
K W A R T A L N I K  H O S P I C Y J N Y           2 0 1 7  ( 5 0 ) 2  I S S N  1 8 9 6 – 8 6 7 8

24 godziny  
   w hospicjum
24 godziny  
   w hospicjum

  Jak rozmawiać, 
aby się dogadać?
  Jak rozmawiać, 
aby się dogadać?

Słuchajmy  
   nasze dzieci
Słuchajmy  
   nasze dzieci

Partner wydania



Słonika TUMBO narysowała Agnieszka Żelewska

Nad jeziora, za morza, w góry  

albo w chmury… Wszystkim Czytelnikom  

kwartalnika życzę cudownych wakacji.  

Odpocznijcie!!!

Cześć, biegnę dalej…



W NUMERZE:

„– A jak się to robi? – spytał Mały Książę.

– Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz 
w pewnej odległości ode mnie, ot tak na trawie. Będę 
spoglądał na Ciebie kątem oka, a  ty nic nie powiesz. 
Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia 
będziesz mógł siadać trochę bliżej…”.

Tym razem oknem, przez które popatrzymy na różne 
aspekty życia hospicjum, jest komunikacja. Komunikacja 
naszych potrzeb oraz odczytanie potrzeb tego drugie-
go. Komunikacja z chorym, jego rodziną, osieroconym 
dzieckiem, relacje w zespole medycznym, zespole wo-
lontariuszy opiekuńczych i akcyjnych.

Przez meandry różnych aspektów porozumienia między 
ludźmi przeprowadza nas rozmowa z ekspertem Nataszą 
Kosakowską-Berezecką, która pokazuje, co nas popycha 
ku drugiemu człowiekowi, jak należy mówić, żeby ten 
drugi usłyszał i zrozumiał, co chcę przekazać i jak słuchać, 
żeby usłyszeć. Co przekazujemy za pomocą słów, a co 
pozawerbalnie i co zrobić, żeby komunikacja osiągnęła 
swój cel.

Zajrzymy do koordynacji medycznej, przeżyjemy dobę 
na oddziale stacjonarnym, popatrzymy na pracę psy-
chologa z osieroconym dzieckiem oraz koordynatorów 
wolontariatu.

Zapraszam do lektury i życzę, by te nasze rozważania 
były przyczynkiem do refleksji nad własnymi potrzebami, 
sposobem ich ekspresji oraz odkrycia, „które ucho” w nas 
wykazuje największą aktywność.

Alicja Stolarczyk
REDAKTOR NACZELNA
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Wie pani, że mamy potencjalnie cztery 
rodzaje uszu?

?

Zacznę od ucha drażliwego, bo ono 
sprawia nam najwięcej kłopotu. To jest 
takie ucho, które w każdym komunikacie 
dostrzega krytykę. Jedzie pani samo-
chodem, mówi kierowcy, że zapaliło się 
zielone, a on słyszy, że źle ten samo-
chód prowadzi, bo za wolno rusza na 
światłach.

Z pozostałymi uszami też tyle kłopotu?
Według Shulza von Thuna, niemieckiego 
psychologa i specjalisty od komunikacji, 
mamy jeszcze ucho apelowe, aktyw-
ne zwłaszcza u osób, które pomagają 
i wszędzie słyszą jakąś ukrytą prośbę 
o pomoc, i ucho psychologiczne, dzięki 
któremu odczytujemy potrzeby drugiej 
osoby. 

Bardzo empatyczne to ucho.
O tak. No i wreszcie ucho rzeczowe, które nic nie dodaje, nic nie ujmuje. 

Wszyscy je mają?
Wszyscy, ale rzeczywiście do głosu wydaje się dochodzić najrzadziej. 
Zwłaszcza kiedy coś publikujemy, musimy na nie uważać. Chyba że 
chcemy włożyć kij w mrowisko, sprowokować do oburzenia, wszczęcia 
larum... O jamnik! 

Feliks. Prawdziwego miałam przez 17 lat, a to pluszak trochę na 
obraz i podobieństwo.
Przez 14 lat wychowywałam się z jamnikiem. Nie miał żadnych kło-
potów z komunikacją. Szalenie wyraziste psy...

