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1  OD REDAKCJI
W NUMERZE:

 Słoneczny żonkil na okładce… Tak, to już wiosenny 

numer kwartalnika! Większość z nas z utęsknie-

niem czeka na dodające energii słońce i nastrajającą 

pozytywnie zieleń, szczególnie tę pierwszą, tak 

intensywną. Tym bardziej, że zima wycofuje się 

z oporami. Ale, jak mówi przysłowie:  I wiosna by tak 

nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było. Ech, ta 

ludowa mądrość. Prosta i banalna. Trudno jednak jej 

zaprzeczyć. W życiu wciąż przeplatają nam się zimy 

i wiosny. Czasem trudno uwierzyć, że jeszcze kiedyś 

będzie lepiej. Że zawsze można zacząć od nowa.

Wszystkim Państwu, których nie przekonuje nauka 

płynąca z  ludowych porzekadeł, polecam lekturę 

historii z naszego kwartalnika. Przeczytacie w nim, 

że warto dzielić się wizją i celami, bo prędzej czy 

później pozyskamy sprzymierzeńców i wsparcie. 

Przeczytacie też o sile przyjaźni, więzi rodzinnej 

i o miłości. I o tym, jak łatwo można złapać bakcyla 

pomagania, nie wiadomo gdzie i kiedy… Pięknej 

wiosny życzę. Takiej, o której pisze Agnieszka Osiecka: 

Lecz nie rozczulaj się nad sercem, 

na cóż mi kwiaty, pomarańcze, 

ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, 

ja jeszcze z wiosną się roztańczę! 

Anna Janowicz
REDAKTOR NACZELNA
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2 HOSPICJUM OD ŚRODKA

❙❙ Historia osobista
Kiedy patrzę wstecz na moją przygodę z hospicjum, mogę 
wyodrębnić jej dwa zasadnicze etapy. Pierwszy związany był 
z postacią ks. Eugeniusza Dutkiewicza, wówczas młodego 
księdza i kapelana w Akademii Medycznej w Gdańsku, który 
bywał częstym gościem w rodzinnym domu mojego męża. 
Rozmawiano tam o chorych, którym ówczesna medycyna nie 
umiała już nic zaproponować, u kresu życia pozostawionych 
samym sobie. Rozmawiano także o braku leków i wiedzy, jak 
można by im w tym najtrudniejszym momencie życia pomóc. 
I o niezgodzie ks. Gienka na taki stan rzeczy, jego pomysłach 
i kolejnych krokach w budowaniu opieki hospicyjnej. Cała 
moja nowa rodzina była aktywnie w te działania włączona: 
jako lekarze wolontariusze, tłumacze książek, poszukiwacze 
środków. Ja byłam niczym ewangeliczna Maria: siedziałam 
i tylko się przysłuchiwałam.

Kiedy w 2002 roku ks. Eugeniusz niespodziewanie zmarł, do na-
szych drzwi zapukał ks. Piotr Krakowiak i zaproponował, żebym 
włączyła się w działania Fundacji Hospicyjnej. Wtedy z Marii 
przemieniłam się w ewangelicz-
ną Martę. Przeszłam do działania. 
Zaczął się drugi etap. 

Pierwszy raz o pomoc hospicjum 
zostałam poproszona tuż przed 
otwarciem Domu Hospicyjnego 
przy ul. Kopernika, więc 15 lat 
temu. Ks. Piotr chciał z tej okazji 
wydać broszurę z ostatnim wystąpieniem ks. Dutkiewicza, 
skierowanym do lekarzy hospicyjnych. Byłam wówczas szefem 

redakcji dużego wydawnictwa i oczywiście wiedziałam, jak to 
zrobić. Potem przez wiele lat wolontaryjnie zajmowałam się 
wydawaniem publikacji hospicyjnych jako redaktor prowadzą-
cy, a czasami współautor. Takie działanie dawało mi możność 
zrobienia czegoś ponad podstawowe, codzienne obowiązki 
oraz poczucie udziału w czymś ważnym i dobrym. To był też 
czas, kiedy poznałam członków zespołu fundacji i mogłam się 
przyjrzeć różnym innym jej projektom. 

W końcu zostałam poproszona o to, by po odejściu ks. Piotra 
Krakowiaka poprowadzić Fundację Hospicyjną. Propozycja 
zbiegła się z rodzinną decyzją ograniczenia mojego zaan-
gażowania zawodowego i z narastającym od jakiegoś czasu 
przeświadczeniem potrzeby zamiany pracy biznesowej na 
działanie społeczne. 

❙❙  PryncyPia
Praca w  fundacji wymaga, by pod pewnymi względami 
kierować się zasadami rodem z biznesu, czyli efektywnością 

działania, jakością, kreatywnością, pilnowaniem 
założonego budżetu i harmonogramu. 

Są też jednak zasadnicze różnice. Sukces finansowy 
nigdy nie jest celem ostatecznym, a jedynie drogą. 
Służy osiągnięciu celu właściwego, czyli zaopiekowa-
niu się tymi, dla dobra których ta fundacja powstała: 
chorymi gdy umierają, by nie byli na marginesie 
życia, ich opiekunami, by mogli mieć choć chwilę 

wytchnienia, ich bliskimi, gdy są w żałobie, by nie byli osa-
motnieni.

Hospicjum jest niezwy-
kłym miejscem – zarów-
no potrzebującym, jak 
i  przyciągającym życz-

liwych ludzi, którzy później stają 
się jego wiernymi przyjaciółmi, 
żarliwymi ambasadorami i hojny-
mi darczyńcami. Bo nikt w życiu 
nie powinien być sam, szczegól-
nie w  krańcowej sytuacji, jaką 
jest ciężka choroba, umieranie, 
śmierć czy żałoba. Ani dziecko, 
ani dorosły. W hospicjum nie jest 
sam na pewno.

Najważniejsze to wciąż siać

Grono pomocników buduje 
każdy członek zespołu, 
choć każdy trochę inaczej 
i w innych środowiskach. 
Prezes(ka) oczywiście też.

Plon obfity
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Istotną cechą jest przejrzystość finansowa, gdyż pieniądze, 
które trafiają do naszych rąk, mają spełnić bardzo określony 
cel. Muszą więc być zgodnie z nim spożytkowane, w sposób 
odpowiedzialny i efektywny.

Planując działania i widząc, czego nam brakuje do ich reali-
zacji, możemy zaprosić do współpracy inne osoby i instytu-
cje. Czasem potrzeba specjalistycznej kompetencji, czasem 
pieniędzy, rekomendacji, podpowiedzi, a czasem po prostu 
zrozumienia. Taka współpraca jest niezwykle ważna, gdyż 
oprócz pomocy w konkretnym projekcie, buduje społeczność 
wrażliwą na problemy ludzi u kresu życia i ich bliskich.

Grono pomocników buduje każdy członek zespołu, choć 
każdy trochę inaczej i w  innych środowiskach. Prezes(ka) 
oczywiście też.

Kiedy z roli wolontariusza, który daje, przeszłam na oficjalne 
stanowisko zarządzającej fundacją i zaczęłam prosić innych 
o wsparcie, zaczęłam kierować się zasadami, które do wolonta-
riatu przyciągnęły mnie samą. Po pierwsze: znałam problemy 
naszego Hospicjum niemal od podszewki, po drugie: miałam 
kompetencje i możliwości, żeby niektórym zaradzić, po trzecie: 
znałam i lubiłam ks. Piotra Krakowiaka oraz… czułam radość, 
że mogę wziąć udział w czymś ważnym. 

Motywacji, by pomagać jest tyle, ile ludzi i u każdego decyduje 
inny element, są jednak podstawowe założenia, które spraw-
dzają się w każdej sytuacji. Tworząc relację z potencjalnym 
pomocnikiem, zawsze trzeba pamiętać o uzmysłowieniu 
mu wagi problemu oraz zbudowaniu przekonania, że ma 
potencjał, by odpowiedzieć na prośbę. Bardzo ważne są też: 
osobista nić porozumienia z osobą, z którą rozmawiam, oraz 
zaoferowanie czegoś w zamian. 

Szybko uświadomiłam sobie swoje ograniczenia. Nie potra-
fię opowiadać bardzo osobiście i przejmująco o sytuacjach 
bolesnych, ponieważ nadmiernie się wzruszam i załamuje mi 
się głos. Nie mam też aktorskiego talentu, więc – szczególnie 
przed dużym audytorium – starałam się tak przygotowywać 
swoje wystąpienia, żeby wypaść naturalnie, ale zarazem prze-
kazać to, co najważniejsze. Po prostu siałam, nie oczekując 
nadzwyczajnych rezultatów, choć one się zdarzały. Dowie-

działam się na przykład, że zainicjowana przez jedną z dyrek-
torek wielka akcja przedszkoli na rzecz dzieci osieroconych 
była zainspirowana moim wystąpieniem, poprzedzającym 
kampanijny koncert.

❙❙ czas zasiewu
W poszukiwaniu pomocy trafiałam do różnych środowisk, 
w bardzo różnych okolicznościach. Rozmawiałam z przedstawi-
cielami biznesu, mediów, lokalnych władz, szkół, koleżankami, 
znajomymi i… przypadkowymi ludźmi.

Nie byłam młodym, przystojnym i pełnym pasji księdzem 
Krakowiakiem, lecz panią w średnim wieku, też z pasją, ale 
z innym stopniem ekspresji, więc minęło trochę czasu, zanim 
mój kontakt z media-
mi zaczął przynosić re-
zultaty. Kiedy chcesz je 
zainteresować, musisz 
mieć w rękawie jakąś 
poruszającą historię. 
Nigdy nam takich nie 
brakowało, ale zawsze 
staraliśmy się pokazy-
wać ich dobre zakoń-
czenia. Jedna z redaktorek TVP3, po kilku wspólnych audycjach 
przyznała, że jesteśmy jedną z nielicznych fundacji, która w jej 
opinii naprawdę porusza problemy ważne, szuka rozwiązań 
i widać, że nam naprawdę zależy na pomocy innym. Przyrze-
kła pomoc i swoją obietnicę realizuje do dzisiaj. Myślę o tym 
z wielką radością i dumą.

Na spotkania z przedstawicielami biznesu przynosiłam zawsze 
starannie przygotowaną prezentację, pokazującą cele, metody, 
narzędzia i potrzebne środki. Często zabierałam także wyko-
nany fragment projektu, na przykład koncepcję graficzną lub 
wydaną książkę, sygnalizujące jakość naszych działań. Zależało 
mi, by być w tych rozmowach partnerem a nie jedynie peten-
tem. To budowało zaufanie, sympatię i dawało gwarancję, że 
proponuję udział w „dobrych zawodach”. 

Inaczej wygląda rozmowa z pracownikiem, który przede wszyst-
kim musi dbać o wizerunek firmy i nasz projekt powinien 
wpisywać się w jej wizję, a inaczej z prezesem, który może nas 

Przed Balem z Sercem
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Kiedy czymś naprawdę 
żyjesz, na każdym 
spotkaniu – towarzyskim czy 
formalnym – siejesz: dzielisz 
się pomysłami, emocjami, 
radzisz się, zapraszasz do 
współpracy.



4 HOSPICJUM OD ŚRODKA

wesprzeć prywatnymi pieniędzmi. Zazwyczaj prośba o pomoc 
dla hospicjum broni się sama, ale też nietrudno sobie wyobra-
zić, że najczęściej słabo wpisuje się w wizerunek firmy. Często 
jednak udawało się znaleźć jakieś rozwiązanie. Szczególnie 
wtedy, kiedy z inicjatywą występowali sami pracownicy i firma 
jedynie dokładała się do zebranych środków. Dobrym przykła-
dem była akcja pracowników LPP, którzy piekli ciasta, a potem 
kupowali je od siebie nawzajem. Firma dołożyła wówczas 
pieniądze uzyskane z wypitej z automatu kawy. Kiedy indziej 
przekazała hospicjum darowiznę o wartości odpowiadającej 
długości utworzonego przez pracowników łańcucha z rąk. 
Zawsze trzeba szukać różnych dróg. 

