zł.
Zamierzeniem kampanii „Podaruj Dzieciom Uśmiech” jest
mobilizacja społeczeństwa do wspólnej odpowiedzialności za
los dzieci, których bliscy znajdują się lub znajdowali pod opieką
hospicjum. Temat niełatwy, tym bardziej więc istotny i nie do
pominięcia. Głównym celem kampanii jest zebranie 170 000 zł
na pomoc edukacyjną dla podopiecznych Funduszu, tak by ich
start w dorosłe życie był jak najlepszy. Od 1 czerwca do końca
września czołowi operatorzy sieci komórkowych uruchomili numer
7279, pod który można przesyłać tzw. charytatywny SMS o treści
POMAGAM (2 zł +VAT). Suma przekazana za jego pośrednictwem
w całości zasili konto kampanii, a uzyskane środki przeznaczone
zostaną na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz wyprawki szkolne.
Ambasadorem kampanii została Pani Henryka Krzywonos-Strycharska, od lat serdecznie związana z Fundacją Hospicyjną.

Rozmowa z Henryką Krzywonos-Strycharską,
ambasadorem kampanii Fundacji Hospicyjnej „Podaruj Dzieciom Uśmiech” (fragment)
Kiedy dzieci są szczęśliwe?
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Kiedy mają oboje rodziców, swój dom, kiedy
głaszcze się je po głowie i mówi, że są fajne
i wspaniałe. A przede wszystkim kiedy kocha
się je ponad życie. To jest ważne. Oczywiście mądrą miłością, bo można też dziecko
zagłaskać i zrobić mu tym tak naprawdę
krzywdę. (...)

Dla mnie dzieci są dobrem najważniejszym
– nieważne, czy to jest hospicjum, czy cokolwiek innego, ja zawsze jestem otwarta
na takie działania i nie waham się nawet
pięciu minut. A skłonił mnie mój charakter,
mój uparty charakter, który zawsze każe mi
coś zrobić dla drugiego człowieka. I to nie
muszą być koniecznie dzieci, ale dzieci dla
mnie są najważniejsze

Nie, nie zdążyłam i pewno już nie zdążę.
A tych rąk jest rzeczywiście dużo. Jeżeli tylko słyszę, że coś się dzieje, co może komuś
pomóc, to się w to włączam. Opowiem pani
sytuację, kiedy z moim mężem założyliśmy
sklep, takie tam czapeczki, rękawiczki, szaliczki dla dzieci. I nie minął rok, a ja prawie
wszystko rozdałam, więc mąż stwierdził, że
trzeba sklep zamknąć…

Już od lat jest Pani związana z działalnością Fundacji Hospicyjnej, a szczególnie
życzliwa akcjom Funduszu Dzieci Osieroconych. Skąd ta sympatia?

Tylko że wokół jest pełno takich apeli
o dobroczynność i jeszcze więcej wyciągniętych rąk po wsparcie. Nie zdążyła się
Pani uodpornić?

Magda Małkowska
Pełna wersja wywiadu na stronie
www.fundacjahospicyjna.pl

Fot.: Andrzej Brzóska
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Fot.: Arkadiusz Wegner

Ostra jazda,
czyli FDO
bez trzymanki
Z każdą wiosną w FDO wstępują nowe siły. Na
szczęście, bo trzeba ich sporo, by podołać zarówno dużym akcjom, które już na stałe figurują w kalendarzu koordynatora, jak i mniejszym
– może mniej spektakularnym, ale w swojej mikroskali równie istotnym.

„Kolorowy Piórnik” na start!

kecie Auchan. Atrakcyjnym wabikiem funduszowego stoiska była
wieloletnia wolontariuszka Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Teresa Marczewska, która chętnym (nie tylko dzieciom) czytała
bajki. Podobna zbiórka powtórzona zostanie w sierpniu.
Wszystkim osobom, mającym zamiar pomóc wypełnić tornistry
podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, podajemy numer
konta, na którym gromadzone będą środki, oraz adres, pod który
prosimy wysyłać szkolne przybory:

Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka
Kolejny finisz ogólnopolskiej zbiórki prezentów dla podopiecznych Funduszu z 46 ośrodków hospicyjnych. Na tegorocznej liście
dzieci oczekujących spełnienia swojego marzenia było 342 dzieci
z całej Polski. Niemało, ale też odzew wśród potencjalnych darczyńców był nieprawdopodobny. Na apel Funduszu odpowiedziały
zarówno osoby indywidualne, szkoły, jak i firmy. Na szczególne
wyróżnienie zasługują: Delphia, GTL, Thomson Reuters, LPP Re
Kids oraz Elle, których pracownicy przygotowali wyjątkowo dużo
prezentów, a także dzieci i nauczyciele z gdańskiej szkoły „Niedźwiednik”. Akcję poparli również znani i lubiani, w tym m.in.: Joanna
Koroniewska, Przemysław Babiarz czy Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Wszystkie paczki trafiły do dzieci na czas, czyli przed 1 czerwca,
dzięki uprzejmości firmy Business Pack Service Przesyłki Kurierskie,
która rozwiozła je nieodpłatnie. Dziękujemy!

