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Kalendarium
w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej

najważniejszych wydarzeń 2013 roku

Zima „ziębi i gnębi” już bez taryfy ulgowej, ale w Funduszu Dzieci Osieroconych panują nastroje wiosenne. 
Startuje akcja „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”, czyli wielkie przygotowania do czerwcowego święta, 
kiedy to blisko 400 podopiecznych Funduszu z całej Polski otrzyma wymarzone prezenty.

Po raz pierwszy od 10 lat funkcjonowania oddziału stacjonarnego 
Hospicjum udało się zgromadzić środki na odnowienie holu hospi-
cyjnego i kaplicy oraz montaż nowego oświetlenia. Remont został 
przeprowadzony w błyskawicznym tempie, a pomoc wolontariu-
szy okazała się, jak zwykle, nieoceniona.

W gdańskim Hotelu Hilton odbył się III charytatywny Bal z Sercem 
Fundacji Hospicyjnej, tym razem w hiszpańskich rytmach. Zabawa 
zgromadziła crème de la crème trójmiejskiej nauki, kultury, bizne-
su oraz przedstawicieli władz miasta i regionu, a dochód z imprezy 
wyniósł rekordową sumę 122 tys. zł.

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego miała w tym roku szcze-
gólnie uroczysty przebieg, przypadała bowiem w 50. rocznicę ka-
nonizacji założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Nasz 
Dom Hospicyjny odwiedził Ksiądz Prowincjał Adrian Galbas, który 
podczas uroczystej Mszy św. wygłosił poruszającą homilię, a opra-
wę muzyczną zapewnił Gdański Chór Nauczycielski pod dyrekcją 
Pani Teresy Pabjańczyk. Tradycyjnie przyznano nagrody siedmiu 
wspaniałym pracownikom Hospicjum i Fundacji.

Pierwsza w 2013 roku Msza św. żałobna. W każdą ostatnią sobotę miesiąca do Kaplicy Baranka Bożego 
przychodzą rodziny pacjentów, których bliscy odeszli pod opieką Hospicjum. To dla nich ważny moment 
wspólnej modlitwy i ukojenia. Uroczysty charakter Mszy św. nadał występ Chóru Mieszanego Laudate 
Dominum pod dyrekcją Pani Joanny Sobowiec-Jamioł.

Hospicjum nie mogłoby wypełniać swojej misji bez rzeszy wspomagających je ludzi dobrej woli. Zgodnie 
z tradycją, w ostatnią niedzielę miesiąca, po raz pierwszy w tym roku modliliśmy się podczas Mszy św. 
w intencji Przyjaciół i Dobroczyńców Hospicjum. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Cantores Minores Ge-
danenses pod dyrekcją Pani Ewy Mazur.



1.02

1.02

7.02- 
-30.04

10.02

11.02

10-24.02

25-27.02

2.03

W Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, dzięki wsparciu finan-
sowym Fundacji Hospicyjnej, rozpoczęła działalność Hospicyjna 
Opieka Perinatalna, pierwsza tego typu inicjatywa na Pomorzu,  
a druga w Polsce. Opieka ta rozpoczyna się z momentem rozpo-
znania wady letalnej płodu i trwa przez całą ciążę, poród, śmierć 
dziecka i okres żałoby.

Karnawałowy Bal Przebierańców, czyli zabawa dla pod-
opiecznych Hospicjum Domowego dla Dzieci, ich zdrowe-
go rodzeństwa oraz dzieci osieroconych. Słowem, jakby 
powiedział Kłapouchy: „Szaleństwo, śpiew i... morwowe 
krzewy”. Zabawę poprowadzili animatorzy z firmy Dynamic 
Event.

Akcja „Przynieś PIT do Hospicjum”. Coroczne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym dla wielu osób stanowi 
nie lada problem i Fundacja Hospicyjna wychodzi im na przeciw. Przy okazji jest to szansa na pozyskanie 1% 
podatku dochodowego na rzecz naszej działalności.

Z inicjatywy Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanny Zych-Cisoń oraz Krajowego Duszpasterza 
Hospicjów ks. dr. Piotra Krakowiaka, w Domu Hospicyjnym, odbyło się spotkanie: „Tworzymy wolontariat 
w instytucjach opieki długoterminowej na Pomorzu”, którego głównym założeniem było przetransponowa-
nie hospicyjnych praktyk wolontariackich na wszystkie placówki opiekuńczo-lecznicze woj. pomorskiego.

W Hospicjum wszystkie dni należą do chorych, ale tego dnia ob-
chodzimy ich święto. Jest uroczysta Msza św., życzenia i kwiaty oraz 
tym razem – występ kwartetu smyczkowego Capelli Gedanensis 
i solistki Pani Hanny Kwiatkowskiej.

English Winter Camp w Rzucewie, m.in. dla siódemki pod-
opiecznych naszego Hospicjum oraz gdyńskiego Hospicjum 
im. św. Wawrzyńca. Na obóz pojechali dzięki uprzejmości 
Project Management Institute Oddział Gdańsk. Jedną z atrak-
cji był pokaz mody, prezentowany przez uczestników obo-
zu, a przygotowany przez firmę LPP SA, właściciela marki  
Reserved Kids.