Kiedyś pewien pan prezes, po bardzo miłej rozmowie i wdzięcz-
ny za wyświadczoną wcześniej przysługę, obiecał przekazać 
fundusze, pod warunkiem że usłyszy historię, która go wzruszy. 
Opowiedziałam o jednej z naszych hospicyjnych mam, o jej 
dramatycznym, ale też niezwykłym życiorysie oraz o sposobie 
na radzenie sobie z trudami życia. Na koniec pokazałam tomik 
wierszy jej autorstwa – wszystko było gotowe, brakowało tylko 
pieniędzy na druk. Cóż, historia nie okazała się wystarczająco 
poruszająca… Kiedy trochę rozżalona opowiadałam o tym 
w innym gronie, niespodziewanie sponsor się jednak znalazł, 
projekt został sfinalizowany i w ten sposób wydaliśmy piękne 
wiersze – z pożytkiem dla autorki, fundacji i tych wszystkich, 
do których ten przekaz trafi.

W budowaniu szerokiej sieci wsparcia bardzo ważne jest 
zaangażowanie osób powszechnie znanych, i  to z różnych 
środowisk: świata sztuki, sportu, mediów, lokalnych władz. 
Najbardziej skuteczne jest zaproszenie na jakieś wydarzenie 
w hospicjum, gdzie sens naszych działań można zrozumieć 
najpełniej. Poczuć nieuchronność śmierci i przemijania, ale 
także wartość życia i zdrowia. To bardzo wzmacnia motywacje, 
otwiera serca. Pamiętam takie spotkanie z Konsul Generalną 
Niemiec, która patronowała Balowi z Sercem i dzięki jej zaan-
gażowaniu zebraliśmy 200 000 zł, oraz z Konsul Chin, która 
włączyła się w organizację hospicyjnego balu dla dzieci.

Ważne jest także zapraszanie znanych osób do udziału w wy-
darzeniach medialnych typu Pola Nadziei, na których jest 
głośno, wesoło, ale i bardzo  edukacyjnie. Ogromne wrażenie 
robią rzesze anonimowych dzieciaków i młodzieży w żółtych 
koszulkach, które wspólnie z celebrytami biorą udział w pa-
radzie i kwestują. Te akcje muszą być atrakcyjne zarówno dla 
zaproszonych osób, jak i tych przypadkowych. 

Po takim święcie znacznie łatwiej zapraszać na wydarzenia 
emocjonalnie trudniejsze, jak jesienna zbiórka na cmentarzach. 
Najpierw jednak trzeba się zmierzyć z osobistym zaangażowa-
niem: przecież to kolejny zajęty tzw. wolny dzień, a moi bliscy 
chcą ze mną wspólnie zjeść obiad lub razem pójść na groby. 
Nie wystarczy moja praca na co dzień? Otóż nie wystarczy. Od 
kiedy z puszkami kwestarskimi na cmentarzach pojawili się 
członkowie fundacyjnego zespołu, wszystko wygląda inaczej: 
i uczniom-wolontariuszom jest raźniej, i wolontariuszom-
-celebrytom. Ponadto zbieramy bezcenne doświadczenie 
osobistego kontaktu z przypadkowym przechodniem: czasami 
życzliwym, czasami obojętnym, a czasami gburowatym. Kiedy 
kwestuję na cmentarzu, zawsze szukam oczu osoby, do której 
się zwracam i zawsze rozmawiam z uśmiechem na ustach, 
niezależnie od ostatecznego rezultatu. 

Fantastyczne zaangażowanie szkół, bez których Pola Nadziei 
oraz zbiórki w centrach handlowych i na cmentarzach nie 
miałyby szansy zaistnieć, jest efektem długoletniej współpracy 
z nimi naszych koordynatorek. To nie moja żadna zasługa, 
a jedynie wielki powód do radości. Zawsze jednak starałam 
się, by zadbać o podziękowania szkolnym wolontariuszom 
i ich koordynatorom.

Kiedy czymś naprawdę żyjesz, na każdym spotkaniu – towarzy-
skim czy formalnym – prędzej czy później rozmowa zejdzie na 
ten temat. I nawet kiedy sobie tego nie uświadamiasz, siejesz: 
dzielisz się pomysłami, emocjami, radzisz się, zapraszasz do 
współpracy. W wyniku między innymi takich rozmów stworzyła 
się grupa osób, które regularnie pomagają mi przy zapraszaniu 
gości na nasz bal charytatywny. Utworzyła się też grupa dar-
czyńców. Czasami ktoś zainspirowany moją działalnością, sam 
coś organizuje, chociaż niekoniecznie pomagając hospicjum. 

Najmilej jest wtedy, kiedy nasze starania albo osobiste do-
świadczenia inspirują innych do samodzielnych inicjatyw. 
Ktoś organizuje imieniny lub wyprawia wesele i prezentem są 
datki na hospicjum. Słynne już spotkania „we Wróblówce”…

Pamiętam, jak kiedyś zadzwonił telefon i starszy pan, profesor 
Politechniki, powiedział, że chce nam przekazać znaczną część 
swoich oszczędności, bo z jednej strony bardzo docenia to, 
co robimy, a z drugiej niezwykle szanuje moją rodzinę. In-
nym razem, podczas spotkania towarzyskiego, jedna z osób, 
po wydawałoby się trochę rutynowych pytaniach: „co tam 
w hospicjum?” i „dlaczego to robisz?”, powiedziała: „Nie mogę 
pracować w hospicjum, ale mam potrzebę zrobienia czegoś 
dobrego”. Od kilku lat, co miesiąc, wpłaca ok. 2000 zł. Samotnie 
wychowuje dwójkę dzieci. 

Kwestuję i opowiadam
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Niezwykle ważnym elementem budowania grona sympatyków, 
przyjaciół i sponsorów jest wdzięczność. To klucz otwierający 
wiele drzwi i powodujący, że zamki w nich nie rdzewieją, więc 
starałam się okazywać ją na tysiąc sposobów. Przede 
wszystkim uśmiechem, słowem i dyplomem, ale nie 
tylko. Za „moich czasów” powołaliśmy do życia tytuł 
Honorowego Wolontariusza i Filantropa roku w różnych 
kategoriach: dla osób indywidualnych i instytucji oraz 
dla szkół, z pięknym dyplomem i statuetką. Od kilku lat 
osoby zaangażowane szczególnie w organizację Balu 
z Sercem otrzymują od nas szklane czerwone serduszko, 
a  ludzie wspierający Fundusz Dzieci Osieroconych – 
Order Słonika Tumbo. W zeszłym roku po raz pierwszy 
przyznaliśmy Nagrodę ks. Dutkiewicza dla niezłomnych 
propagatorów idei hospicyjnych. Z pewnością to jeszcze 
nie koniec, pomysły są w toku.

❙❙ zawodowy żebrak?
Chociaż czasami z uśmiechem mówiłam, że jesteśmy instytucją 
„żebraczą”, nigdy tak nie myślałam ani o fundacji, ani o sobie. 
Wprost przeciwnie, czułam się raczej jak wysłannik z Krainy Pięk-
nych Wartości, który sam zasmakowawszy, daje innym szansę 
wzięcia udziału w czymś niezwykłym. Przy czym nie kierowałam 
się regułami fundraisingowymi, bo po prostu, choć żałuję, słabo 
je znam. Wychodziłam z założenia, że prawda broni się sama.

Nie jestem osobą, która wyrzucona drzwiami, wchodzi oknem. 
Jestem raczej siewcą, choć to nie znaczy, że łatwo rezygnuję. 
Szukałam, i nadal to robię, wciąż nowych możliwości. Mam do-

świadczenie pomagania innym, 
więc mogę sobie wyobrazić, 
jakie bywają ograniczenia oso-
biste, te związane z prowadze-
niem własnej firmy lub bycia 
jedynie pracownikiem. Mam 
też osobiste doświadczenie 
głębokiego poczucia sensu 
i satysfakcji z pomagania ta-
kiej sprawie, takiemu miejscu. 
Daje to pewność, zapewnia 
otwartość, czyni wyrozumiałą, 
a czasami stanowi parasol, gdy 

ktoś wylewa mi na głowę wiadro z fekaliami. Nigdy do końca nie 
wiadomo, co poruszy drugą osobę: misja, wartości, oryginalność 
projektu, wpisanie się w misję firmy, profesjonalna prezentacja, 
przeżycia osobiste, moja pasja, urok osobisty, profesjonalizm 
czy razem spędzony urlop. Czasami nie zadziała nic. 

Najważniejsze to wciąż siać. 
Alicja Stolarczyk 

była Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej 
Członek Rady Fundacji

Nigdy do końca nie wiadomo, 
co poruszy drugą osobę: 
misja, wartości, oryginalność 
projektu, wpisanie się 
w misję firmy, profesjonalna 
prezentacja, przeżycia 
osobiste, moja pasja, urok 
osobisty, profesjonalizm  
czy razem spędzony urlop.

Zakończyliśmy XIV kampanię z cyklu „Hospicjum to też Życie”. Po 
raz drugi tematem akcji były rodziny, które opiekują się swoimi 
bliskimi w domach. 

Dziękujemy wszystkim osobom i  instytucjom, dzięki którym 
możemy działać, by zmieniać bardzo trudną często rzeczywi-
stość opiekunów rodzinnych. A przynajmniej rozpocząć zmianę.

Nasze działania miały dwie formy. W maskach i żółtych pele-
rynach, nawiązujących do kampanijnego spotu, staraliśmy się 
zwrócić uwagę społeczną na temat akcji, problem, który wymaga 
rozwiązania. Poprzez stronę hospicja.pl i warsztaty pomagamy 

opiekunom rodzinnym w sposób praktyczny. Uczestnicząc 
w konferencjach i Kongresie Praw Obywatelskich inicjujemy 
i bierzemy udział w merytorycznej dyskusji o potrzebach i moż-
liwościach wsparcia opiekunów. Temat ten znalazł się na liście 
najważniejszych rekomendacji Kongresu. Kropla drąży skałę!

Dziękujemy sponsorom, partnerom i patronom. Dziękujemy 
ambasadorom, ekspertom, przyjaciołom i wolontariuszom.

Dziękujemy wszystkim zespołom hospicyjym, które aktywnie 
włączyły do kampanii.

Zespół Fundacji Hospicyjnej

OPIEKUN RODZINNY

WEJDŹ NA HOSPICJA.PL
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

– NIE MUSI BYĆ SAM

XIV kampania społeczna „Hospicjum to też Życie”

PARTNER ORGANIZATORSPONSOR PATRONAT HONOROWY

PLAKAT_2017_v4.indd   1 15.09.2017   13:17
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❙❙ ośmiornica Przy biurku
Zaczęło się dwa lata temu. Praca w niezwykle kreatywnym i zmo-
tywowanym zespole. Tak zwany dream team, drużyna marzeń. 
Nie ma rzeczy niemożliwych, sky is the limit, czyli ogranicza 
nas tylko niebo... Pomysły sypią się z rękawa, sprawy błyska-
wicznie nabierają i kształtu, i tempa. Telefony, e-maile, strony 
www, facebook, instagram, osobiste spotkania, komunikacja 
wszelkimi kanałami.

Pęd
Robię to wszystko naraz. Trochę jakbym miała macki, jakbym była 
ośmiornicą. Kiedy brakuje mi trzeciej ręki, przypominam sobie 
słowa naszej terapeutki Danusi Stopieńskiej, żeby skupiać się na 
jednym zadaniu wykonywanym w danym momencie. Czasem 
przez chwilę to się udaje, a czasem na myśl o tych słowach tylko 
się uśmiecham. I działam dalej. 

Moim zadaniem jest informowanie reszty świata, co robimy: 
inicjowanie rozmów, wywiadów i  relacji w mediach. Trzeba 
wciąż powtarzać, że jesteśmy, pomagamy i zachęcamy do tego 
innych. Każda minuta przy komputerze jest cenna. 

Kiedy tylko media mają możliwość realizacji o nas materiału, 
trzeba ją dobrze wykorzystać. Tak zwanych medialnych tema-
tów jest mnóstwo, organizacji pomocowych również, dlatego 
kiedy dzwoni telefon i pada prośba o znalezienie rozmówców, 
od razu zabieram się do roboty. 

Telefon z telewizji
Dzwonili, że już jadą. Zrywam się od biurka. W kieszeń wciskam 
kilka wizytówek i biegnę na spotkanie. Spieszę się, bo w ka-
lendarzu wciskam zadania „pod korek”. O tym, że przecież nie 
mogę witać dziennikarzy taka zdyszana, orientuję się, mijając 
okna hospicyjnej kaplicy. Biorę kilka oddechów i wychodzę im 
na spotkanie.