Z tymi uszami to fantastyczna historia. Mam wrażenie, że u nie-
których jest tylko drażliwe… Poza tym nadawca chyba nie zawsze 
ma wpływ na to, które ucho u odbiorcy się uruchomi. 
Faktycznie, nie wiemy, co z naszym komunikatem zrobi drugi człowiek. 
Możemy za to wpływać na siebie i na swój przekaz. Unikajmy komuni-
kacyjnych parzydeł. Przymiotników typu: „zawsze”, „nigdy”, tzw. „tykania”, 
czyli bo „ty zawsze” albo „ty nigdy”. No i dbajmy o przestrzeń dookoła 

komunikatu. Opowiem pani historię z zajęć 
ze studentami. Jedna z uczestniczek trochę 
się spóźniła, bo wychodząc z domu, rzuciła 
swojemu partnerowi, cytuję: „Mam nadzieję, 
kochanie, że produktywnie spędzisz ten 
dzień”. Zaczęli się kłócić. Na zajęcia przyszła 
skonsternowana, bo zupełnie nie rozumiała, 
dlaczego u drugiej strony włączyły się takie 
emocje.

Ta pani tylko siebie zacytowała. Podej-
rzewam, że nie odtworzyła swojej mimi-
ki, gestów, spojrzenia, tonu głosu.
Właśnie. A kiedy nie jesteśmy pewni intencji 
komunikatu, to bardzo zwracamy uwagę 
na sferę pozawerbalną. Forma, w jaką pa-
kujemy komunikat, decyduje o jego odbio-
rze i czasami najszczersze nawet intencje 
niewiele pomogą. W życiu codziennym 
oczywiście bardzo trudno zadbać o neutral-
ność przekazu, szczególnie kiedy jesteśmy 

sfrustrowani i zmęczeni.

Ale też szczęśliwi, pozytywnie zakręceni...
Trudno uchronić nasz komunikat od naszych emocji. A bardzo często 
trafiamy na odbiorcę, który jest w innym klimacie…

Pani Nataszo, zróbmy stop. Poproszę o ocenę początku naszej 
komunikacji? Dodam tylko, że przygotowane wcześniej pytania 
zupełnie mi się rozsypały.
Tak się dzieje między osobami, które mają podobny styl bycia i są 
zainteresowane podobnymi sprawami. Pani pracuje w organizacji 
szerzącej dobro, a ja jestem edukatorką w dziedzinie dobrych relacji 
międzyludzkich. Ludzie lubią ludzi podobnych do nich samych. Ale 
to wiedziałyśmy już przed spotkaniem. Poza tym okazało się, że 
mamy wspólnych znajomych i łączy nas słabość do jamników, taka 
wiedza buduje dobry grunt pod ciekawą rozmowę. Wywiad nam się 
sam zaczął, bo najwyraźniej obie jesteśmy naprawdę zainteresowane 
tematem i bardzo szybko przeszłyśmy od powierzchownego poziomu 
komunikacji do jej poziomu merytorycznego, chociaż jeszcze nieste-
rowanego pani pytaniami z kartki...

Misterna robota
Z dr psychologii Nataszą Kosakowską-Berezecką na spotkanie umówiłam się przez telefon. Specjalistka od 

budowania współpracy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów wydawała się dobrym przewodnikiem 
po meandrach tak zwanej komunikacji interpersonalnej. Nie przypuszczałam, że z poziomu rozmówek za-
gajających: o pogodzie (jak zimno), o moim pokoju (jaki przyjemny) i o gdańskich korkach (jakie męczące) 

tak szybko i niepostrzeżenie przejdziemy do rzeczy. 

dr Natasza Kosakowska-Berezecka
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Co zauważyłam z wielką radością.
Bardzo nam pomogło też wcześniejsze jasne sformułowanie celu 
rozmowy. I ten cel jest dla nas istotny. Ma być przyjemnie, ale ma 
być po coś. 