Rekolekcje wielkopostne w Hospicjum. W tym roku konferencje prowadził ks. dr Jarosław Cielecki – dyrektor 
Watykańskiego Serwisu Informacyjnego, egzorcysta, towarzysz wielu pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

Umiera dr Anna Budny-Liberek, „prawdziwy lekarz ciała i duszy, z powołania, z pasji, z nałożonego sobie 
obowiązku, spiesząca stale na pomoc potrzebującym”. Dr Budny-Liberek od roku 1983 tworzyła z ks. E. Dut-
kiewiczem pierwsze w Polsce hospicjum domowe. Jako wolontariusz pracowała w nim prawie do końca 
swoich dni.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2013 rokuLUTY/MARZEC
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Dzień Kobiet dla mam z Hospicjum Domowego dla Dzieci. Panie zaproszone zostały do salonu fryzjersko-
-kosmetycznego „Na Grobli, Zdrowie i Uroda”, gdzie przy kawie, herbacie i słodkim co nieco poddawały się 
rozmaitym zabiegom upiększającym. Prezent trafiony w punkt.

Warsztaty z komunikacji, przeprowadzane w ramach IX kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum 
to też Życie”, zatytułowane: „Komunikacja z osobą chorą i jej bliskimi. Jak udzielać wsparcia i informacji?”. Zaję-
cia w grupach adresowane były do studentów i pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inauguracja jubileuszu 30-lecia Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
SAC oraz 10-lecia Fundacji Hospicyjnej. Podczas gali w Dworze 
Artusa odbyła się m.in. debata zatytułowana: „Sztuka umierania 
– solidarność międzyludzka” oraz uroczystość wręczania nagród 
i wyróżnień osobom zasłużonym dla Hospicjum i Fundacji, w tym 
także Medali Prezydenta Miasta Gdańska.

Początek wiosennej edycji kursu wolontariatu medycznego. 
W jego ramach odbywają się wykłady, warsztaty, 30-godzinna 
praktyka na oddziale stacjonarnym oraz wizyty w Hospicjum Do-
mowym. Kurs kończy się egzaminem, po którego zaliczeniu moż-
na podpisać tzw. porozumienie o pracy wolontarystycznej. Jesien-
na odsłona kursu wystartowała 16 października.

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Szkoły Opieki Paliatywnej z wolontariuszami z pomorskich hospicjów 
– niepowtarzalna okazja do wspólnej wymiany doświadczeń.

Uroczyste Msze święte żałobne z Litanią Imion, z udziałem rodzin 
pacjentów, którzy odeszli pod opieką gdańskiego Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza SAC.

Wielka zbiórka żywności w hipermarkecie Auchan. Ostatniego dnia zbiórki główną atrakcją był ogromny 
urodzinowy tort, przygotowany z okazji 15-lecia sklepu. Kawałek kosztował zaledwie złotówkę. Tort cieszył 
się ogromnym powodzeniem u klientów, a cały dochód z jego sprzedaży przeznaczono na Fundusz Dzieci 
Osieroconych, działający przy Fundacji Hospicyjnej.

„Wielkanocne Jaja” w Galerii Bałtyckiej, czyli spotkanie zna-
nych osób z trójmiejskiego świata kultury i sportu, które pod 
okiem profesjonalistek tworzyły ozdoby na świąteczny stół. 
Wydarzenie, połączone z kwestą na terenie całego sklepu, za-
inaugurowało akcję „Pola Nadziei”.

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej MARZEC
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„Bieg Nadziei – Prześcignę Raka” ulicami starego Gdańska. Im-
preza, oprócz promocji zdrowego trybu życia, była częścią akcji 
„Pola Nadziei” oraz programu profilaktyki raka piersi, realizowa-
nego pod hasłem „Dotknij piersi”. W biegu wzięło udział około 
650 osób. Na mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale. 
Oczywiście złoto, bo zwyciężyli wszyscy. Zwyciężyła nadzieja, że 
nikt nie jest sam.

„Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2013”, a w nim silna reprezentacja 
z Gdańska, biegnąca dla małej Amelki Kąkol. Na 10 km pobiegła 
również Beata Łopatniuk, pracowniczka Fundacji. Wszyscy zawod-
nicy dotarli szczęśliwie do mety, a dzięki imprezie udało się zebrać 
dla sporo pieniędzy. Sumę 2 663,75 zł wpłacili sami maratończycy, 
a dzięki portalowi siepomaga, pl wpłynęło 10 279 zł.

Uroczystości Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkiej Nocy, naj-
ważniejsze dni w katolickim roku liturgicznym. Symboliczne umy-
cie stóp w Wielki czwartek w hospicjum nabiera szczególnego wy-
miaru.

Bezpłatne warsztaty Akademii Walki z Rakiem dla chętnych – chorych, rekonwalescentów, wyleczonych, 
ich rodzin wreszcie dla potencjalnych pacjentów onkologicznych. Podczas warsztatów była m.in. okazja 
do spotkania z onkologiem, psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą.

III Studencki Koncert Charytatywny w klubie „Kwadratowa”, przygotowany we współpracy z Akademickim 
Centrum Kultury UG „Alternator” oraz Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej. Do trzech razy to już 
prawdziwa sztuka, dziękujemy! Dochód z imprezy, w wysokości 5 417,50 zł, przeznaczony został na Domo-
we Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku (kolejna inicjatywa w ramach „Pól Nadziei”).