Jeszcze nikogo nie ma. No dobrze, czekamy. Sprawdzam, czy 
wszystko jest gotowe. Baner z napisem „Fundacja Hospicyjna” 
rozstawiłam jeszcze wczoraj, w razie potrzeby nagrania rozmowy 
na jakimś konkretnym tle. Wypowie się wolontariuszka, już jest 
przygotowana. Udało mi się ją przekonać, żeby opowiedziała 
o swoim zaangażowaniu w hospicjum. Poprawia fryzurę i czeka, 
tak jak ja, już lekko zniecierpliwiona. Po kilku minutach ponownie 

ośmiornica przy laptopie
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Tu nikt nikomu niczego nie obiecuje. Działa się 
konkretnie i szybko, bez scenariusza. Na reżyser-
skie uwagi często nie starcza czasu. Trzeba pa-
miętać, że w hospicjum czas płynie wolniej, ale 

zostało go już naprawdę niewiele. 

Bez scenariusza

dzwoni telefon i otrzymujemy informację, że niestety dziś się 
nie uda. Może innym razem.

Cierpliwość
Czy jestem zła? Już nie, bo po kilku podobnych sytuacjach 
zrozumiałam, że taka po prostu jest ta praca: zmienna i nie-
przewidywalna. 

Za jakiś czas telefon z telewizji dzwoni znowu: Pani Aniu, przy-
jedziemy dzisiaj, będziemy chcieli porozmawiać z pacjentami 
o tym, czym są dla nich Święta Wielkanocne.

❙❙ strażniczka domowego ogniska
Czy pacjent hospicyjny powinien być proszony o udzielenie 
wywiadu? Na początku miałam spore wątpliwości. Wydawało 
mi się, że pobyt w hospicjum to czas i przestrzeń, w którą nie 
można ingerować, w której należy zapewnić ludziom pełną 
intymność. Tak, ale nie samotność.

Ekipa, która dzisiaj przyjechała do hospicjum, ma ogromne 
szczęście. Będą mogli porozmawiać z trzema paniami, które 
przebywają w jednej sali i są bardzo chętne do rozmowy. Oczy-
wiście bohaterki bardzo przejmują się swoim wystąpieniem, ale 
przekonuję je, że ich szczere wypowiedzi będą najlepsze. Wiem, 
że o Hospicjum Dutkiewicza powiedzą dobrze. Otrzymują tu 
przecież najlepszą opiekę, jaka jest możliwa. 

Materiał będzie realizowany przez dwóch panów: starszego – 
operatora kamery i młodszego – dziennikarza. Potwierdzają, że 
są tu pierwszy raz. Po ich minach widzę, że przytulną atmosferą 
hospicjum są zaskoczeni. Z  lekką niepewnością wchodzą ze 
mną na piętro, ja uprzedzam ich, co mogą nagrywać, czego 
nie, na co mają zgodę. 

Ukradkiem obserwuję szczególnie operatorów. Wiem przecież, 
że mają zadanie chwytać najciekawsze „obrazki”, a ja nie chcę, 
żeby ktokolwiek czuł się skrępowany ich obecnością. Muszą 
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ostatnie  ustalenia

działać konkretnie i szybko, żeby nikogo nie zniecierpliwić. 
Najlepiej, by kręcili „z ręki”, bo rozstawianie statywu bywa kło-
potliwe i zbyt długo trwa. 

Wczoraj zapowiedziałam tę wizytę pielęgniarce oddziałowej Eli 
Skowrońskiej. Ela jest dla mnie przewodnikiem i jednocześnie 
stróżem wszystkiego, co dzieje się na oddziale. Zawsze wie, do 
kogo mnie wysłać – którzy pacjenci są na siłach, żeby rozma-
wiać. Wcześniej zawsze ich uprzedza, że pojawi się ktoś obcy 
i będzie zadawać pytania. Ja też omawiam z nimi szczegóły, 
a potem jestem obecna podczas wszystkich nagrań i słucham, 
jakie padają pytania. Osobom, które namówiłam do udziału 
w rozmowie, staram się stworzyć poczucie bezpieczeństwa.

Gość w dom
Mamy zaplanowane spotkanie z ekipą filmową. Poważne kinowe 
osobistości. Zaciekawienie wielu par oczu, rozgrzane obiektywy 
nowoczesnych, profesjonalnych kamer. Po krótkim spacerze 
w hospicyjnym ogrodzie jedziemy do Pawełka, podopiecznego 
Domowego Hospicjum dla Dzieci. Wszyscy wiedzą: zaraz po-
znamy ciężko chorego chłopca, jego braci i mamę. Będziemy 
kręcić materiał o ich codziennych zmaganiach. 

Parę osób ukradkiem wypala ostat-
niego papierosa i  bierze głęboki 
wdech. Ośmioosobowa ekipa ze 
sprzętem, kablami, lampami wcho-
dzi do domu małego chłopca na 
palcach, w absolutnej ciszy. Do tego 
filmu nie było żadnego castingu, nikt tej historii nie wymyślił. 
Ulana, mama Pawełka, uśmiecha się tak cudownie bez żadnych 
wskazówek reżyserskich. Tylko jeszcze Pawła trzeba nakarmić 
przez strzykawkę. Teraz. To wszystko dzieje się naprawdę. Pod-
czas opowieści mamy brat przytula się do Pawła i czule z nim 
rozmawia. Wszyscy jesteśmy rozłożeni na łopatki. 

Kiedy bohaterami reportażu jest rodzina lub opiekunowie dzieci, 
którymi opiekujemy się w hospicjum domowym, staramy się być 
szczególnie delikatni. Współpracuję wtedy bezpośrednio z Beatą 
Król, pielęgniarką koordynującą pracę Domowego Hospicjum 
dla Dzieci, i z Karoliną Pawłowską, pracowniczką socjalną, która 
zna ich bieżącą sytuację. W takich przypadkach, w kontakcie 
z zainteresowanym rozmową dziennikarzem staram się być 
stanowcza i wyraźnie podkreślać, że harmonogram dnia chorego 
dziecka i jego opiekuna jest zapełniony mnóstwem ważnych 
zajęć: rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wizyt pielęgniarskich 
i lekarskich. Tutaj nie ma mowy o kilku godzinach spóźnienia. 
Proszę o wiążące deklaracje.

Kolekcja momentów
Jeśli pacjent hospicjum i jego rodzina chcą opowiedzieć swoją 
historię, jest to wyjątkowy moment, w którym trzeba nastawić 
się na słuchanie. Warto wyłączyć tempomat, nastawiony na 
efektywność, i docenić, że ktoś dzieli się chwilami, które są 
przecież policzone. 

Nie zapomnę początku jednego z takich spotkań. Nasz pod-
opieczny złapał infekcję i konieczna była inhalacja. Dziennikarka, 

która miała przeprowadzić rozmowę, cierpliwie usiadła w kącie, 
wyciągnęła notes i obserwowała, jak mama sprawnymi ruchami 
opiekuje się synem. Czasami nie potrzeba wiele słów. 

Kiedy tworzyliśmy nową odsłonę strony www.hospicjum.info, 
potrzebne były nowe zdjęcia wolontariuszy opiekuńczych 
pomagających na oddziale. Pacjentka, która wzięła udział w mi-
nisesji, podczas której czule przytulały ją dwie wolontariuszki, 
a nasz grafik i fotograf Jacek Rembowski robił im zdjęcia, była 

szczęśliwa. Mile zaskoczyło ją to, że zadziało się coś 
ciekawego, niespodziewanego i pełnego ciepła. 
Przez tych kilka chwil była dla nas gwiazdą.

Innym razem, po spotkaniu autorskim, które zor-
ganizowaliśmy w hospicjum, usłyszałam od pro-

wadzącego je doświadczonego dziennikarza, że poczuł się 
zaskoczony niecodzienną dla niego sytuacją. Otóż słuchaczami 
byli pacjenci na wózkach inwalidzkich, leżący w łóżkach, a przy 
każdym z nich opiekun – wolontariusz. Niecodzienna publika, 
ale niezwykle spragniona takich spotkań.

Nie dziwię się mu, bo każda rozmowa w hospicjum zapada 
głęboko w pamięć i często mam poczucie bycia obdarowywaną 
czymś absolutnie wyjątkowym. 

❙❙ sen o kwitnącej jabłoni
A przecież na początku tak się bałam. Później na lęki nie było 
już czasu. Wprawdzie bywa, że odczuwam irytację i  jestem 
zmęczona, ale nie opuszcza mnie też nadzwyczajne poczucie 
obowiązku. 

Wielokrotnie zaskakiwana szybko nauczyłam się, że tradycyjne 
rozwiązania, książkowa wiedza na niewiele się tutaj zdadzą. 
Chociaż dzisiejszy widz wymaga, żeby opowiadać o świecie 
krótko, zwięźle i na temat, czasami jest to niemożliwe. Żeby 
opowiedzieć historię człowieka, trzeba dać sobie szansę, by 
go poznać.

Po paru miesiącach pracy przyśniła mi się dziewczynka, która 
boso chodziła po zielonej trawie, pod jabłonią kwitnącą milio-
nem pąków. To było dziecko, które otrzymało pomoc hospicjum. 
Była spokojna, a wokół niej toczyło się życie. Bez scenariusza, 
ale w jak największym porządku.

Anna Laska 
Specjalista ds. kontaktów zewnętrznych Fundacji Hospicyjnej

Często mam poczucie  
bycia obdarowywaną czymś 
zupełnie wyjatkowym.
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„Chodzić jest bosko” zdają się mówić błękitne oczy Maćka, 
więc chodzi prawie cały czas. Tam, tu, znowu tam, prawą nogę 
unosząc trochę wyżej, z wyraźnym poczuciem panowania 
nad sytuacją. Ewa Gełdon, hospicyjna pielęgniarka, z którą 
odwiedzam mieszkanie Maciusiowych dziadków, nie wygląda 
na zaskoczoną. Ma czas, dużo cierpliwości, ale najwięcej to dla 
malutkiego „króla parkietu” ma serca. Pomiar saturacji trwa 
chyba z 5 minut, bo w ostatniej chwili Maciek zawsze sprytnie 
wyciąga paluszek z pulsoksymetrowej klamerki. Między jedną 
a drugą próbą badania urządzenie wędruje na palec dziadka, 
potem babci. Wreszcie uff, jest dobrze, 98/125. Tego się zresztą 
spodziewaliśmy, bo dzisiaj jesteśmy ze zwykłą wizytą kontrolną. 
Maciek jest w wyśmienitej formie.

Pod opiekę hospicjum chłopiec trafił w ogólnym stanie dobrym. 
Prawie z dnia na dzień jego rodzice wyposażeni zostali w po-
trzebny sprzęt. – Pulsoksymetr, dwa ssaki, przenośny i stacjonarny, 
inhalator i koncentrator tlenu – wylicza mama, pani Natalia.  
– A potem stałe dostawy pampersów, jałowych gazików, waci-
ków, strzykawek do tzw. PEG-a. PEG to 
sonda umieszczona w  żołądku, zało-
żona przez powłoki brzuszne. Oprócz 
niej lekarze podjęli także decyzję 
profilaktycznego założenia chłopcu 
tracheostomijnej rurki. Szczęśliwie kil-
ka miesięcy temu sondę usunięto i Ma-
ciek z dnia na dzień staje się coraz większym smakoszem.  
– Zajada wszystko – pani Ewa Krawczun, babcia, śmieje się 
rozbawiona. – Najlepiej to samo co dziadek. Kiedy powstaje ten 
tekst, od mamy Maćka dowiaduję się, że wyjęto mu także trache-
ostomijną rurkę. Teraz wreszcie będzie mógł pogadać z bliskimi.

Możliwe, że najwięcej będzie miał do pogadania z dziadkiem, 
bardzo się obaj przyciągają. – Jeśli się pani doczeka wnuków, 
to mnie pani zrozumie – tłumaczy jeden z nich. – To jest super 
sprawa. A Maciek to super gość. Drugi nic mi nie tłumaczy, tylko 
biegnie do dziadka za każdym razem, kiedy ten pojawi się na 

horyzoncie. Dla niego rezygnuje nawet z lekcji stawiania pie-
czątek, której udziela pielęgniarka Ewa. 

Rezolutne, ufne, niezwykle pogodne dziecko, choć, jak każdy 
maluch, absorbujące. Wystarczy jednak posłuchać, z jaką radością 
dziadkowie opowiadają o codziennym rozkładzie ich wspól-
nych zajęć z Maciusiem, a potem o wiosennych planach zabaw 
w piaskownicy, by nie mieć też wątpliwości, że bardzo kochane.