To w ogóle jest podstawowa zasada. Często zdarza się, że nadawca 
nie wie, co ma właściwie powiedzieć. 
I co ma wtedy zrobić biedny odbiorca? My sobie to ustaliłyśmy na 
początku. Bardzo ważnym elementem dobrej komunikacji z innymi 
ludźmi jest praca nad komunikacją z samym sobą. Tymczasem zdarza 
się, że nasze cele komunikujemy nie wprost. Podam przykład z windą, 
który często przytaczam na moich zajęciach. Proszę sobie wyobrazić, 
że zjeżdżamy windą na parter, pchamy drzwi, a tam ktoś zastawił je 
siatkami i my je przewracamy. Niechcący tłuczemy komuś butelkę 
mleka, rozsypujemy kartofle i słyszymy od ich właściciela: „Ty baranie, 
coś ty zrobił...” albo „Ty krowo…”. Jak zareagujemy najczęściej?

Myślę, że agresją. Przecież jesteśmy niewinni, a tu się nas obraża. 
Najczęściej. Albo kłaniamy się w pas i przyjmujemy rolę przeprasza-
jącego sługi. A przecież jest jeszcze inna możliwość, komunikacja 
wprost, asertywna. Możemy powiedzieć: „Przepraszam, nie życzę 
sobie, by tak mnie nazywać”. W ten sposób dajemy drugiej osobie 
szansę na oprzytomnienie. Pamiętajmy, że za rezultat komunikacji 
jesteśmy współodpowiedzialni. Zgadza się pani ze mną?

Hm, rzeczywiście sama często ulegam emocjom i daje się im 
prowadzić jak krowa…
Proszę się nie martwić, ja mam podobnie, to jest doświadczenie 
bardzo powszechne.

Dobrnęłyśmy do pierwszego pytania z przygotowanych. Com-
munico, czyli czynić wspólnym, coś z kimś dzielić, komuś czegoś 
użyczyć, dopuścić do udziału. Etymologicznie komunikacja urasta 
do aktu spajającego nasz gatunek. Czy tak jest w istocie?
Ludzie mają dwie pozornie wykluczające się potrzeby. Jedna to 
pragnienie łączenia się w grupy i odczuwania podobieństwa myśli 
i wartości. Wtedy szukamy w komunikacji poczucia wspólnoty. Po-
trzebujemy innych ludzi, by czuć się kochanymi i szanowanymi. Mamy 
to samo zdanie, mówimy, że się dobrze dogadujemy.

Mamy też potrzebę, wyjątkowości. Jest takie ciekawe pole w komu-
nikacji, „komunikowanie różnic”. Kiedy mamy podobne cele i mówi-
my podobnym językiem, to komunikacja jest dla nas piękna i bez 
przeszkód. Prawdziwym sprawdzianem naszych komunikacyjnych 
umiejętności jest jednak komunikacja na temat różnic.

Chodzi o to, by różnić się też pięknie.
A to nie jest łatwe. Zaczyna się przeciąganie liny. Często dążymy do 
tego, by drugi przyznał nam rację.

I mówimy wtedy: „dogadaliśmy się”.
Ważne jest, by sobie uświadomić, że warto, by naszym celem nie było 
przekonanie drugiej osoby do tego, co jest według nas słuszne, tylko 
zrozumienie, dlaczego druga osoba ma inne zdanie i przekazanie 
jej jak najumiejętniej, dlaczego myślimy inaczej. Zna pani metaforę 
z okładką książki? Kiedy ją trzymam w ręku, pani widzi tylko jej jedną 
stronę, a ja tylko drugą. Chodzi o to, by książkę rozłożyć, tak byśmy 
zobaczyły obie strony. Dopiero kiedy wejdziemy w buty drugiej 

osoby, to zwiększamy szansę, że nasza perspektywa będzie również 
zrozumiana i negocjacje mogą przynieść obopólnie korzystny rezultat.