Druga odsłona warsztatów z komunikacji, prowadzonych w ramach IX kampanii Fundacji Hospicyjnej  
„Hospicjum to też Życie”.

Wielka Środa Amelki Kąkol, podopiecznej Hospicjum i Fundacji 
Hospicyjnej. Wysiłek wielu osób i niezwykła hojność znalazły swój 
szczęśliwy finał i ciężko chora dziewczynka wraz ze swoją mamą 
mogły przeprowadzić się do nowego mieszkania w Szemudzie.  
– Amelka ma silne serce, które chce żyć, które chce być wśród nas. 
My w nią wierzymy, a ona walczy – powiedziała mama dziewczynki, 
Pani Sabina.

Uroczyste wręczenie Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego dla Hospicjum im. ks. E. Dut-
kiewicza SAC w Gdańsku, przyznanego przez specjalny Konwent działający przy Sejmiku Województwa Po-
morskiego. Nagroda została złożona na ręce dyrektora Hospicjum – ks. Jędrzeja Orłowskiego SAC.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2013 rokuMARZEC/KWIECIEŃ
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Majówka dla pracowników i wolontariuszy Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Bukowinie Tatrzańskiej, 
zorganizowana przez jednego z członków zespołu hospicyjnych wolontariuszy. Wspaniały czas poświęcony 
na integrację i wypoczynek. Jurku, dziękujemy!

Wiosenny festyn w otomińskiej „Wróblówce”, zorganizowany przez Swedish Business Club „Pomerania”. Bawio-
no się do późnych godzin nocnych, a Fundacja Hospicyjna, korzystając z uprzejmości Gospodarzy, przepro-
wadziła kwestę na rzecz podopiecznych gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. W tym roku Goście 
Festynu obdarowali ich bardzo hojnie, udało się bowiem zebrać aż 9 001 zł. Dodatkową atrakcją imprezy była 
fundacyjna zabawa fantowa.

Dzień Matki w Domowym Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dut-
kiewicza SAC. Były bukiety konwalii, prezenty, rozmowy przy 
pięknie nakrytym stole, ale przede wszystkim wiele ciepła 
i serdeczności. – Życzymy Wam, aby to niełatwe macierzyństwo 
było źródłem ogromnej radości i abyście czerpały z niego siłę. 
Jednocześnie dziękujemy, że nam zaufałyście i powierzyłyście w 
nasze ręce to, co dla Was najcenniejsze, czyli Wasze dzieci – powie-
działa Bogna Kozłowska, wicedyrektor Hospicjum.

„Żółta Niedziela” w gdańskim 7. Szpitalu Marynarki Wojen-
nej z Przychodnią. Na starcie wielkiego finału „Pól Nadziei 
na Pomorzu 2013” pracownicy Szpitala ustawili się jako pierw-
si. W zamian za datek do hospicyjnej puszki można było sko-
rzystać z porad 14 lekarzy specjalistów. Od koordynatora akcji 
w Szpitalu usłyszeliśmy – Dzisiaj mamy jeden cel – charytatyw-
nie służyć dobru.

„Wielki Finał Pól Nadziei na Pomorzu 2013”. Już po raz drugi 
pomorskie hospicja połączyły swoje siły w imię wspólnego 
celu. Byli z nami włodarze miast, samorządowcy, artyści, spor-
towcy, biznesmeni, dziennikarze oraz tysiące wolontariuszy 
z całego Pomorza: dzieci, młodzież szkolna i studenci. Dzięki 
niezwykłej ofiarności mieszkańców Pomorza udało się wspól-
nie zebrać wspólnie ponad 420 000 zł.

I Wielki Turniej o Puchar Gazety Wyborczej na stadionie Gedanii w Gdań-
sku. Wprawdzie nie było mowy o ustawkach, ale ostatecznych zwycięz-
ców rozgrywek znano od początku. Beneficjentem sportowych emocji 
byli podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych i to dla nich tego dnia 
padło 104 goli. Czek na sumę 21 000 zł przekazany został na obóz sporto-
wy dla osieroconych dzieci w Jantarze. – Dzisiejsze wydarzenie potwierdza, 
że międzyludzka solidarność istnieje naprawdę – powiedziała Alicja Stolar-
czyk, prezes Fundacji.

„Zielona Sobota” w Galerii Przymorze. Za 5 kg makulatury można było otrzymać sadzonkę ogrodowego 
drzewka, a na stoisku Fundacji Hospicyjnej skorzystać z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Na tere-
nie sklepu trwała kwesta na rzecz podopiecznych Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Dzień Matki i Dziecka w IKEA Gdańsk. Ich wspólne święto przygotowane zostało w ramach akcji „Razem urzą-
dzimy lepszy świat”, a jego współorganizatorem były Fundacja Hospicyjna oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Gdańsku. Kolejna piękna okazja, by wesprzeć działania Funduszu Dzieci Osieroconych, którego pod-
opieczni często swoich mam już nie mają.