Maciuś to także pupilek zespołu hospicyjnego, który do chłopca 
przyjeżdża według ustalonego rytmu. Kiedy nic się niepokojące-

go nie dzieje, lekarz spotyka się z nim 2 razy w miesią-
cu, a pielęgniarka 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby 
są jednak dużo częściej, nawet kilka razy w ciągu dnia.  
– Opieka hospicyjna to najlepsze co nam się w chorobie 
synka przytrafiło – usłyszałam od pani Natalii. – Ma-
ciuś wyszedł ze szpitala z rurką w brzuchu i w krtani, 

ale dzięki opiece hospicyjnego zespołu opanowaliśmy wszystkie 
konieczne czynności niezbędne przy jego prawidłowej pielęgnacji 
i poczuliśmy spokój, że damy sobie radę.

W Hospicjum Dutkiewicza Maciek jest pod stałą kontrolą me-
dyczną i infekcje są szybko zażegnywane, bez potrzeby dodat-
kowych hospitalizacji. To prawie nie do wiary, ale w ciągu swoich  
18 miesięcy życia zdążył być w szpitalu 14 razy, najczęściej z po-
wodu kolejnych zabiegów. A u babci przecież jest tak słodko. 
I u dziadka. A po południu także z rodzicami, we własnym domu. 

Magda Małkowska

U  babci Ewy i  u  dziadka Andrzeja. A  po połu-
dniu też z  rodzicami, kiedy już wrócą z  pracy 
i  Maciusia mogą zabrać do domu. Jest słod-
ko, przytulnie, wesoło i ciekawie. Jest też bez-

piecznie, bo 18-miesięczny szkrab, urodzony ze sporą  
malformacją w obrębie języka, warg, prawego policzka 
i  gardła, od ponad roku znajduje się pod opieką Do-
mowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza 
w Gdańsku, prowadzonego przez Fundację Hospicyjną. 

U babci jest słodko

Maciuś z babcią
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Opieka hospicyjna  
to najlepsze co nam się 
w chorobie synka  
przytrafiło.
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Pamiętacie swój pierwszy raz na wolontariacie w Fun-
dacji?

magda szpiner (m.s.): To na pewno były Pola Nadziei, roku nie 
jestem w stanie sobie przypomnieć. Chyba współprowadziłam 
ich grand finale w 2012, kiedy na Długim Targu śpiewała  Ania 
Rusowicz. Mam też wrażenie, że jestem od początku w Galerii 
Bałtyckiej, podczas waszych wiosennych i grudniowych eventów.

beata szewczyk (b.s.) Mój hospicyjny wolontariat zaczęłam 
w Sopocie, ale w wyniku pewnych per-
sonalnych przetasowań przeszłam pod 
skrzydła Fundacji Hospicyjnej. Daty do-
kładnie nie pamiętam. Kiedy pojawiają 
się dobre emocje, to ja wchodzę cała. 
Terminy, sytuacje mi się zacierają.

m.s. Któregoś razu idę sobie Galerią Bałtycką i widzę was ma-
lujących jajka. „Matko, nie zadzwonili do mnie!” myślę. Potem 
dowiedziałam się, że nie chcieliście mnie obciążać, bo kilka 
miesięcy wcześniej prowadziłam inną galeryjną akcję, ale wzbu-
rzona byłam bardzo.

b.s. Też się wtedy oburzam, wy nas nie nie obciążacie! Składamy 
deklarację, że chcemy dla was pracować!

Pewnie jakiś wpływ na wasze decyzje mieli pracujący 
w Fundacji ludzie?

m.s. No jasne, organizacji takich jak wy jest w Gdańsku masa 
i w ostateczności liczy się kontakt z konkretnym człowiekiem, 
jego urok i zdolność przekonywania. Jednego i dru-
giego macie sporo.

włodek raszkiewicz (w.r.) A ja w ogóle nie pamię-
tam, kiedy z wami zaczynałem. Tak naprawdę to wasze 
prośby o pomoc odbieram jako ogromny zaszczyt. 
Dzwonią do mnie z takiego miejsca! 

wspomnienia giną w mroku dziejów.

w.r. Zupełnie giną. Tytuł Honorowego Wolontariusza bardzo 
mnie zdziwił. Uczestniczenie w jakichś akcjach 4-5 razy w roku, 
w porywach 6, to nie jest żaden wolontariat.

Bynajmniej nie Program Trzeci, a trójka dziennikarzy Radia Gdańsk, którym w ciągu ostatnich lat kolejno przy-
znawaliśmy tytuł Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej. Zasłużenie, choć Oni próbowali mnie 
przekonać, że na wyrost, bo prośbie idącej z hospicjum zwyczajnie się nie odmawia. Z Beatą Szewczyk, 
Magdą Szpiner i Włodkiem Raszkiewiczem rozmawialiśmy o życiu, którego cierpienie i śmierć są nieodłącz-

ną częścią, wspominaliśmy Ich wolontariackie zajęcia i snuliśmy plany na przyszłość.  

Trójka w Radiu Gdańsk

chodzisz trochę po ziemi? wiesz, że ludzie biorą za to 
pieniądze?
w.r. Za co?

za prowadzenie bali, koncertów, jakichkolwiek wydarzeń 
artystycznych.
w.r. Od hospicjum biorą?! Nie, nie wiem. Wydaje mi się, że 
w każdym tkwi potrzeba pomagania, zrobienia czegoś dobrego. 
To wynika z własnej próżności, żeby poczuć się lepiej.

twój wolontariat wziął się z próżności?
w.r. Oczywiście.

m.s. Mój też, z pobudek czysto egoistycznych. Poma-
gając,  po prostu lepiej się czuję. To chyba nie brzmi 
dobrze, co? Takie niskie pobudki, ale mnie zwyczajnie 

uszczęśliwia telefon od was z informacją, że z licytacji bombek 
uzbieraliśmy tyle i tyle, a ja wniosłam do tego swoją cegiełkę.

b.s. Albo że ostatni Bal z Sercem, który współprowadziłam, przy-
niósł 240 tys. złotych zysku. To był dla mnie szok, poczułam się 
taka potrzebna, a to jedno z podstawowych ludzkich pragnień.

egoistami jesteśmy wszycy, ale jakoś nie każdy zostaje 
wolontariuszem. Poszperajcie proszę w życiorysach.
m.s. Ojce zawsze mi powtarzały, żebym była pożyteczna, więc 
się staram. Moi rodzice byli bardzo prospołeczni, kiedyś mnie 
to denerwowało, a teraz sama nie wyobrażam sobie inaczej żyć. 
Uważam, że tym, co dostałam od losu, powinnam się dzielić. 

Oprócz chorych w hospicjum pomagam 
też seniorom i zwierzakom. 

b.s. U mnie podobnie zaważył dom, 
mama zajmowała się opieką społeczną. 
Pracowała w urzędzie, ale nie za biur-
kiem, tylko jeździła do biednych rodzin. 
Poza tym miałam szczęście do dobrych 

nauczycieli. Do wolontariatu wciągnęła mnie moja chemiczka, 
która była też harcmistrzynią. 

w.r. Wpływ domu rodzinnego jest nie do przecenienia. Wy-
chowałem się w rodzinie, w której ważny był pokorny styl 

Uważam, że tym,  
co dostałam od losu, 
powinnam się dzielić.
                                  Magda Szpiner

Poczułam się taka 
potrzebna, a to jedno  
z podstawowych  
ludzkich pragnień.
                               Beata Szewczyk
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życia, kościół, szeroko rozumiana ducho-
wość. Teraz przypomniała mi się inicjatywa 
radiowej koleżanki, która zaproponowała 
nam czytanie bajek dzieciom na oddziale 
onkologicznym. Przestraszyłem się, ale na 
chwiejnych nogach poszedłem i przeczyta-
łem. Jak te dzieciaki żywo reagowały! Jakie 
to było dla nich ważne! A ja poczułem, że 
jestem równy gość. Znowu ten egoizm...

jesteście tzw. wolontariuszami akcyj-
nymi,  a wokół tej formy wolontariatu 
pojawiają się różne głosy. słyszy się, że 
organizujemy bale, festyny, koncerty..., 
słowem bawimy się,  a chory jest gdzieś 
na dalekim planie.
w.r. Nie na takim dalekim...

b.s. Chorych mam zawsze z tyłu głowy...

m.s. Oczywiście możemy się umówić na 
zbiorowe otwieranie żył, tylko po co? Komu 
to pomoże? Czy ludzie, którymi się opieku-
jecie, tego sobie życzą?

w.r. Nie potrafiłbym pracować przy łóżku 
chorego. Może ewentualnie posprzątałbym 
na oddziale. Praca na estradzie pozwala mi 
się otrzeć o hospicjum i o tych ludzi, którzy 
pracują bezpośrednio z chorymi, a których 
ja bardzo podziwiam. Cały czas zadaję sobie 
pytanie, jak ta nieustanie podtrzymywana 
świadomość przemijania ich nie wypala. 

czasami wypala.
w.r. Pamiętam wrażenie ulotności życia 
podczas spotkania autorskiego prowa-
dzonego w hospicjum. Na koncie mam 
wiele takich spotkań, ale nigdy wcześniej 
z publicznością, wśród których przeważały 
tak ciężko chore osoby. Niektórzy nie byli 
w stanie wytrzymać do końca. To była dla 
mnie poruszająca wskazówka, że nie na 
wszystko jest czas. Przychodzi moment, 
kiedy trzeba się wycofać, również z życia. 

zabawmy się w skojarzenia. napiszcie 
na kartce 3 słowa kojarzące się z „ho-
spicjum”. macie 15 sekund.
m.s. Spokój, opiekun, człowiek.

b.s. Serce, dobrzy ludzie, uśmiech.

ciekawe, że nie ma słowa „śmierć”?
b.s. A nie ma.

Magda Szpiner

Beata Szewczyk

Włodek Raszkiewicz
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w.r. U mnie jest. Zapisałem: odchodzenie, wartość, koniec. 
„Odchodzenie” to umieranie, a „koniec” to śmierć. Mam w sobie 
zakorzeniony silny lęk przed śmiercią. Ocieranie się o hospicjum 
jest sposobem jego okiełznywania. Mój pierwszy reportaż, 
jeszcze w studenckim radiu, dotyczył prosektorium. Bohaterką 
była kobieta, która z wielkim szacunkiem podchodziła do zwłok. 
Od początku wiedziałem, że to jest mój problem i że muszę 
jakoś go oswoić. 

no to jeszcze się pobawmy. Hospicjum to też życie. Popro-
szę o kolejne 3 skojarzenia, tym razem z owym „życiem”.

m.s. Opiekun, wsparcie, człowiek.

b.s. Dobre, sensowne, ważne.

w.r. Radość mimo bólu, uśmiech, życzliwość.

Porozmawiajmy o waszych notatkach.

w.r. W hospicjum jest bardzo dużo uśmiechu, bo takie tu są 
relacje, zbudowane na serdeczności. Mam za sobą graniczne 
doświadczenie, kiedy musiałem przebudować 
hierarchię rzeczy ważnych i mniej ważnych. 
Nie pamiętałem o nagrodach   ani w  jakich 
latach był jaki rząd, ale przypomniałem sobie 
te momenty, kiedy byłem z ludźmi szczęśliwy.

m.s. Ludzie czasami się mnie pytają, jak ja 
znoszę kontakt z hospicjum. Nie dziwi mnie to, śmierć nie jest 
tematem opracowanym. Żyjemy w czasach, kiedy do myśli do-
puszczamy tylko sukces, urodę i zdrowie. Nie umiemy składać 
kondolencji, chyba że formułkę na cmentarzu, stojąc w długiej 
kolejce. W hospicjum najważniejszy jest człowiek, a nie formułki.

b.s. Nie umiemy rozmawiać ani o śmierci, ani o chorobie, ani 
o niepełnosprawności. Ludzie się boją hospicjum, ten strach 
wynika z niewiedzy. Myślę, że trzeba, by do hospicjum przy-
chodziła młodzież licealna i dzieciaki.