Tylko że żyjemy w czasach po zburzeniu wieży Babel i gadamy 
różnymi językami. Wypracowanie trzeciego stanowiska jest 
trudne, prawda?
Nie zawsze. Są obszary wspólne i  jest ich całkiem sporo. Z drugiej 
strony język tworzy pewną rzeczywistość i my coś komunikując, mamy 
mapę tej rzeczywistości w głowie. Dla kogoś spóźnienie się „trochę” 
to przyjście minutę po czasie, dla kogoś innego to pół godziny, a mi 
w Indiach studenci przyszli następnego dnia. 

I w ogóle się pani nie zdenerwowała?
Zdenerwowałam się, oczywiście. Przejście na hinduski stosunek do 
czasu trochę mi tego czasu zajęło. To jest jednak w relacjach konieczne. 
Musimy podejmować próby przyjmowania perspektywy drugiej osoby.

Z tym przyjmowaniem perspektywy ja bym trochę uważała. Grozi 
ustawieniem się na pozycji ofiary.
Tak, to może być bardzo wypalające. Bardzo żałuję, że asertywność 
zrobiła u nas złą karierę. Zamiast z przyjmowaniem perspektywy 
drugiej osoby i  równoczesnym dbaniem o swoje interesy kojarzy 
się z sobkostwem, a powinna z dawaniem sobie przestrzeni na nie-
zgadzanie się ze sobą. To jest ważne. Asertywność nie jest niestety 
stanem, z którym się rodzimy. 

Rodzimy się egoistami, a potem uczymy się tego pięknego róż-
nienia.
Chociaż jest pewien czynnik, który bardzo pomaga nam przyjmować 
perspektywę innych. Z Kasią Stryjek, prezeską Polskiego Centrum 
Mediacji, posadziłyśmy grupę gimnazjalistów przed grą komputerową. 
Mogli w tej grze z fikcyjnym komputerowym graczem rywalizować 
bądź współdziałać. Uczestnicy eksperymentu siedzieli przed ścianą 
z lustrem albo bez. Jak pani myśli, którzy szybciej wybierali strategię 
opartą na współpracy? Tak intuicyjnie.

Nie mam pojęcia. Ci przed lustrem?
Tak właśnie było. Okazuje się, że w komunikacji bardzo ważne jest po-
patrzenie na siebie z boku. Badani mieli lustro, a nam w życiu pomaga 
samoświadomość. Badania naukowe wskazują też, że skoro trzymam 
teraz ciepłą herbatę, którą mnie pani ugościła, to potencjalnie mogę 
odebrać panią jako osobę bardziej otwartą na współpracę, bardziej 
komunikatywną, niż gdybym miała w ręku zimny napój.

Naprawdę?!
Naprawdę. Proszę zobaczyć, jak drobne rzeczy mogą wpływać na 
komunikację. Zapraszając mnie do ładnego pokoju z ładnym wido-
kiem, z wygodnymi fotelami i częstując dobrą herbatą, zbudowała 
pani moje pozytywne nastawienie i chęć, by się na panią otworzyć. 
Ludzie się często nie dogadują, bo łapiemy ich w złym momencie, 
gdzieś w przejściu, kiedy na przykład się śpieszą. Komunikacja jest 
misterną robotą, którą zaczynamy, zanim się odezwiemy.

Już dawno zauważyłam, że trudno mi się rozmawia bez wzroko-
wego kontaktu z rozmówcą.
Bo on jest bardzo istotny. Rano, przed przyjściem tutaj, udzielałam 
wywiadu przez telefon i to naprawdę było trudne doświadczenie. 
Teraz jest bez porównania bardziej komfortowo.
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Bardzo ważne jest też danie przestrzeni drugiej osobie, a potem 
upewnienie się, czy dobrze ją zrozumieliśmy, na przykład poprzez 
parafrazowanie, czyli podsumowanie naszej wypowiedzi. Trochę żeby 
sprawdzić, czy na pewno dobrze ją rozumiemy i w pełni słuchamy.