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej KWIECIEŃ/MAJ
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Rusza ogólnopolska kampania Fundacji Hospicyjnej „Podaruj 
Dzieciom Uśmiech”, której głównym celem jest zebranie środków 
na pomoc dzieciom osieroconym przez swoich najbliższych oraz 
rodzeństwu dzieci chorych. Akcję poparli czołowi operatorzy sie-
ci komórkowych, dzięki którym uruchomiony został charytatywny 
numer SMS, a jej ambasadorem zgodziła się być Henryka Krzywo-
nos-Strycharska, od lat związana z Fundacją.

Otwarcie sezonu grillowego. Latem w naszym Hospicjum szczegól-
nie gorliwie realizujemy hasło „Hospicjum to też Życie”. Uczestnicy 
Jeż Cafe – pacjenci i ich rodziny oraz wolontariusze – bardzo chęt-
nie korzystają z uroków pięknego ogrodu, czego dowodem była 
atmosfera pierwszego w tym roku wspólnego grilla. Również na-
stępnych.

Piknik w Ogrodzie Botanicznym w Marszewie dla podopiecznych 
Funduszu Dzieci Osieroconych oraz pomorskich hospicjów. Ponie-
waż charakter wyjazdowi nadawały dzieci, nie było mowy o leżeniu 
na kocu. Ścieżka edukacyjna z leśnikiem Robertem, konkursy te-
matyczne, wspólne budowanie domów z drewnianych klocków… 
Atrakcji nie brakowało. Wyjazd możliwy był dzięki życzliwości Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Charytatywny koncert zespołu Boogie Boys na plenerowej scenie 
sopockiego klubu Pick&Roll, zorganizowany pod hasłem kampanii 
Fundacji: „Podaruj Dzieciom Uśmiech”, poświęconej dzieciom osiero-
conym. – Za los każdego z nich musimy czuć się odpowiedzialni – powie-
dział przed występem muzyków Krzysztof Olszewski z Rady Fundacji. 
A potem już fruwały marynary, były bisy... i pluszowe słonie, które jako 
symbol Funduszu Dzieci Osieroconych wręczyły muzykom pracow-
niczki Fundacji.

Wolontariusze z firmy Schenker z Gdańska rozpoczęli projekt rewitalizacji ogrodu wokół Hospicjum. Pojawili 
się u nas nie po raz pierwszy i mamy nadzieję, nie ostatni. Naprawiali oczko wodne, malowali nowe pergole 
i ławeczki dla pacjentów, sadzili kwiaty, a przy okazji poznawali życie Hospicjum, dołączając do pacjentów 
i wolontariuszy hospicyjnych podczas czwartkowego spotkania Jeż Cafe.

Akademia Walki z Rakiem piknikuje. W Gdańsku Wrzeszczu odbyła się cykliczna impreza, przygotowywana 
tradycyjnie u progu lata przez Gdański Uniwersytet Medyczny pod chwytliwą nazwą „Piknik na Zdrowie”. Aka-
demia gościła na nim już po raz drugi. Częścią tegorocznego wydarzenia był charytatywny „Bieg po Zdrowie”. 
Koszt udziału w nim był zarazem datkiem na rzecz podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2013 rokuMAJ/CZERWIEC

Finisz ogólnopolskiej zbiórki prezentów dla podopiecznych FDO z 46 ośrodków hospicyjnych. Na tegorocz-
nej liście oczekujących spełnienia swojego marzenia było 342 dzieci z całej Polski. Niemało, ale też odzew 
ze strony darczyńców był imponujący. Dzięki uprzejmości firmy Business Pack Service Przesyłki Kurierskie 
wszystkie paczki zostały rozwiezione bezpłatnie i na czas, tzn. do 1 czerwca.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu oraz wolontariuszami 
akcyjnymi, podsumowujące współpracę z Fundacją Hospicyjną w roku szkolnym 2012/2013. Świetna oka-
zja, by nagrodzić najlepszych oraz rozstrzygnąć konkurs „Zorganizuj Pola Nadziei z wolontariuszami ze swo-
jej szkoły”, skierowany do trójmiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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Wyjazd studyjny wolontariuszy medycznych Hospicjum do licheńskiego Hospicjum im. Bł. Stanisława Pap-
czyńskiego. Dzielenie się doświadczeniami w kontakcie z pacjentem terminalnie chorym jest ważnym ele-
mentem edukacji wolontariusza.

Wakacyjne spotkania w fundacyjnej świetlicy „Przystań”. Ich organizatorom przyświecał jeden cel: dziecia-
ki muszą się świetnie bawić. Ale nie zapomnieli też, tak „przy okazji”, o edukacji. Każdy dzień przynosił inne 
atrakcje, np.: wyprawę do Aquaparku, oliwskiego ZOO, centrum Hewelianum, Oceanarium czy rodzinnego 
Centrum Zabaw Loopy’s World. – Było super! Szkoda, że tak nie może być już do końca wakacji – powiedział szes-
nastoletni Sebastian i niech to wystarczy za komentarz.

Koncert dla pacjentów w wigilię początku lata. Podczas czwartkowego Jeż Cafe w ogrodzie hospicyjnym 
zaprezentował się duet „Symetria” w składzie: Małgorzata Leciejewska (gitara i wokal) oraz Michał Cywiński 
(gitara, autor tekstów i kompozytor). To był przejmujący występ, pełen refleksji nad życiem, przemijaniem 
i bliskością z drugim człowiekiem.