Przychodzą. może nie grupowo na oddział, ale na przykład 
wystawiają dla chorych sztuki.

b.s. To ważne, by zacząć od podstaw. Hasło „Hospicjum to też 
Życie” nie wyświechtało się ani na milimetr.

m.s. Fundacja robi wspaniałą robotę, odczarowuje hospicjum. 
Społeczeństwo zaczyna nam trochę inaczej funkcjonować. 
Jeszcze parę lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, by oddać tam 
naszego członka rodziny...

b.s. Zauważ, że mówisz „oddać”...

m.s. Tak, raczej przekazać pod opiekę. Nie wiem, czy to dobre 
porównanie, ale w schroniskach dla starych zwierząt ludzie 
płaczą, a  ja na ich zachowanie reaguję agresją. Zwierzakom 
staruszkom nie jest potrzebne nasze użalanie, tylko nasza ser-
deczność, nasz uśmiech. Z ludźmi jest tak samo. 

w.r. Rozmawiając z  ludźmi w hospicjum dowiedziałem się, 
że oni są pełni radości, szczęścia, spokoju. Najważniejsze są 
relacje. To nie jest frazes. Bycie z drugim człowiekiem. To jest 
tu najważniejsze. Dobre relacje.

m.s. Moja bacia  odeszła  3 lata temu. Umierała przez 2 lata. To 
było straszne, rak kości. Babcia była światłem naszej rodziny. 
Była pod opieką domowego hospicjum, dostaliśmy stamtąd 
ogromną pomoc. Na hospicjum stacjonarne nie zdecydowa-
liśmy się, chociaż czasami babcia nas o to prosiła, ze względu 
na nasze obciążenia. 

b.s. Stosunkowo niedawno naszej koleżance z radia zachorował 
tata i udało się znaleźć dla niego miejsce w hospicjum. Rodzina 
za „oddanie do hospicjum”oskarżała ją o brak serca, koleżanka 
jednak się zdecydowała. Lekarze dawali 2 miesiące, a tata żył 
jeszcze 2 lata. Jeśli nie mogłabym zapewnić dobrej opieki, 
chybabym się też zdecydowała.

m.s. To z pewnością jest egoistyczne trzymać kogoś w domu, 
kiedy on cierpi i to często podwójnie, bo nie 
jesteśmy w stanie się nim zaopiekować i on 
widzi nasze wielkie zmęczenie. Osoba umie-
rająca nie tylko nas zasysa, ale do końca chce 
nam oddawać swoją miłość.

co byście chętnie zrobili dla naszych podopiecznych, ale 
my jeszcze na to nie wpadliśmy?

m.s. Jeszcze bardziej podkręciłabym waszą współpracę z dzieć-
mi. Drzemie w nich olbrzymia moc, niedoceniana przez doro-
słych. Chętnie bym się w to zaangażowała.

b.s. Mój pomysł jest kontynuacją waszego dotyczącego opie-
kunów rodzinnych. Proponowałabym zacząć od  konkursu na 
pracę pisemną dla uczniów szkół średnich, którzy w swoim 
otoczeniu mieliby znaleźć kogoś, komu mogą pomóc i by o nim 
napisały. Pamiętacie niewidzialną rękę, pomysł z Teleranka? 
Proponowałabym wybrać najlepsze prace i na przykład do  
10 szkół pójść na spotkania i pogadać, jak można innym poma-
gać. Mogę to robić. 16-latek spokojnie może komuś wyprowadzić 
psa, zrobić zakupy czy poczytać.

m.s. Świetny pomysł, ja też bym się włączyła w działania oko-
łomłodzieżowe. Jeżeli na samym początku ta iskra nie pójdzie, 
potem jest ciężko. Otoczymy się szczelnym kokonem i inni nie 
będą nas obchodzić. 

w.r. Ja jednak najlepiej się czuję w roli radiowca. Bardzo głębo-
ko wierzę, zwłaszcza dzięki dzisiejszym zapisom w internecie, 
że moja praca ma szansę zostawić głębszy ślad. A ludzie wciąż 
powszechnie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo całościową 
opiekę proponujecie. Nad chorym i nad jego rodziną.

Rozmawiała Magda Małkowska 

Wasze prośby o pomoc 
odbieram jako  
ogromny zaszczyt. 
                     Włodek Raszkiewicz
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Żałoba to naturalny stan powstający po śmierci bliskiej osoby, 
związany z odczuwaniem smutku, żalu, rozpaczy, złości, poczucia 
winy, poczucia krzywdy czy wielu innych emocji. Jest to proces 
rozciągnięty w czasie, w którym człowiek idzie tzw. drogą żałoby, 
czyli wspomina, pozwala sobie na różne uczucia i absorbujące 
myśli związane ze zmarłym. Dla każdego ta droga jest inna, 
pełna dolin, wzniesień i różnych krajobrazów. Osoba w żałobie 
przebywa podróż we własnym tempie i zgodnie z własnymi 
możliwościami. Zazwyczaj wystarcza właściwe wsparcie ze 
strony najbliższych. Po jakimś czasie (po kilkunastu tygodniach 
lub miesiącach) emocje stają się „do wytrzymania”, a człowiek 
powoli zaczyna uczyć się żyć w inny niż dotychczas sposób, 
bez ukochanej osoby.

Nie jest to zadanie łatwe, początkowo wydaje się nawet nie-
możliwe. Bywają tąpnięcia, ale rodzina się reorganizuje, by 
móc żyć dalej.

❙❙ Przeszkody 
Ten naturalny proces żegnania się ze zmarłym i budowania 
nowego etapu życia może ulec zaburzeniu. Określa się to mia-
nem „niedokończonej żałoby” czy „żałoby powikłanej”. Człowiek 
będący w drodze żałoby zatrzymuje się, czyli widzi ciągle ten 

Kiedy umiera ktoś bliski, kończy się świat. By zna-
leźć nowy, trzeba przemierzyć bolesną i  trudną 
drogę. Ci, którzy w  nią nie wyruszą, pozostają 
zawieszeni między dwiema rzeczywistościami. 

Żyją, jakby „stary” świat się nie skończył. Ta sytuacja, czy-
li problem nieprzeżytej żałoby, dotyczy zarówno dzieci 
jak i dorosłych. W przypadku dzieci i nastolatków zazwy-
czaj jest to pochodna sposobu radzenia sobie ze stratą 
najbliższych im dorosłych osób. 

sam krajobraz. Przeżywa ciągle ten sam rodzaj uczuć lub do-
świadcza tych samych myśli. Osoby postronne mają poczucie, 
jakby rozmawiały z nim wciąż o tym samym, a próby pomocy 
nie wnoszą nic nowego.

Wśród zachowań mogących świadczyć o powikłaniu procesu ża-
łoby są np.: długi czas „zawieszenia w przeszłości”, brak wprowa-
dzania zmian w życiu, długotrwałe przeżywanie poczucia winy, 
złości, rozpaczy lub innych uczuć, izolowanie się od otoczenia, 
zaburzenia psychotyczne, anoreksja, depresja, nadużywanie 
alkoholu czy środków psychoaktywnych. Oczywiście powikłań 
procesu żałoby nie diagnozuje się po pojedynczym „dziwnym” 
zachowaniu, ważny jest cały kontekst, a przede wszystkim wpływ 
takiego funkcjonowania  na życie. 

Istnieje wiele czynników utrudniających przeżycie żałoby. Do 
najczęstszych należą: 

– nagły charakter śmierci (np. wypadek, samobójstwo, mor-
derstwo),

– trudne relacje ze zmarłym (np. konflikt, niedokończone ważne 
sprawy, przemoc), 

– niedostateczne wsparcie ze strony najbliższego otoczenia (np. 
brak uwagi, trudności materialne),

– wcześniejsze kryzysy w rodzinie (np. śmierć, utrata pracy, 
choroba przewlekła, przeprowadzka).

Wymienione sytuacje czynią żałobę szczególnie trudną do 
przeżycia, bo potęgują emocje wywołane stratą lub wiążą się 
z brakiem możliwości ujawnienia odczuć. By rodzina mogła 
sobie poradzić, zazwyczaj niezbędne jest wsparcie specjalisty 
– psychiatry i psychologa.  

❙❙ uwaga, dziecko na drodze!
Zachowanie dorosłych, najbliższych opiekunów dziecka osiero-
conego, wywiera niebagatelny wpływ na radzenie sobie ze stratą. 
Brak informacji o tym, co dzieje się w rodzinie, brak uważności 
i nieprzeżyta żałoba rodzica po stracie kochanej osoby mogą 

Być w żałobie – być w drodze



13Z ŻYCIEM NA TY

wpływać na rozwój emocjonalny dzieci i ich funkcjonowanie 
w przyszłości.

Niepełne pożegnanie
Utrudnienia w przeżywaniu żałoby przez dziecko mogą wy-
stąpić wtedy, kiedy podejmowane są próby izolowania go 
od doświadczeń związanych ze śmiercią. Czasem w rodzinie 
powstaje pomysł, by zataić informacje dotyczące choroby czy 
zbliżającej się śmierci lub nie włączać dzieci w rytuały pogrzebo-
we. Potrzeba dorosłych, by je chronić przed trudnymi emocjami, 
jest powszechna. Z tego względu dzieci i nastolatki w żałobie 
to często zapomniani żałobnicy. Wkraczają w trudną sytuację 
śmierci zupełnie do niej nieprzygotowane, a swój żal po stracie 
będą one przeżywały tylko wtedy, kiedy poczują się bezpiecznie. 

Depresja w żałobie
Kolejnym aspektem negatywnie wpływającym na przeżywa-
nie żałoby przez dziecko jest sytuacja, gdy rodzic doświadcza 
przez długi czas depresji lub jest niedostępny. Ma ono wówczas  
utrudniony dostęp do wsparcia pochodzącego od osoby dla 
siebie ważnej. Rodzic, będąc sam w ża-
łobie, może nie umieć być przy dziecku 
w jego trudnych chwilach. Dziecko, nie 
doznając uwagi ze strony otoczenia, 
traci podwójnie: traci rodzica w wyniku 
śmierci i traci głównego opiekuna, który 
go „nie widzi”. Tak zachwiane poczucie 
bezpieczeństwa, połączone z samotnym 
radzeniem sobie z własną żałobą, jest 
zadaniem przerastającym możliwości 
dziecka, ujawniającym się w jego negatywnym funkcjonowaniu. 
W czasie kiedy najbliższy opiekun nie radzi sobie z codziennością, 
obok dziecka powinien pojawić się inny dorosły, który będzie 
na bieżąco odpowiadał na jego potrzeby. 

Unikanie żałoby
Niekorzystny wpływ na przeżywanie żałoby przez dzieci ma 
długofalowe zaprzeczanie uczuciom związanym ze stratą. U do-
rosłych ten mechanizm może się przejawiać poprzez wejście 
w trakcie procesu żałoby w jakąś nową sytuację, która jest 
wyzwaniem, na przykład w nowy związek. Innym symptomem 
jest zaangażowanie się w aktywność zawodową, mające na celu 
uniknięcie odczuwania bólu utraty i symboliczne zajęcie się in-
nymi relacjami i działaniami, „przysłaniającymi” trudne emocje. 
Oczywiście ten sposób bywa pomocny na różnych etapach prze-
żywania żałoby. Pozwala odetchnąć i odgrodzić się od trudności. 
Jednak długotrwałe odtrącanie przychodzących do głowy myśli 
czy zamykanie się na uczucia domagające się wyrażenia mają 
swoją cenę. Człowiek przestaje przeżywać żałobę, czyli dzielić 
się z  bliskimi cierpieniem utraty i przyznawać się do niego przed 
samym sobą. Nie wydobywa na zewnątrz myśli i uczuć, powo-
dując ich zaleganie w środku. Z takim balastem idzie w „nowe 
życie” i prawdopodobnie z takim balastem będą szły za nim jego 
dzieci. Dopiero po jakimś dłuższym czasie okazuje się, że w tak 
zbudowanym świecie coś przestaje pasować. Narasta poczucie 
pustki czy zmęczenia, mogą pojawić się przewlekłe schorzenia. 

Najczęściej spotęgowane emocje ujawniają się przy kolejnym, 
nawet mniejszym kryzysie rodzinnym.

❙❙ wsParcie dzieci i młodzieży w żałobie

Powrót do wspomnień 
Najprostszymi sposobami wsparcia dziecka osieroconego są 
rozmowy w rodzinie, wzmocnienie więzi oraz dzielenie się 
uczuciami wywołanymi stratą. Osiąga się to m.in. poprzez 
wspominanie. Istotne są: rozmowa z dziećmi po śmierci osoby 
bliskiej, odpowiadanie na ich pytania i akceptacja ujawnianych 
przez nich emocji. Takie działania wspierają dzieci w procesie 
przystosowywania się do nowej sytuacji.

Budowanie poczucia wspólnoty
Oczywiście nie zawsze konieczne jest powracanie do wspomnień 
z przeszłości. Istotną wartość stanowi  próba czy chęć wzajem-
nego zrozumienia się członków rodziny w okresie po śmierci 
bliskiej osoby. Już sama rozmowa o tym może pomóc poczuć 
wspólnotę i otworzyć się na różne sposoby przeżywania utraty. 