Pani Nataszo, komunikujemy się ze sobą, bo..
Chcemy się upewnić, że jesteśmy akceptowani, żeby było nam lepiej, 
ale też ponieważ chcemy zrozumieć drugą osobę. Komunikujemy się 
też, żeby było przyjemnie, żeby okazać swoją miłość, szacunek, żeby 
o czymś poinformować. Komunikujemy się również, aby słuchać 
i czegoś się dowiadywać. Komunikujemy się, bo tylko dzięki drugie-
mu człowiekowi i jego odmiennemu spojrzeniu sami się rozwijamy. 
Na przykład w zespole bardzo ważne jest, by jego członkowie mieli 
różne style komunikacji, bo to daje gwarancję jego kompletności. 
W towarzystwie wzajemnej adoracji jest miło, ale praca posuwa się 
powoli. Jest dobrze, bezpiecznie, ale bez fajerwerków. 

Dlaczego jak się człowiek wygada, to jest mu lepiej?
Ponieważ tak naprawdę potrzebujemy bliskości z drugim człowiekiem. 
Często nie potrzebujemy jego rad, ale zwyczajnie uwagi.

Nie komunikujemy się ze sobą, bo...
Bardzo chronimy swoje ego, boimy się, nie dostrzegamy korzyści. 
Albo sobie ubzduraliśmy, że druga osoba na to nie zasługuje, a my 
chcemy za coś ją ukarać.

Nie umiemy się komunikować, bo... 
Stwarzamy sobie różne przeszkody. To często jest wynik zmęczenia, 
utraty wiary, poczucia bezsilności, „ale ty mnie w ogóle słuchasz?”. Bo 
oczekujemy, że inna osoba przyjmie naszą perspektywę, a nie zawsze 
stwarzamy jej taką szansę.

Jakie są najczęstsze błędy w komunikacji z innymi?
Najczęstszy błąd to przekonanie, że wszyscy ludzie myślą tak jak my i że 
posługują się tym samym językiem. Kolejny to udowadnianie na siłę, że 
to MY mamy rację. A napór rodzi opór. Trzecim błędem jest ocenianie.

Ocenianie, czytaj: krytykowanie. 
W ten sposób w drugiej osobie tylko budujemy fortyfikacje.

Przejdźmy do przykładów. Proszę, by mi Pani powiedziała, że źle 
wykonałam jakieś zadanie. Miałam na nie wystarczającą ilość czasu 
i było zgodne z moimi kompetencjami. Najpierw antywzorzec. 
Pani Magdo, jak zwykle totalnie mnie pani zawiodła. Ten raport jest 
beznadziejny, nie do zaakceptowania. Proszę go poprawić. Już!

Nie dostałam miejsca nawet na oddech. Pojawiły się kwantyfika-
tory, próba pomniejszenia mojej osoby i wzbudzenia poczucia 
winy. Teraz muszę się odgiąć.
Pani Magdo, jestem pod wrażeniem jakości pani pracy, punktualno-
ści i  rzetelności. Z wielką przyjemnością pokazuję pani raporty na 
spotkaniach zarządu. Proszę więc zrozumieć moje zdziwienie, kiedy 
dostałam od pani ten ostatni. Wydaje mi się, że powinniśmy wspólnie 
nad nim zasiąść. Mam tu kilka kwestii, które chciałabym wyjaśnić.

Najpierw były dobre wspomnienia...
To jest tzw. technika na Zorro. Doceniam osobę, punktuję, co robi 
dobrze, a  jednocześnie pokazuję, co można poprawić. Co jeszcze 
pani zauważyła?

Wyłapałam próby doszukania się nieznanych przyczyn.
Utrudniamy sobie komunikację, szukając u człowieka złych intencji, a nie 
doceniając aspektów sytuacyjnych, które miały na niego w danym mo-
mencie wpływ. Zanim odpalimy petardę, przyjrzyjmy się okolicznościom. 