23 1540 1098 2001 5562 4727 0010
Fundacja Hospicyjna, ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk,
z dopiskiem: „Kolorowy Piórnik”.

Mecz
25 maja br. na stadionie Gedanii w Gdańsku odbył się I Wielki
Turniej o Puchar „Gazety Wyborczej”, w którym walczyło 8 drużyn,
wystawionych przez 8 gdańskich firm. Zanim jeszcze pierwsi zawodnicy wybiegli na murawę, wiadomo było... kto wygrał. I nie ma
tu mowy o jakiejkolwiek ustawce. Przed rozpoczęciem zawodów
na ręce Alicji Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, wręczony
został czek na sumę 21 tys. Impreza miała bowiem charakter
charytatywny i połowa środków wpłaconych przez uczestników
wydarzenia przekazana została na rzecz podopiecznych Fundacji.

Kolorowy Piórnik
Takie rzeczy tylko w FDO! Kiedy wokół wszyscy myślą o wakacjach, w Funduszu już po raz czwarty zaczyna się „szkolna” akcja,
w ramach której zbierane są pieniądze i rzeczy niezbędne dla każdego ucznia. „Kolorowy Piórnik” oficjalnie rusza w połowie czerwca,
ale sporo uczniowskich akcesoriów udało się zebrać już 10 maja,
podczas promocyjnej sprzedaży książek w gdańskim hipermar-

Fot.: Arkadiusz Wegner

A poza tym...

Jeszcze tylko trzeba to wszystko popakować...

Ruszyły już przygotowania do letniego wyjazdu 30 podopiecznych Funduszu z województwa pomorskiego, tym razem do urokliwej miejscowości Jantar, na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław.
15 czerwca, w ramach zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej,
dzieci osierocone i rodzeństwo dzieci chorych z Trójmiasta zaproszone zostało przez Nadleśnictwo Gdańsk do Leśnego Ogrodu
Botanicznego Marszewo w okolicach Gdyni. Bezpłatny transport
umożliwi firma Przewozy Autobusowe „Gryf”, natomiast animatorzy-gospodarze zapewniają, że dla swoich gości przygotowują
arcyciekawy program, zwieńczony oczywiście ogniskiem i wspólnym śpiewaniem.
A 21 czerwca w ogrodzie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
festyn – trochę spóźnione obchody Dnia Dziecka, za to trafione
w punkt powitanie lata. Wśród zaproszonych podopieczni Funduszu
oraz młodzi wolontariusze i dzieci pracowników. Będzie się działo!

Justyna Ziętek
Koordynator Funduszu Dzieci Osieroconych
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Wszystkie gole dla podopiecznych Fundacji
W sobotę 25 maja br., na stadionie Gedanii w Gdańsku przy ul. Hallera, odbył się I Wielki Turniej o Puchar „Gazety Wyborczej”. Ostatecznego zwycięzcę rozgrywek przedstawiono już na samym początku imprezy. Była nim Fundacja Hospicyjna – beneficjent sportowych emocji
ośmiu drużyn, wytypowanych przez osiem trójmiejskich firm. To dla
niej tego dnia padło 104 goli.
– Spotkaliśmy się, by rozegrać szczególny
turniej. Chodzi w nim nie tylko o to, by fajnie
spędzić sobotę, ale przede wszystkim pomóc
małym podopiecznym Fundacji Hospicyjnej –
zapowiedział na wstępie Grzegorz Kubicki,
dziennikarz sportowy z „Gazety Wyborczej”.
Do współzawodnictwa stanęło osiem
zespołów, wyłonionych spośród ośmiu
firm, które odpowiedziały na apel „Gazety”
i przyłączyły się do charytatywnej akcji. Na
murawie Gedanii stanęły drużyny: Energa
SA (partnera strategicznego imprezy), Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Lotos
SA, Drutex SA, Ziaja Ltd, Zakład Produkcji
Leków Sp. z o.o., EDF Wybrzeże SA, a także
zespół Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz
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„Gazety Wyborczej”. Piłki miały być okrągłe,
a bramki dwie.
– Pieniądze przekazane nam dzisiaj przez
organizatorów przeznaczone zostaną na obóz
sportowy dla 30 osieroconych dzieci w Jantarze. Misją opieki hospicyjnej jest bowiem opieka nad całym człowiekiem – jego ciałem i jego
duszą, nad chorym i jego bliskimi, szczególnie