Dzieci mają potrzebę bycia pełnoprawnym członkiem 
rodziny, szczególnie w czasie kryzysów rodzinnych.

Wsparcie materialne 
Rodzicowi po stracie współpartnera, posiadającemu 
małe dzieci lub nastolatki, trudno jest zorganizować 
wolne chwile dla siebie i bliskich. Na przeżywanie 
procesu żałoby nie ma czasu. Trudności materialne 
są najczęstszym, obok braku wspierającego otocze-
nia, powodem utrudniającym przeżywanie uczuć 
związanych ze śmiercią kochanej osoby. Wyzwanie 

zapewnienia bytu rodzinie i wielość codziennych obowiązków 
potęgują ryzyko powikłania procesu żałoby. Pomoc w sprawach 
finansowych i w życiu codziennym są kolejnymi elementami 
ułatwiającymi przeżywanie żałoby. Pomagają rodzinie znaleźć 
na nią czas. 

❙❙ wkraczanie w nowy świat
Rozstanie się z kochaną osobą wymaga czasu. Jednak to nie on 
leczy rany, tylko to, co w tym czasie robimy. Leczy podążanie 
drogą wysłaną naszymi wspomnieniami wspólnego życia, 
takiego jakim ono było. Leczy domykanie rzeczywiste lub sym-
boliczne spraw niedokończonych w naszym życiu czy w sercu, 
a mających związek z utraconym bliskim. Leczy dopuszczanie 
do siebie różnych uczuć po to, by w przyszłości straciły na swej 
sile. Wtedy dopiero ta droga ma szansę się zakończyć, a my 
znaleźć się na innej.  

Agnieszka Paczkowska

Psycholog, psychoonkolog, specjalista psychologii klinicznej,  
koordynatorka programu wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie 
„Tumbo Pomaga”

Artykuł na podstawie: A. Paczkowska, P. Krakowiak, „Żałoba i przeżywanie 
straty u dzieci i młodzieży”, w: „O kresie ludzkiego tchnienia...” , red. B. 
Antoszewska, Kraków 2017.

Najprostszymi sposobami 
wsparcia dziecka 
osieroconego są rozmowy 
w rodzinie, wzmocnienie 
więzi oraz dzielenie się 
uczuciami wywołanymi  
stratą.
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Słowa „żałoba” też nie lubi, za przygnębiające wrażenie, ale udaje 
nam się ustalić, że to tylko termin i że ona z dziećmi jednak w niej 
jest. Z trójką dzieciaków, których tata, Łukasz Chrzanowski, zginął 
1,5 roku temu, wycofując się po śmierci partnera z północnej 
ściany Shivlingu, szczytu w indyjskiej części Himalajów. Janek 
ma teraz 15 lat i trenuje piłkę nożną w gdańskiej Lechii. Julka 
ma 11. Wspina się i pływa wyczynowo, jednak z akcentem na 
to pierwsze. Paulina ma lat 6 i zauważalnie rosnący apetyt na 
wspinaczkowe ścianki. Dzieci najprościej przedstawić poprzez 
sportowe pasje, bo sport w ich domu miał i ma wciąż miejsce 
szczególne. Także łyżwy, karate, rower, zjazdy downhillowe, 
enduro... Aktywność fizyczna to sposób na realizację siebie, 
szkoła charakteru, ale też szansa na wspólne spędzanie czasu. 
Rodzina z tych, co naprawdę są razem.

❙❙ razem 
Szczupła szatynka, energiczna, konkretna, z zawodu chirurg 
dziecięcy. Basia Chrzanowska. Oboje z Łukaszem mieszkali 
w jednej dzielnicy, znali się jeszcze jako dzieci. Jednak prawdzi-
wa znajomość przyszła po latach, na jego pierwszym spacerze 
po wypadku, który zdarzył się podczas treningu na mostach 
w Rutkach pod Gdańskiem. Złamał wtedy kręgosłup i można 
powiedzieć, że wywinął się śmierci. – Szybko okazało się, że 
jesteśmy bardzo blisko siebie w pojmowaniu tego, co w życiu 
ważne. Wcześniej Basia też się wspinała, teraz zaczęli wspólnie. 
I wzięli ślub.

Wszystko robili razem. Jeżeli nie ramię w ramię, to swoje plany 
przegadywali i dawali sobie wsparcie. Ulubioną metaforą Łukasza 
była droga, dla każdego człowieka inna, kiedy chce się spełniać, 
a nie iść po śladach wydeptanych przez tłum. Po jego śmierci 
nauczycielka w szkole Julki przywitała Basię dramatycznie: „Co 
Łukasz wam zrobił?!”, ale nie spotkała się ze zrozumieniem. – 
Nic nam nie zrobił. To były nasze wybory. Dawaliśmy sobie na nie 

Tam – samotna śmierć wysoko w  Himalajach. 
Tu – najpierw udręka niepewności, pierwsze 
rozmowy, że zginął tata, syn, przyjaciel. Kolejne 
rozmowy. Następne rozmowy. Znowu rozmo-

wy. Cisza. Najprawdopodobniej dostanie mi się za tę 
„udrękę”, bo słów „tragiczny” czy „wstrząsający” bardzo 
nie lubi. – Takie rzeczy się zdarzają – słyszę. 

zgodę. Do niezrozumienia tych wyborów byli przyzwyczajeni 
i przyzwyczaili też dzieci. Kilka tygodni po pogrzebie Julka opo-
wiadała w szkole o swoim tacie jako o bohaterze. Mówiła o tym, 
jak pomógł biednemu człowiekowi i dał mu pracę, i o tym, jak 
napoił psa, który umierał na indyjskiej ulicy. O odwadze taty-
-himalaisty, mierzącego się samotnie z górą, nie powiedziała 
słowa. – Nie zrozumieliby. Ani dzieci, ani pani – usłyszała od córki.

❙❙ Przeczucia 
Oboje mieli świadomość podejmowanego ryzyka. Czasami 
rozmawiali o wypadkach innych i o wypadku, który może przy-
trafić się także im. Chociaż wcześniej, w górach, nic groźnego 
żadnemu z nich się nie wydarzyło. Zwykłe omsknięcia, załamania 
pogody, bez dramatycznych rozwinięć. Bardziej niebezpieczne 
wydawały się niziny. Oprócz wspomnianego już wypadku pod-
czas treningu, Łukasz złamał kręgosłup jeszcze raz, wykonując 
trudny zjazd rowerem. 

Takie rzeczy  
się zdarzają

Pod Shivlingiem
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Przeczucia jednak były. Na chwilę oswobodzone 
lęki, bo wspinanie to nie tylko umiejętności, 
ale też szczęście lub jego brak. Dwa lata przed 
wyprawą na Shivling Łukasz pojechał w Alpy 
z Grzegorzem Kukurowskim, Gregiem, wspi-
naczkowym partnerem, z którym odbył potem 
swoją himalajską wyprawę. Jeszcze w Alpach 
umieścił na facebooku dwa posty, w tym jeden 
ze zdjęciem motyla na śniegu, opatrzony krót-
kim zdaniem: „Mały papillon na zawsze zostanie 
w górach”. Basia doskonale pamięta, że podczas 
lektury ogarnęło ją przerażenie. Z jakiejś przyczy-
ny pomyślała wtedy, że Łukasz pisze o czymś dużo głębszym. 

Żegnając się na dworcu przed ostatnią wyprawą, przyłożyli 
swoje dłonie z dwóch stron szyby pociągu. Uśmiechała się do 
męża do końca, jednak zaraz potem nie mogła powstrzymać 
łez. Nie mogła także uwolnić się od obrazu, który w jej głowie 
pojawiał się i znikał: wnętrze kościoła, w którym brali ślub, za 
oknem ciemno, gra muzyka, a na ekranie wyświetlane są zdjęcia 
Łukasza. Julka kilka dni przed śmiercią taty miała sen, że wrócił 
wcześniej. Zapytany potwierdził, że doszedł tam, gdzie chciał.

❙❙ mały PaPillon został w góracH
Łukasz umarł na rękach towarzyszy idących mu na ratunek, 
2 dni po Gregu, zaraz po upadku podczas ostatniego zjazdu 
północną ścianą Shivlingu. 

Od początku była na łączach, wiedziała o śmierci Grega i o sa-
motnych zjazdach męża. Dzieci niczego się nie domyślały, były 
szczęśliwe, że tata się realizuje. – Jak się mówi dzieciom, że tata 
nie żyje? Po prostu. Wsiadła w samochód i pojechała po Julkę do 
szkoły. Janek wrócił sam, Paulinę przyprowadzili dziadkowie. 
Zebrali się w dużym pokoju i powiedziała wszystko od razu, 
bez ogródek. 2 tygodnie później z dziećmi rozmawiali 
towarzysze Łukasza z wyprawy, którzy przyjechali na 
pogrzeb. Poprosiła ich o to na spotkaniu poza domem. 
Przyniosła rysunki Julki w zeszycie do matematyki, 
z historią wspinania Grega i Łukasza, by nie mieli wątpli-
wości, że dzieci trzeba traktować poważnie i rozmawiać 
szczerze. Takie podejście było dla nich bardzo istotne. Chłonęły 
każdy szczegół i wyraźnie doceniały prawdziwość relacji, bez 
upiększeń. W drugi dzień Świąt pojechali do Zakopanego, 
gdzie spotkali się z kierownikiem wyprawy i rozmów o tacie 
był istotny ciąg dalszy.

W marcu następnego roku zdała sobie sprawę, że jednak nie 
dopełniła wszystkiego. Sama, jeszcze przed pogrzebem, obej-
rzała zdjęcia z Himalajów, na których zobaczyła ciało Łukasza 
leżące pod kamieniem, potem owinięte i niesione przez wioskę, 
towarzyszące mu ceremonie i oddawane honory. To było do-
świadczenie trudne, ale jednocześnie pozwalające uwiarygodnić 
sytuację. W marcu zdała sobie sprawę, że dzieci nie do końca 
wierzą w śmierć taty. Przyznały się do tego zapytane wprost. 
Postanowiła im także pokazać te zdjęcia. Były łzy, ale potrzeb-

ne. Pomogły dzieciom wrócić na tor. W tym wypadku było nim 
przeżywanie żałoby. 

❙❙ smutek
Żałoba to smutek zwielokrotniony do granic, nie do utulenia 
długo, z wyraźną przyczyną, którą jest strata niedająca szans na 
odzyskanie. Smutek zasypywany paprochami bieżących dni, 
rozmywany w nowych zadaniach, zagłuszany, niezauważany, 
ale wciąż obecny.

Kiedy przez telefon dowiedziała się o śmierci Łukasza, skamie-
niała. – Umarłam razem z nim. To znaczy chciała wtedy umrzeć. 
Pragnienie śmierci wracało do niej wielokrotnie, tylko że nie 
miała na to czasu. Czekały na nią dzieci, rodzice, stosy papierów, 
przeformułowywanie codzienności. Wieczorem, w dniu śmierci 
Łukasza, syn zadał jej pytanie, czy będą musieli się wyprowadzić. 

Jeszcze przed pogrzebem umówiła się na spotkanie z psycho-
logiem. Nigdy nie przypuszczała, że z takiej pomocy będzie 
korzystać, ale widok Janka, leżącego na łóżku ze wzrokiem 
utkwionym nieruchomo w suficie, zaniepokoił tak bardzo, że 

zadzwoniła po radę do Jarka Bie-
niuka, którego rodzina przeżywa-
ła podobną stratę. Gorąco polecił 
kontakt z Agnieszką Paczkowską, 
psychologiem w gdańskim Ho-
spicjum Dutkiewicza, a zarazem 

koordynatorką programu wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie 
„Tumbo Pomaga”. 

Poszła, chociaż na początku nie rozumiała, dlaczego ma iść 
ona, a nie dzieci. Okazało się, że o tym, jak mogą się one czuć, 
powinna dowiedzieć się najpierw sama. Czasami wizyty dzieci 
u psychologa są już potem zbędne. 

Nie w tym wypadku. Janek, najbardziej zamknięty, dużo więcej 
rozmawiał z kolegami taty niż z nią. Julka, dotychczas gejzer 
radości życia, zamykała się z dnia na dzień coraz bardziej. Miała 
trudności z odrobieniem lekcji, nie dawała rady na treningach, 
nie chciała się bawić. Kiedy Basia usłyszała, że Julka zazdrości 
tacie, bo też by chciała umrzeć, pomyślała, że czuje to samo, ale 
zaraz potem umówiła córkę z psychologiem.
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Przy pamiątkowej tablicy na Tapovanie, 4450 m n.p.m.