Ciąg dalszy wymiany doświadczeń, czyli wyjazd grupy wolontariuszy medycznych z Hospicjum do Stężycy 
i spotkanie z tamtejszymi wolontariuszami, działającymi przy miejscowym Domu Pomocy Społecznej.

Symboliczny początek akcji „Kolorowy Piórnik”. Takie rzeczy 
tylko w FDO – kiedy jedni myślą o zbliżających się wakacjach, 
inni ruszają ze „szkolną” akcją zbiórki uczniowskich akceso-
riów. Początek trochę umowny, bo już 10 maja, podczas pro-
mocyjnej sprzedaży książek w gdańskim hipermarkecie Au-
chan, udało się ich całkiem sporo pozyskać.

101 urodziny Pani Jadwigi Stasiłowicz, pacjentki Hospicjum 
z kilkuletnim stażem. Najbliższa rodzina, przy bardzo aktyw-
nym zaangażowaniu wolontariuszy, przygotowała wspaniałe 
przyjęcie. Było kolorowo, smakowicie i... bardzo wzruszająco.

Dzień Dziecka w hospicyjnym ogrodzie. Trochę spóźniony, 
za to powitanie lata wtedy kiedy trzeba. Przyszła osiemdzie-
siątka dzieci w różnym wieku, przyszli ich bliscy i opiekunowie, 
było więc rojno, gwarno i bardzo wesoło, a prawdziwie letnia 
pogoda sprzyjała korzystaniu ze wszystkich atrakcji. Teren wokół 
Hospicjum zamienił się w prawdziwą Krainę Zabaw, w której każ-
de dziecko, niezależnie od wieku, mogło znaleźć coś dla siebie. 
I oczywiście żadne nie wyszło bez prezentu.

Początek rajdu rowerowego Piotra Falca dookoła Polski, którego 
jednym z celów było upowszechnienie idei Funduszu Dzieci Osie-
roconych i zbiórka na rzecz jego podopiecznych. Przed kolarzem-
-amatorem, jeszcze niedawno pacjentem szpitala po skompliko-
wanych złamaniach rąk, nóg i urazie kręgosłupa, do pokonania 
ponad 2700 km wzdłuż granic kraju, a wszystko po to, by poka-
zać, że warto o siebie walczyć i robić coś dla innych. Maskotką 
wyprawy został słonik Tumbo, symbol Funduszu.

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej CZERWIEC/LIPIEC



19.07

21.07

26-27.07

3-12.08

17.08

7-20.08

19-26.08

Finał „Rajdu dla Polskich Hospicjów”. Grupę 25 kolarzy gromkimi oklaskami 
powitali pracownicy Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
SAC, wolontariusze, przedstawiciele mediów, a nade wszystko – stęsknione 
rodziny. Na mecie był symboliczny deszcz szampana, gratulacje i podzięko-
wania dla uczestników, a także pomysłodawców i organizatorów z Fundacji 
Babci Aliny, którzy gdańskiemu hospicjum przekazali specjalistyczne łóżko 
wraz z materacem przeciwodleżynowym.

Jarmark Dominikański z Fundacją Hospicyjną i jej Przyjaciółmi. 
Ilość atrakcji przygotowanych na to jedno z najważniejszych trój-
miejskich wydarzeń w sezonie turystycznym mogła przyprawić 
o zawrót głowy. Prawie każdego dnia, z pomocą innej zaprzyjaź-
nionej z Fundacją firmy, bawiliśmy, edukowaliśmy, karmiliśmy i… 
rozdawaliśmy niespodzianki, wszystko za datek do puszki na rzecz 
dzieci osieroconych.

Obóz w Jantarze dla 30 dzieci osieroconych, podopiecznych 
hospicjów w Gdańsku, Gdyni Tczewie i Pucku, tym razem pod 
hasłem „Sportowe szaleństwa”. Mimo bliskości morza jedną 
z największych atrakcji był basen na terenie ośrodka i obozowicze 
w ogóle nie chcieli z niego wychodzić. Nie brakowało też innych 
propozycji, tak by wszyscy uczestnicy mogli wypoczywać 
z przyjemnością i aktywnie. Ostatecznie hasło zobowiązywało.

Areopag etyczny w Pucku po raz szósty. Pod koniec wakacji do ma-
łego miasteczka nad Zatoką Pucką przyjechali studenci medycyny 
z całej Polski, by wziąć udział w wykładach i warsztatach poświęco-
nych opiece paliatywnej, bioetyce i psychoonkologii. Inicjatorem 
i gospodarzem wydarzenia jak zawsze było Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio w Pucku, a w tym roku po raz pierwszy współorganizatorem 
została Fundacja Hospicyjna.

„Jazz w Lesie” w osiemnastej odsłonie, czyli międzynarodowa impreza muzyczna na leśnej scenie nad jezio-
rem Węgorzewo w Sulęczynie. Zagrała cała plejada gwiazd krajowego i światowego jazzu, a dzięki uprzej-
mości organizatorów „najbardziej romantycznego festiwalu w Polsce” pojawili się też wolontariusze Funda-
cji Hospicyjnej, którzy prowadzili kwestę na rzecz osieroconych dzieci.