„Prawdą prosto w oczy”

Szału nie ma, jest rak to książka-wywiad Katarzyny Jabłońskiej
z księdzem Janem Kaczkowskim – doktorem teologii moralnej,
bioetykiem, założycielem hospicjum w Pucku, organizatorem
areopagów etycznych dla studentów medycyny, katechetą,
wykładowcą uniwersyteckim, wreszcie honorowym obywatelem Pucka. Przede wszystkim jednak z człowiekiem, z Janem,
bowiem przy wszystkich swoich zasługach i działalności, ksiądz
Jan pozostaje wciąż osobą prostolinijną, szczerą (momentami
do bólu), z ciętym językiem, dystansem do siebie i innych,
poczuciem humoru. Niezawinięty w kokon kapłańskich szat,
ma rzadki dar zjednywania sobie ludzi, chociaż bywa też przez
nich surowo oceniany.
Znokautowany rok temu wiadomością o chorobie nowotworowej, do dziś dnia nie przestaje się z nią „boksować”
i robić to, co przynosi mu niezwykłą radość oraz sens w życiu.
Jest przede wszystkim dla innych, dla swoich podopiecznych
w hospicjum. To tam towarzyszy chorym i umierającym, a także ich rodzinom. Odprawia msze w dostępnej dla wszystkich
kaplicy, koordynuje organizację wycieczek dla dzieci, których
bliscy umarli w hospicjum, udziela również ślubów. Jak mówi:
„Hospicjum to jego życie”.
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dziećmi. Dzisiejsze wydarzenie potwierdza, że
międzyludzka solidarność istnieje naprawdę –
powiedziała Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, przyjmując z rąk Aureliusza
Stawickiego, dyrektora sprzedaży „Gazety Wyborczej” w Gdańsku, czek na sumę
21 tys. złotych.
I Wielki Turniej o Puchar „Gazety Wyborczej” wygrał zespół EDF Wybrzeże SA, który
decydującą walkę stoczył z drużyną Ziaji
SA. Zawodników na boisko wyprowadziła
dwunastka podopiecznych Funduszu Dzieci
Osieroconych, co dla obu stron okazało się
sporym przeżyciem. O wygranej zadecydowały rzuty karne.
„Gazecie Wyborczej” – organizatorowi
sportowych wrażeń, a zarazem pomysłodawcy przekazania dochodu z imprezy na
rzecz najmłodszych podopiecznych Fundacji
Hospicyjnej oraz wszystkim Firmom, które
zechciały wystawić swoje drużyny, dziękujemy raz jeszcze, i to najserdeczniej.
Zespół Fundacji Hospicyjnej

Poddawany kolejnym procedurom medycznym, ksiądz Jan
żyje bardzo intensywnie. Z tego
powodu nie czuje się jednak kimś
wyjątkowym. Świadomość nieuleczalności nie sprawia, że Jan zamyka się w swoim pokoju w Sopocie.
Wręcz przeciwnie, jeśli tylko ma na
to siłę, stara się wykorzystać czas, by zrobić coś pożytecznego.
W wywiadzie padają pytania, które z reguły wszystkim
cisną się na usta: Jak to jest, kiedy teraz sam, dotknięty nieuleczalną chorobą, odwiedza terminalnie chorych? I wiele
innych, wydawałoby się czasem zbyt krępujących. Ale dla
Jana nie ma tematów tabu. Dzięki temu książka jest nie tylko
zapisem doświadczeń związanych z hospicjum i chorobą, ale
także zbiorem odpowiedzi w istotnych życiowych sprawach,
takich jak: eutanazja, uporczywa terapia, trudne rozmowy
z bliskimi pacjentów, in-vitro czy też małżeństwa homoseksualne. A wplecione w nie historie z młodości księdza dodają
całości uroku, czasem „pieprzyka”, bo jak się okazuje, ich autor
ma swoje za uszami.
Olga Woźniak

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

podaruj dzieciom uśmiech!

Kinga (7 lat), straciła siostrę w hospicjum

Fundacja Hospicyjna prosi: pomóżmy dzieciom osieroconym!
W ciągu roku potrzebujemy 170 000 zł na:
zajęcia pozalekcyjne, wyprawki szkolne i wypoczynek.

POMÓŻ DZIECIOM:
➽ Wyślij SMS o treści: POMAGAM pod nr 7279 (koszt: 2 zł + VAT)
➽ Wejdź na stronę www.fundacjahospicyjna.pl i zobacz, jak możesz pomóc
➽ Polub nas na

www.fundacjahospicyjna.pl