Jak się mówi dzieciom, że ich 
tata nie żyje? Po prostu.
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❙❙ wsParcie 
Na spotkania z psychologiem Basia przede wszystkim przycho-
dziła sama, ale kilka razy także poszło dwoje starszych dzieci. 
Wizyty pomogły zrozumieć, że w tak młodym wieku ma się kłopot 
z oddzieleniem sfery emocjonalnej od fizycznej. W rezultacie 
Julka, której forma na treningach nie rokowała na jakiekolwiek 
sukcesy, pojechała na ogólnopolskie zawody wspinaczkowe i… 
je wygrała. Jankowi rozmowy z psychologiem pomogły uzyskać 
pewność, że w swoim przeżywaniu żałoby idzie w dobrą stronę. 

Pomoc płynęła zewsząd. Dzień przed śmiercią Łukasza Janek 
złamał rękę i miał ją w gipsie, ale mimo to jeździł na rozgrywki, 
a potem wraz z innymi analizował taktykę. Na jednym z meczy 
Lechii jego koledzy grali z czar-
nymi opaskami, a na innym 
założyli koszulki z  napisem 
„Janek, jesteśmy z tobą”. Julka 
mogła trenować wspinaczkę 
za darmo na gdyńskim Triblo-
ku oraz na gdańskich Blokficie 
i Wspinalni Alfa. Została też zwolniona z opłat przez swój klub 
pływacki UKS Dwójka Morena Gdańsk. Bulderownia Grimpado 
przeznaczyła część dochodu ze sprzedaży firmowych koszulek na 
wyjazd Julki na zawody do Włoch. Podczas Memoriału Łukasza 
Chrzanowskiego – zawodów wspinaczkowych dla dzieci, zorga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
nr 27 w Gdańsku, przygotowano aukcję, z której dochód przezna-
czony został na rozwój sportowy dzieci Łukasza. Taki sam cel miała 
zbiórka pieniędzy wśród uczestników Memoriału Biegowego Łu-
kasza, zorganizowanego jesienią przez UKS Judo Grizzly Gdańsk 
i Fundację Sprzymierzeni z GROM. Paulina w swoim Przedszkolu  
nr 84 została zwolniona ze wszystkich dodatkowych opłat.

Wielkie wsparcie dostali od rodziny i przyjaciół. – Tacy ludzie 
blisko nas to prezent od losu. Większy niż najlepsza wygrana na 
loterii – Basia kręci głową i przyznaje, że nie jest w stanie wyliczyć 
wszystkich wspierających. Pomieszkiwali w ich domu, wozili 
dzieci na zajęcia, zawsze było do kogo zadzwonić, pogadać, 
poprosić o pomoc. Dobry kolega Janka zaczął go zapraszać 
do siebie na noc, natomiast Julka odnalazła się w „Przystani”, 
świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Fundację 

Hospicyjną dla podopiecznych Funduszu Dzie-
ci Osieroconych. Normalne zajęcia, normalne 
dzieci, tylko każdemu umarł ktoś bliski. Od no-
wego roku szkolnego Julka i Paula chodzą na 
fundacyjne zajęcia wspinaczkowe, przy czym 
starsza, jako zawodniczka startująca w Pucharze 
Polski, realizuje plan treningowy rozpisany przez 
swojego indywidualnego trenera. 

W ramach Funduszu dwójka starszych wyjechała 
na letni obóz, a z okazji Dnia Dziecka i Świąt 
Bożego Narodzenia wszystkie dzieci dostały 
prezenty. To jeden z elementów zakrojonego 
na szeroką skalę wsparcia Fundacji, w którym 

oprócz pomocy psychologicznej ważną rolę odgrywa również 
zabezpieczenie socjalne.

I jeszcze koniecznie słowo o ludziach zupełnie obcych. Już drugi 
rok na Boże Narodzenie przychodzą do nich paczki od „Górskich 
Aniołów”, osób ze środowiska wspinaczkowego, którzy przesyłają 
im drobne upominki. Dołączają piękne, wzruszające listy. Anioły.

❙❙ wyPrawa
Zrobiła to. Mimo próśb i łapania się za głowę, „bo jak to z dziećmi 
w Himalaje!?”, wzięła całą trójkę i mniej więcej miesiąc przed 
pierwszą rocznicą śmierci Łukasza pojechali do Indii. Razem 
wspięli się na wysokość 4450 m n.p.m., na Tapovan. Tutaj umieścili 

pamiątkową tablicę i zrobili ważne wspólne zdjęcie. Już 
bez najmłodszej Paulinki dotarli do ABC, bazy wysuniętej 
pod północną ścianą Świętej Góry, jak miejscowi nazywają 
Shivling, położonej 350 m wyżej. Kiedy z Julką schodzi-
ła z powrotem, leciał za nimi czarny ptak. Totemicznym 
zwierzęciem Łukasza, który kiedyś interesował się kulturą 
Indian, był kruk (na ramieniu miał nawet wytatuowane to 

słowo). Okazało się, że w drodze powrotnej z ABC towarzyszył 
im jego himalajski kuzyn. 

– Widzę w tej podróży głęboki sens – podsumowuje Basia. Po-
znaliśmy miejsce, w którym rozegrały się ważne dla naszej rodziny 
wydarzenia, i wszystkich ludzi, którzy z nim wtedy byli. Tam Łukasz 
był szczęśliwy, tam się realizował, tam walczył i tam zginął. 

❙❙ cdn.
Po ostatnich wydarzeniach na Nanga Parbat ból wrócił ze zdwo-
joną siłą. Wcześniej Basi wydawało się, że radzi sobie już nieźle, 
teraz zadzwoniła do psychologa z prośbą o szybkie spotkanie. 
Wciąż się widywały, choć rzadziej. Zdała sobie sprawę, że ciąg 
dalszy życia ich rodziny nie musi szybko przynieść spokoju, jed-
nak najważniejsze, że na ten ciąg dalszy w ogóle mają ochotę. 
Dzięki bliskim, którzy dają im swoje wsparcie, dzięki fachowej 
pomocy Fundacji i dzięki sile, którą każdego dnia odkrywają 
w sobie samych. Znaleźli się na bardzo trudnej drodze, ale dojdą 
nią tam, gdzie chcą. Tam, gdzie znowu żyje się pełnią życia.

Magda Małkowska 
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Paulina i himalajski kruk

Znaleźli się na bardzo trudnej 
drodze, ale dojdą nią tam, 
gdzie chcą. Tam, gdzie znowu 
żyje się pełnią życia.
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 Państwo Joanna i Marcin Sułkowscy
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Spotkali się i pokochali

Oboje pochodzą z  Gdańska. Oboje studiowa-
li na tutejszej Politechnice. Oboje są młodzi, 
trochę nieśmiali, ale z wyraźną potrzebą po-
magania innym. Ich miłość przyszła bez za-

powiedzi i planów. Na początku tego roku Asia i Marcin 
wzięli ślub, a spotkali się i pokochali w Fundacji Hospi-
cyjnej, podczas wolontariatu. 

To było 5 lat temu, w trakcie marcowej zbiórki na rzecz pod-
opiecznych Hospicjum Dutkiewicza w nieistniejącym już oliw-
skim Euromarkecie. Wtedy Marcin poznał Asię. Ona, mimo że 
był jej zmiennikiem, nawet go nie zapamiętała. Z Fundacją  
współpracowała dopiero od miesiąca i  to była jej pierwsza 
akcja jako samodzielnej koordynatorki. Wcześniej działała na 
rzecz Domu Dziecka, też w Oliwie, przy ul. Abrahama. Kontakt 
z opuszczonymi i chorymi dziećmi okazał się jednak ponad 
siły, ale zrezygnować z pomagania nie chciała. Wolontariat 
akcyjny w Fundacji, czyli cały czas na rzecz chorych, choć już 
nie bezpośrednio z nimi, był dobrym rozwiązaniem. 5 lat temu 
w marcu to był jej koordynatorski debiut i związane z nim emocje 
pochłonęły bez reszty.

Marcin jako koordynator też wtedy zaczynał, chociaż funda-
cyjnym wolontariuszem był już od roku. – Kiedy przyszedłem 
do Fundacji, nie umiałem mówić –  przyznaje, uśmiechając się 
szeroko. Takim doskonale pamięta go Ania Włodkowska, wów-
czas koordynatorka akcyjnego wolontariatu. – Przychodził, robił 
to, o co prosiłam, ale na przykład przez 2 godziny nie powiedział 
ani słowa. Wolontariat bardzo mu w otwarciu się na innych po-
mógł, zwłaszcza godziny przejeżdżone w charakterze kierowcy 
z hospicyjnymi lekarzami, pielęgniarkami, a przede wszystkim 
z pacjentami. Z nimi milczeć nie mógł. Z Michałem Bujko, kolegą 
ze studiów, który przyprowadził go do Fundacji, 
stworzyli zgrany duet, w 2013 roku uhonorowany 
tytułem Super Team. Jednak kolega kolegą, ale jak 
dotrzeć do tej ślicznej blondynki? 

Minęło 2,5 roku, podejmowane próby nie były sku-
teczne. Pomógł przypadek. Oboje spotkali się na 
październikowym koncercie w Filharmonii Bałtyckiej, oczywiście 
w charakterze wolontariuszy. Grał wówczas zespół De Mono, 
jednak oboje ten wieczór wspominają przede wszystkim jako 
ważny moment w ich relacjach. Istotnym kamieniem milowym 
znajomości była wspólna kwesta na cmentarzu z okazji Wszyst-
kich Świętych i odwiezienie Asi do domu. Pierwsze spotkanie 
poza Fundacją odbyło się w grudniu i tak to się zaczęło. 

❙❙ asia jest...
– ...dobra. To jest kobieta, jaką sobie wymarzyłem – spokojna, 
ułożona, ładna, ma wartości, które dla mnie są istotne. Chodzi 

regularnie do kościoła, ma bardzo fajną rodzinę. Jej rodzice są 
naszymi przyjaciółmi – powiedział mi Marcin.

❙❙ marcin jest...
– ...wesoły. Potrafi się mną zaopiekować. Imponuje mi Jego czujność 
i spokój. l też ma coś takiego, co nie pozwala się nudzić. No i jest 
przystojny – powiedziała mi Asia.

❙❙ oni są...
...dla siebie stworzeni.

Ania Włodkowska nie miała wątpliwości, że powinni być razem. 
– Są do siebie tak fizycznie podobni, prawie jak brat i siostra, a to 
z mojego doświadczenia przekłada się na ogromne szanse ewen-
tualnego związku. Wiesz – dodaje z uśmiechem – to było bardzo 
miłe obserwować, jak Ich uczucie rozkwita. 

To są naprawdę dobre dzieciaki – wolontariuszka Magdalena 
Gliniecka opowiada przez telefon. – Dobrzy ludzie powinni być 

ze sobą. Od razu zauważyłam, że do 
siebie pasują, a zaraz potem do mnie  
dotarło, że Marcin czuje do Asi miętę, 
więc trochę musiałam pomóc. Aran-
żowane wspólne herbatki, wieczory 

z planszówkami, długie spacery, jak ten do Jaru Raduni... Nie będę 
ukrywać, trochę Ich do siebie popychałam. 

Oświadczyny w wigilię 2016 roku zostały przyjęte i w Święto 
Trzech Króli 2018 odbył się ślub. Na nim byli, a potem na weselu 
miód i wino pili także przyjaciele z Fundacji. Podeszli wtedy do 
mnie i podziękowali za pomoc. To był bardzo wzruszający moment 
– wspomina Magdalena.

Teraz przed Asią i Marcinem wszystko pierwsze: święta, wakacje, 
wyjazdy. Życzymy Wam Kochani mnóstwo szczęścia!

Magda Małkowska  

Życzymy Wam, Kochani, 
mnóstwo szczęścia!
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W branży IT trójmiejska firma IQ PL funkcjonuje od 2001 r. 
Oferujemy zaawansowane usługi Centrum Danych 
(Data Center), w ramach których dostarczamy unika-

towe rozwiązania IT. Usługi klientów mogą być administrowane 
przez naszych specjalistów. Stosowane przez nas procedury, 
oparte na najlepszych praktykach oraz elementach infrastruktury 
klasy Enterprise, zapewniają najwyższe bezpieczeństwo danych 
oraz doskonałą jakość świadczonych usług.