Finał około 20-godzinnego rajdu dla chorych dzieci. Młody policjant z Katowic postanowił w ciągu doby 
pokonać rowerem trasę z południa Polski nad morze, by upowszechnić ideę pomagania małym pacjentom 
hospicjów i zdobyć dla nich pieniądze. Wystartował spod siedziby Fundacji „Śląskie Hospicjum dla Dzieci” 
w Tychach, a metę wyznaczył sobie przed gdańskim Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC. To był prawdziwy 
wyścig z czasem, odnowiła się stara kontuzja kolana, ale cel dodawał sił i nie pozwolił się poddać.

Kolonia językowa w Szarlocie koło Kościerzyny, zorganizowana przez firmę PMI Oddział Gdańsk. Z możliwo-
ści wyjazdu skorzystała siódemka podopiecznych FDO. Jak przed rokiem, dzięki uprzejmości firmy LPP SA 
marki Reserved Kids, przygotowano pokaz mody, w którym na wybieg zaproszono samych obozowiczów.

Gortat Camp, czyli emocjonujący mecz koszykówki w sopockiej Ergo Arenie, w którym drużyna gwiazd zmie-
rzyła się z zespołem żołnierzy, oraz okazja pamiątkowego zdjęcia z graczem Phoenix Suns Marcinem Gortatem. 
Słowem wielka frajda dla podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych. – Radości było co nie miara, dzieciaki 
kibicowały z takim zapałem, że aż kołysały się ławki – opowiadała Justyna Ziętek z Fundacji, a siedmioletni Filip 
rozemocjonowany wspominał: – Najfajniejsze było to, że sięgałem Marcinowi Gortatowi do pasa, taki jest wysoki.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2013 rokuLIPIEC/SIERPIEŃ
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28.08

1.09

6.09

7.09

13.09

11.09

14.09

5.10

Piknik na zakończenie lata w hospicyjnym ogrodzie dla małych pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz 
ich najbliższych. Było radośnie, muzykalnie, teatralnie i... smacznie, a pogoda, mimo niepewnych prognoz, dopi-
sała. Wśród przygotowanych atrakcji niewątpliwie najgłośniejsi byli bębniarze z grupy „Rodriguez i Przyjaciele”.

Finał akcji „Kolorowy Piórnik”, połączony z warsztatami plastycznymi w sklepie IKEA Gdańsk. Pod czujnym 
okiem instruktora chętne dzieci wykonywały cuda z koralików Pyssla, najczęściej biżuterię. W tym czasie na te-
renie sklepu fundacyjni wolontariusze kwestowali na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych oraz trwała zbiórka 
elementów szkolnych wyprawek.

Wycieczka pacjentów oddziału stacjonarnego Hospicjum oraz wolontariuszy medycznych do oliwskiego 
Ogrodu Zoologicznego, na specjalnie na życzenie Pani Basi, jednej z podopiecznych. Pogoda i humory były 
świetne, a gospodarze miejsca jak zwykle ujmujący.

„Ptasi Piknik” na Mierzei Wiślanej, w którym na specjalne zapro-
szenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uczestniczyła 
grupa dzieci z Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz Fundu-
szu Dzieci Osieroconych. Szczególnym powodzeniem cieszył 
się punkt obrączkowania, niepowtarzalna okazja potrzymania 
na chwilę sikorki i przyjrzenia się jej z bliska.

Wspomnienie ks. E. Dutkiewicza SAC, patrona i współtwórcy Hospicjum Pallottinum. Przed południem na gro-
bie księdza postawiliśmy kwiaty, a o godzinie 15.00, podczas tradycyjnej Mszy św. w hospicyjnej Kaplicy Ba-
ranka Bożego, modliliśmy się w Jego intencji. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał Sopocki Chór Kame-
ralny Continuo pod dyrekcją Leszka Gołąba.

Piknik z okazji zakończenia wakacji w 49. Bazie Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim, czyli żegnaj lato, witaj szkoło. Oprócz 
wielu atrakcji – m.in. zabaw ze strażackimi sikawkami, poka-
zów edukatorów z EduPark czy zwiedzania hangaru ze śmi-
głowcami, również okazja, by wręczyć piękne uczniowskie 
wyprawki, skompletowane dzięki akcji „Kolorowy Piórnik”.

Leśny Festyn Edukacyjny – tradycyjny piknik na osłodę końca 
lata, od 9 lat przygotowywany przez Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych i Nadleśnictwo Gdańsk. Fundacja gościła na nim 
już po raz drugi. W tym roku wsparły nas jeszcze dwie firmy: re-
stauracje „Malinowy Ogród” oraz Bioway. Dzięki hojności obu 
firm, a także zaangażowaniu blisko 70 wolontariuszy z Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku Oru-
nii udało się zebrać aż 2 410,57 zł.

I Hospicyjna Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku główna 
intencja była oczywista – dziękczynienie Bogu za 30 lat dzia-
łalności gdańskiego Hospicjum w służbie chorym i umierają-
cym oraz ich bliskim.

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK



5.10

8.10

9.10

12.10

12.10

15.10

16.10

18.10

Inauguracja „Pól Nadziei na Pomorzu 2014” w Hospicjum. Na uroczy-
stość przybyli uczniowie aż z dziesięciu szkół Gdańska. – Chciałbym ser-
decznie podziękować dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom 
za to, że tu dziś są, ale też za to, że zawsze są i zawsze można na nich li-
czyć. Możemy spokojnie snuć plany pomocy, bo mamy takich wspaniałych 
wolontariuszy – powiedział w krótkim wystąpieniu ks. J. Orłowski SAC, 
dyrektor Hospicjum.