Inna sytuacja. Zespół świetnych fachowców pracuje nad wspólnym 
projektem i jeszcze jakiś czas będzie musiał. Atmosfera nigdy 
nie była dobra, ale teraz zrobiło się już piekiełko. Można jakoś 
szybko zaradzić?
Czy można szybko, to nie jestem pewna. Nie wskażę żadnego przycisku, 
po którego naciśnięciu będzie lepiej. Na pewno pomaga nazwanie 
sytuacji po imieniu. Trzeba dać powietrzu ujść, co oczywiście nie 
zawsze zadziała. Jednak jestem przekonana, że kryzys w zespole 
jest świetną okazją, by zobaczyć, co szwankuje. To znana prawda, że 
konflikt w komunikacji jest okazją do rozwoju. Trzeba się zatrzymać 
i spróbować coś zmienić. Może wspólnie wyjść albo zmienić reguły 
wewnętrzne, na przykład podział obowiązków. Często z markotnych 
sytuacji wychodzą bardzo dobre rzeczy. 

Czy rzeczywiście można podnieść swoje komunikacyjne kom-
petencje?
Oczywiście. Chociażby dlatego, że to są kompetencje, a one zawsze 
można rozwijać. To pewna umiejętność na poziomie zachowania, 
którą powinniśmy doskonalić nieustannie, aby być samemu bardziej 
zrozumiałym i lepiej rozumieć innych. Wszyscy muszą nad sobą pra-
cować, nawet najwięksi eksperci od komunikacji.

Do hospicjum często przychodzą osoby komunikacyjnie pora-
nione. Pacjentom albo ich bliskim ktoś zakomunikował w spo-
sób bezpardonowy, że już nikt i nic im nie pomoże. Czy można 
naprawić czyjeś błędy?
Takich raniących komunikatów mogli wcześniej dostać już sporo. 
Myślę, że może tu zadziałać sama zmiana sytuacji – bycie w miejscu, 
którym komunikowanie się z innymi jest traktowane z wielką uważ-
nością. Z perspektywy upływających dni będzie widać, że w takim 
otoczeniu doświadczanie na nowo wrażliwej komunikacji ułatwi 
zepchnięcie trudnych wspomnień poza nawias codziennych myśli 
czy skojarzeń. Inna przestrzeń, zupełnie odmienna, uważna komuni-
kacja niewerbalna, czyli gesty, mimika twarzy, to może być bardziej 
wymowne od słów. 

Na koniec poproszę o najważniejsze przykazanie dobrej  
komunikacji.

Podam trzy: poznaj potrzeby drugiej osoby, jak najjaśniej przekaż wła-
sne i spróbuj z jednych i drugich potrzeb coś wspólnego wypracować.
I jest jeszcze zasada „trzy razy trzy”. Podczas dłuższej, trudnej rozmowy 
zadaj swojemu rozmówcy trzy pytania, użyj trzech parafraz i co naj-
mniej trzy razy doceń wypowiedź, którą słyszysz. Warto spróbować.

Pamiętam, wszystko było. Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję również. Mam wrażenie, że się dobrze i miło dogadałyśmy.

Rozmawiała Magda Małkowska

Natasza Kosakowska-Berezecka – dr psychologii, trenerka komunikacji i mediator-
ka, wykładowczyni w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie 
Psychologii UG; wspólnie z dr. Tomaszem Bestą współautorka popularno-naukowej 
książki: Między grupami, czyli przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas 
różnią, wyd. Smak Słowa.
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Mam szczęście,  
pracuję w hospicjum

Odkąd pamiętam, zawsze chciałam zostać le-
karzem i  pracować w  hospicjum. Pierwsze 
marzenie się nie spełniło, drugie już szczęśli-
wie tak.

Możliwość zatrudnienia w hospicjum pojawiła się nagle i nieoczekiwa-
nie, ale z perspektywy czasu już wiem, że jednocześnie w najlepszym 
dla mnie momencie. Kontakt z pacjentem i jego rodziną oraz problemy, 
które pojawiają się u kresu życia, uczą mnie właściwego spojrzenia na 
świat. Myślę, że paradoksalnie to właśnie tu, w miejscu gdzie umierają 
ludzie, zaczynam rozumieć, jak powinno się żyć. Głęboko w pamięć 
zapadły mi słowa jednego z chorych o tym, że nie można wyczekiwać 
przyszłości, aby dopiero w niej być szczęśliwym. Ona przecież może 
nie nadejść. Wiedział, co mówi… 