IQ PL dostarcza nie tylko najlepsze rozwiązania w branży, ale 
jako firma odpowiedzialna społecznie działa również na rzecz 
lokalnej społeczności. Wiemy, że warto pomagać, dlatego nie-
odpłatnie udostępniamy swoje usługi organizacjom pożytku 
publicznego. Wspieramy organizacje, co do których mamy 
pełne zaufanie i które w naszej ocenie oferują rzetelne wsparcie 
osobom najbardziej potrzebującym. 

Od 8 lat współpracujemy z Fundacją Hospicyjną z Gdańska. 
Przez cały ten czas zapewniamy fundacji rozwiązania serwerowe 
i niezbędne wsparcie techniczne.

Od 2009 r. pomagamy również przy „Szlachetnej Paczce”, drugiej 
pod względem wielkości akcji charytatywnej w kraju, dzięki 
której w ubiegłym roku ponad 20000 paczek trafiło do najbar-
dziej potrzebujących rodzin. Jej organizatorom zapewniamy 
infrastrukturę oraz techniczne wsparcie naszych specjalistów 
przy obsłudze serwisów internetowych.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu takich inicjatyw kreu-
jemy lepsze jutro.

Oni nam pomagają

Aktywność fizyczna zwiększa wydolność organizmu, siłę 
mięśniową, poprawia koordynację ruchową, a także ak-
tywuje endogenną produkcję endorfin – związków okre-

ślanych często jako hormony szczęścia. Realizację wszystkich 
powyższych celów umożliwia Tiger Gym, jedna z największych 
i zarazem najstarszych sieci siłowni na Pomorzu. Należy do 
niej  sześć fitness klubów w Gdańsku oraz po jednym w Gdyni, 
Sopocie i Wejherowie. Oferują one urozmaicone formy zajęć, 
zarówno grupowych, jak  i indywidualnych, dzięki czemu każdy, 
niezależnie od wieku, oczekiwań czy  kondycji fizycznej, znajdzie 
coś dla siebie. Tiger Gym gwarantuje zajęcia ze znakomicie wy-
kwalifikowanymi instruktorami, którzy z jednej strony pomagają 
w doborze właściwych ćwiczeń, a z drugiej potrafią korygować 
ewentualne błędy ćwiczącego.

Poza podstawową działalnością Tiger Gym udziela się także 
charytatywnie, wspierając Fundację Hospicyjną. Dzięki udostęp-
nieniu sali w klubie na Przymorzu podopieczni Fundacji mogą 
bezpłatnie korzystać z zajęć fitness. Idea pomagania, nadrzędna 
dla wszystkich działań podejmowanych przez hospicja, jest 
też niezwykle bliska firmie Tiger Gym. Najbardziej efektywnie 
można pomagać, działając w dziedzinie, którą zna się najlepiej. 
Promowanie aktywności fizycznej oraz fachowa nad nią kontrola 
i koordynacja jest tego znakomitym przykładem. 

Nie musieliby. I IQ.PL, i Tyger Gym mają  zasłużoną renomę, a w panoramie trójmiejskich firm ugruntowa-
ne, ważne miejsce. Ale pomagać chcą, bo pomaganie człowiekowi w potrzebie ma głęboki, humanistycz-
ny sens. Jest piękne.

anna matlak 
manager sieci klubów tiger gym

krzysztof lendzion 
Prezes zarządu iQ Pl
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Na balu
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Funduszowy kołowrotek

Początek roku, więc karnawał, ferie, a  w  szkole 
wkrótce drugi semestr.   W Funduszu Dzieci Osie-
roconych „Tumbo Pomaga” to organizacja karna-
wałowego balu, kolejna wypłata edukacyjnego 

wsparcia i przygotowywania do akcji „Uśmiech Dziecka 
na Dzień Dziecka”. Plus codzienna drobnica wielu nie 
mniej ważnych spraw. Słowem istny kołowrotek.

❙❙ bal
27 stycznia w hospicjum odbył się tradycyjny karnawałowy bal. 
Choć jego motywem przewodnim były „Gwiezdne Wojny’”, tego 
dnia w sali konferencyjnej Hospicjum Dutkiewicza spotkaliśmy 
także bohaterów wielu innych bajek. Zabawę poprowadził 
niezawodny PAM Event. Dziękujemy wszystkim pozostałym 
firmom i wolontariuszom, dzięki którym po raz kolejny nasi mali 
podopieczni mogli się tak wyśmienicie bawić.

❙❙ świetlica i Ferie
W każdy czwartek dzieci uczęszczały na zajęcia organizowane 
w naszej świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań”. W tym kwartale 
prym wiodły tematy kulinarne oraz te powiązane z Igrzyskami 
Olimpijskimi. Co czwartek, specjalnie dla naszych „Pajączków” 
odbywały się również zajęcia wspinaczkowe w Bulderowni 
Grimpado oraz w Centrum Sportowym Politechniki Gdańskiej. 
W dniach od 29 stycznia do 9 lutego nasi podopieczni uczest-
niczyli w półkoloniach zorganizowanych przez PMI.

❙❙ edukacyjne wsParcie
W lutym br. wypłaciliśmy drugą turę wsparcia stypendialnego 
dla 61 dzieci z całej  Polski, dzięki któremu mogą one m.in. roz-
wijać swoje talenty artystyczne lub sportowe, uczyć się języków 
obcych oraz nadrobić ewentualne  zaległości w szkole.

❙❙ tumboteam
Dzięki firmie Marine Harvest Polska SA drużyna TUMBOteam roz-
pocznie sezon sportowy w nowych koszulkach. Dziękujemy! Osoby 
biegające lub uprawiające inne dyscypliny sportowe, które chcą 
połączyć swoją pasję z promocją Funduszu Dzieci Osieroconych 
„Tumbo Pomaga”, zapraszamy do Fundacji Hospicyjnej po koszulkę. 

❙❙  bajki
W lutym, dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum Solidar-
ności, wznowiliśmy cykl „Spotkanie z Bajką”, podczas którego 
czytamy dzieciom „Kopciuszka” i uczymy, jak wspierać ich ró-
wieśników w żałobie. 

W marcu wydaliśmy kolejne opowiadanie z serii „Bajka Plasterek”. 
Zaczarowany ogród dziadka napisała dla nas polsko-palestyń-
ska pisarka Aida Amer, a zilustrowała Agnieszka Paczkowska. 
To piękna historia o dziecięcym smutku i tęsknocie po śmierci 
ukochanego dziadka, ale też o radości i sile dobrych wspomnień. 

❙❙ Podsumowanie dnia tumbo 2017
1 marca mieliśmy przyjemność osobiście podziękować dyrek-
torom gdańskich placówek oświatowych za realizację II edycji 
Dnia Tumbo. Dzięki zorganizowanym wówczas kwestom zebrano  
37 000 zł, co pozwoli utworzyć Fundacji Hospicyjnej 37 sty-
pendiów dla dzieci osieroconych (o 11 stypendiów więcej 
niż w I edycji). Podczas spotkania przekazaliśmy do bibliotek 
przedszkolnych i szkolnych ponad 250 egzemplarzy opowia-
dania Za siódmą górą, wydanych przez Fundację Hospicyjną, 
a adresowanych do dzieci, które utraciły tatę. 

❙❙ uśmiecH dziecka na dzień dziecka
Ruszyliśmy. Przed nami do zrealizowania około 500 dziecięcych 
marzeń.

Justyna Ziętek 
Koordynator Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”

Fundacja
Hospicyjna
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Kiedy dziecku umiera ktoś bliski, wraz z nim odcho-
dzi szansa na wspólnie przeżywane chwile. Nowe 
już się nie pojawią, jednak do dawnych dobrych 
wciąż można wracać. I wracać się powinno.

„Mam na imię Antoś i jestem przedszkolakiem…” – tak zaczy-
na się opowiadanie pt. Zaczarowany ogród dziadka, napisane 
prze Aidę Amer, już trzecie z serii „Bajka Plasterek” Fundacji 
Hospicyjnej. Wydawane w jej ramach teksty ukazują zjawisko 
śmierci i żałoby widziane z perspektywy kilkuletniego dziecka, 
których celem jest zachęcenie rodziców do rozmów z dziećmi 
o doznanej utracie oraz ukojenie dziecięcych serc.

W opowiadaniu dwóch braci, Antoś i Staś, zmaga się z utratą 
ukochanego dziadka. Antoś nie potrafi uwierzyć w jego śmierć:  
 „– A kto przyjdzie po mnie do przedszkola?”. „– A kto będzie pod-
lewał warzywa i kwiaty w ogrodzie?” – pyta. Chłopiec nie rozumie, 
co dzieje się z nim i jego bliskimi. Stara się być grzecznym, ale 
ciągle nie jest. Nie może przestać myśleć o dziadku. Nawet na jego 
pogrzebie ma wrażenie, że go widzi. Momentem przełomowym 
jest wizyta rodziny w dziadkowym ogrodzie, w którym chłopcy 
spędzali mnóstwo czasu. Dopiero tam dzieci wreszcie dopuszczają 
do siebie ból. Uruchamiają się wspomnienia wspólnych chwil. Ro-
dzina otwiera się na siebie i odczuwa potrzebę bycia razem. Sposo-
bem na doświadczenie wspólnotowości jest opieka nad ogrodem. 

W ten symboliczny 
sposób, podążając 
ulubionymi dziad-
kowymi ścieżka-
mi, koją tęsknotę, 
pielęgnują pamięć 
o przeszłości i uczą 
się żyć bez kocha-
nej osoby. 

Autorka bajki Zaczarowany ogród dziadka prowadzi czytelnika 
drogą zmieniających się w trakcie żałoby uczuć. W doświadcze-
niach bohaterów dziecko może odnaleźć swoje własne przeżycia 
i nauczyć się, że tęsknotę łagodzą wspomnienia. Książeczka 
prowokuje dziecko do zadawania pytań, a dorosłego zachęca 
do wsłuchania się w jego przeżycia. 

Poruszającą treść wzbogacają ilustracje Agnieszki Żelewskiej, 
w doskonały sposób podążające za emocjami opisywanymi 
w tekście Ponadto na stronie www.tumbopomaga.pl znajdują 
się wskazówki dla dorosłych, dotyczące wykorzystania bajki 
i przeżywania żałoby przez dzieci. Materiały są częścią progra-
mu wsparcia psychologicznego w żałobie „Tumbo Pomaga”, 
realizowanego przez Fundację Hospicyjną. 

Agnieszka Paczkowska, psycholog, psychoonkolog,  
specjalista psychologii klinicznej, koordynator merytoryczny  

programu „Tumbo Pomaga”

Ogród  
dobrej pamięci

W dniach 18-19 maja 2018 roku w Hotelu Filmar**** w Toruniu odbędzie się  
XViii ogólnopolska konferencja medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2018”,  
połączona z XVi  ogólnopolskim Forum onkologii i Psychoonkologii.
Wydarzenie, współorganizowane przez Hospicjum „Światło” w Toruniu, Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, Hospicjum im. bł.  
Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre w Toruniu, jest corocznym spotkaniem środowiska  
hospicyjnego z całej Polski. 
konferencja i Forum organizowane są pod przewodnictwem naukowym prof. jacka łuczaka. Główne tematy wydarze-
nia: opieka nad pacjentem w stanie terminalnym, nowości farmakologiczne i sprzętowe, onkologia i psychoonkologia, a także 

zagadnienia prawne oraz etyczne, związane ze specyfiką hospicyjnej myśli. 
Wydarzeniu towarzyszy wystawa medyczna z udziałem ok. 30 wystawców, 
prezentujących innowacyjne produkty i urządzenia poprawiające jakość 
i komfort opieki nad pacjentem. Poza wykładami organizatorzy przygotowują 
atrakcje, m.in.: w piątek zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Sanktuarium 
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II oraz w przeddzień kon-
ferencji – Centrum Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem. 

szczegółowe informacje oraz zapisy pod adresem www.expo-andre.pl 
lub pod nr. tel. 56 652 20 66



Księgarnia Fundacji Hospicyjnej  
Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel. 58 343 80 86

Zapraszamy do księgarni oferującej unikatowe na rynku publikacje, skierowane do osób poszukujących odpo-
wiedzi na trudne tematy związane z końcem życia, bólem i chorobą, a także wskazówek jak radzić sobie ze stratą 
i żałobą. Proponujemy poradniki i podręczniki zarówno dla osób zawodowo zajmujących się pomocą chorym, jak 
i opiekunów nieformalnych oraz wolontariuszy.

www.ksiegarnia.hospicja.pl

 Wszystkie publikacje

Fundacji Hospicyjnej 25% taniej
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