Uroczysta gala w Filharmonii na Ołowiance, wieńcząca obchody 30-lecia 
działalności na Pomorzu Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz 10-le-
cia Fundacji Hospicyjnej. W jej części oficjalnej szczególnie wzruszającym 
momentem była dekoracja zasłużonych pracowników i wolontariuszy 
Hospicjum odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez Prezydenta 
RP. Gwiazdami części artystycznej, pod nazwą „Głosy dla Hospicjów”, byli: 
Grzegorz Turnau i Dorota Miśkiewicz.

Konferencja prasowa w warszawskiej siedzibie PAP-u, zapowiadająca  
X kampanię społeczną „Hospicjum to też Życie”, poświęconą tematyce 
osierocenia dzieci oraz przeciwdziałania jej skutkom. Trwałym efektem 
akcji będzie kompleksowy program „Tumbo pomaga”, wspierający edu-
kacyjnie, psychologicznie oraz materialnie dzieci i młodzież, które straciły 
swoich najbliższych.

Mikołaje na start, bo właśnie ruszyła kolejna edycja wielkiej akcji Fundu-
szu Dzieci Osieroconych „Mikołaje Łączcie się”. Na gwiazdkowe podarunki 
czekać będzie około setka najmłodszych podopiecznych Fundacji Hospi-
cyjnej oraz gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Są wśród 
nich zarówno dzieci chore, ich rodzeństwo, jak i dzieci osierocone, których 
najbliżsi byli pacjentami hospicjum.

Na Pomorze przyszła… wiosna. Na placu przed 7. Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią zainaugurowano 
„Pola Nadziei na Pomorzu 2014”, obywatelskie święto solidarności z pacjentami hospicjów. Jego finał przypada 
w kwietniu, kiedy rozkwitają żonkile – symbol akcji. Zasadzenie żonkilowych cebulek u progu jesieni już tradycyjnie 
otwiera przygotowania do wiosennych wydarzeń. – Zebraliśmy się tu wspólnie, bo cel jest wspólny – chory hospicyjnie 
człowiek. (…) Jestem przekonana, że zasadzone dzisiaj cebulki, zakwitną na wiosnę i wleją w nasze serca nadzieję w dru-
giego człowieka – powiedziała Bogna Kozłowska, wicedyrektor gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Druga Konferencja Akademii Walki z Rakiem, zatytułowana „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdro-
wia”, dotycząca możliwości pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową i ich bliskim. – Podstawo-
wą kwestią jest rezygnacja z przekonania, że rak jest chorobą nieuleczalną, a następnie podjęcie decyzji o zro-
bieniu wszystkiego, by powrócić do zdrowia lub je zachować – powiedziała Danuta Stopieńska, koordynatorka 
gdańskiego oddziału Akademii.

VIII Światowy Dzień Chleba, ustanowiony w 2006 roku przez Międzynarodową Unię piekarzy. Z tej okazji 
producenci pieczywa i słodkości przekazali nam symboliczny dar w postaci swoich wypieków. – Życzymy, 
aby tego polskiego chleba z rzemieślniczych zakładów nigdy nikomu nie zabrakło – powiedział jeden z pieka-
rzy, Pan Tadeusz Dąbrowski.

Wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia. W hospicyjnej Kaplicy Baranka Bożego odprawiona została 
Msza św. w intencji całej służby zdrowia, a w szczególności lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych 
i wolontariuszy Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej oraz wszystkich osób tworzących hospicyjną wspólnotę.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2013 rokuPAŹDZIERNIK
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1-3.11

10-16.11

15-16.11

27.11

27.11

30.11

6.12

Przyjazd 14 diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Wieloletni pracownicy Hospicjum 
dzielili się z nimi swoją bogatą wiedzą i jeszcze większym doświadczeniem w pracy z ludźmi terminalnie cho-
rymi i ich rodzinami. Każdy z diakonów odbył przynajmniej jedną wizytę w Domowym Hospicjum dla Dzieci 
oraz Domowym Hospicjum dla Dorosłych, a także uczył się posługi hospicyjnej wobec cierpiących na oddziale 
stacjonarnym.

Listopadowe Msze święte żałobne z Litanią Imion za tych, co odeszli…

Kolejne spotkanie w Hospicjum w ramach programu pilotażowego Urzędu Marszałkowskiego, którego głów-
nym założeniem jest przetransponowanie hospicyjnych praktyk wolontariatu medycznego na wszystkie pla-
cówki opiekuńczo-lecznicze Polsce.

Zabytkowy tramwaj ulicami mego miasta mknął... Radio Gdańsk zaprosiło do niego Fundację Hospicyjną – tro-
chę z okazji mikołajków, jednak przede wszystkim by wesprzeć kampanię „Pomóż ukoić ból”. Przejażdżka była 
za darmo, ale mile widziano datki na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych.

Warsztaty zatytułowane: „Komunikacja z osobą chorą i bliskimi. 
Jak udzielać wsparcia i informacji?”, będące owocem IX kampa-
nii „Hospicjum to też Życie” poświęconej tzw. zdrowej rozmowie 
w relacjach między pacjentem i jego rodziną a środowiskiem 
służby zdrowia. Czyli: jak uważnie słuchać w natłoku zajęć? Jak 
mówić, by być zrozumianym? Wreszcie jak przekazywać złe in-
formacje? W szkoleniu wzięło udział 41 osób z 20 ośrodków ho-
spicyjnych z całego kraju.

Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu w sopoc-
kim Hotelu Haffner. Podczas imprezy wśród obecnych około stu 
pań udało się zebrać kwotę 2086,50 zł, która przeznaczona zo-
stała na czujniki do pulsoksymetrów oraz zakup opon zimowych 
do hospicyjnego samochodu. Biznes ma serce!

„Światło dla Hospicjum”, czyli coroczne kwesty na cmentarzach. 
W tym roku łącznie udało się zebrać 64 179, 67 zł. Ten sukces 
ma wielu rodziców: w akcji wzięło udział około 500 wolontariu-
szy z 23 szkół oraz spora grupa koordynatorów – zarówno na-
uczycieli, jak i wolontariuszy akcyjnych Fundacji Hospicyjnej.

Warsztaty „Bądź sobą, odkryj swoje piękno” dla kobiet – pod-
opiecznych Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej, przygotowane 
przez firmę Get Choice, a poprowadzone przez doświadczoną 
trenerkę Marzenę Grochowską. Jak zaakceptować siebie? Jak 
zbudować zdrowe i mocne poczucie własnej wartości? Z porad 
specjalisty skorzystało aż 28 pań. Dodatkową atrakcją była moż-
liwość wykonania makijażu przez profesjonalistki z firmy Inglot.

w Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC i Fundacji Hospicyjnej PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
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9.12

9.12

12.12

13.12

15.12

22.12

24.12

„Gwiazdy malują Gwiazdy” w Galerii Bałtyckiej, czyli cykliczna im-
preza Fundacji, w tym roku poświęcona podopiecznym Funduszu 
Dzieci Osieroconych. Jak zwykle w świątecznych klimatach i jak za-
wsze z choinkami w tle, tradycyjnym prezencie od Regionalnej Dy-
rekcji Lasów w Gdańsku. Niewątpliwym clou wydarzenia był pokaz 
mody dziecięcej, przygotowany dzięki firmie LPP SA.

Spotkanie wigilijne dla około 30 rodzin związanych z Domowym 
Hospicjum dla Dzieci – wspólna biesiada pacjentów, ich bliskich 
oraz pracowników zespołu Hospicjum Domowego. A na koniec wi-
zyta Mikołaja, czy raczej dwóch Mikołajów, na co dzień żołnierzy 
49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Tak się cieszyć potrafią 
tylko dzieci.

Świąteczny Turniej Charytatywny w piłce nożnej halowej w gdań-
skiej Hali MOSIR-u. Zwycięzcom przypadł zaszczyt rozegrania to-
warzyskiego meczu z superdrużyną słonika Tumbo, czyli reprezen-
tacją Funduszu Dzieci Osieroconych. Podczas całej imprezy trwała 
kwesta na rzecz wszystkich jego podopiecznych.

Dzień Wolontariusza, w tym roku obchodzony przez nas parę dni 
później niż nakazuje oficjalny kalendarz, ale jak zwykle serdecznie. 
Najlepsi z Najlepszych swoje dyplomy odebrali… na tafli Lodowi-
ska Miejskiego w Gdańsku. Wolontariuszem Akcyjnym Roku został 
Piotr Hassa, Wolontariuszem Medycznym Roku Aleksander Hołów-
ka, natomiast Koordynatorem Roku Helena Zamkowska. Przyznano 
też tytuł Duetu Roku 2013, który otrzymała para: Ewelina Łęgowska 
i Gosia Grzywińska.

Wizyta w Hospicjum wolontariuszy z firmy Schenker, którzy każdego pacjenta postanowili obdarować wła-
snoręcznie pomalowanymi bombkami. Przed Bożym Narodzeniem wszystkie ozdoby wraz z piernikami tra-
fią do domów hospicyjnych podopiecznych.

Wigilia w Hospicjum dla pracowników, wolontariuszy i przyjaciół, również Fundacji Hospicyjnej. Wśród za-
proszonych Gości był ks. infułat Stanisław Zięba, który pojawił się w imieniu Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia, oraz ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Serdeczne słowa wypowiadane przy 
opłatku mają szczególną moc, a takich padło wówczas bardzo wiele.

Wigilia Bożego Narodzenia. Uroczysta wspólna wieczerza dla pacjentów Domu Hospicyjnego i ich rodzin, 
a po kolacji pasterka dla wszystkich przyjaciół i sympatyków Hospicjum.

„Świąteczne klimaty”, czyli ostatnia w tym roku impreza przygotowywana przez Fundację z IKEA Gdańsk, 
oczywiście na terenie sklepu. Wśród atrakcji warsztaty z malowania bombek, pokazy z ciekłym azotem, pro-
wadzone przez edukatorów z EduFun pod znaczącym hasłem „Wizyta Królowej Śniegu” oraz artystyczne 
malowanie dziecięcych buziek. Przez większość dnia na terenie hali handlowej wolontariusze przeprowa-
dzali kwestę na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych.
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