❙❙ ZADANIA
Rolą koordynatorki medycznej w hospicjum jest między innymi rozli-
czanie świadczeń medycznych z NFZ, umawianie przyjęć pacjentów 
na oddział stacjonarny, wypożyczanie sprzętu medycznego chorym, 
układanie grafików lekarzy i pielęgniarek dyżurnych oraz koordynacja 
pracy całego zespołu medycznego w hospicjum domowym. Dla mnie 
najtrudniejsze jest przyjmowanie zgłoszeń do opieki hospicyjnej. 
Teoretycznie mogłoby się wydawać, że to zwykła rejestracja, podczas 
której należy spisać dane osobowe, wynotować kilka słów o stanie 
chorego i poinformować o długiej kolejce osób starających się, by 
zostać przyjętym. Jednak za każdym razem mam świadomość tego, 
że rozmawiam o osobie nieuleczalnie chorej, u której leczenie rady-
kalne zostało zakończone. Jednocześnie nigdy nie wiem, ile mamy 
czasu na pomoc. Dlatego zależy mi, aby rodziny, które z hospicjum 
najczęściej stykają się po raz pierwszy, przede wszystkim przestały się 
tego miejsca bać. Chcę, żeby wyszły od nas lub skończyły rozmowę 

przez telefon pokrzepione i z konkretną wiedzą, co mogą zrobić, 
gdy czekają zapisani w kolejce, a nagle nastąpi kryzysowa sytuacja.

❙❙ TRuDNIEJ…
Bywają przypadki, że przyjęcie zgłoszenia wydaje się mnie przerastać. 
Najtrudniejsze są te, których dokonuje sam pacjent, a jeszcze trudniej-
sze, gdy jest nim osoba, którą znam. Jednym z pierwszych ciężkich 
przeżyć dla mnie była rozmowa z naszym wolontariuszem, którego 
do tej pory kojarzyłam jako dzielnie pomagającego chorym. Tamtego 
dnia trzymał w ręku skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej 
z rozpoznaniem choroby nowotworowej i prośbą o dalszą opiekę.

Nie mogę zapomnieć młodej pacjentki w zaawansowanej ciąży, 
która przyszła do nas 4 dni przed porodem, bo wyczuła u siebie guz 
w piersi. Długo przyjmowałam od niej to zgłoszenie, a ona, trzymając 
męża za rękę, opowiadała mi, jak zamierza walczyć z chorobą i jak jest 
przekonana, że wygra, bo ma dla kogo żyć.

Moja praca przyzwyczaiła mnie już do skrajnych sytuacji. Zdarza się, 
że z pacjentami żartuję, ale czasami muszę nawet wysłuchać obelg. 
Nie chowam urazy, bo wiem, że powodują nimi wielkie emocje, ale 
tak zwyczajnie, po ludzku, jest mi wtedy przykro.

Jestem wciąż zaskakiwana. Jak wtedy, kiedy przyszedł do mnie były 
więzień zakładu karnego, który w celi przeżył nawrócenie. Pamiętam 
jak dziś: w jednej ręce trzymał 9-miesięcznego synka, a w drugiej 
skierowanie do hospicjum stacjonarnego z rozpoznaniem nowotworu 
trzustki. Wyznał mi, że o to dziecko starali się z żoną długo. Teraz, kiedy 
ono jest na świecie, on musi odejść na zawsze. Płakaliśmy wszyscy 
– on, ja i dziecko też.

❙❙ ŁATWIEJ…
Mam szczęście, że pracuję z  ludźmi, na których mogę polegać i  li-
czyć na ich pomoc. Kiedy przychodzi mi się mierzyć ze szczególnie 
trudnymi zgłoszeniami, najczęściej rozmawiam z naszym doktorem, 
który z mojej twarzy zawsze potrafi odczytać, że „coś jest nie tak”. Ta 
możliwość wygadania się wiele dla mnie znaczy.

Czasami, gdy wydaje mi się, że już naprawdę nie mam siły, idę do 
hospicyjnej kaplicy. Tam zostaję podniesiona na duchu w wyjątkowy 
sposób... Pamiętam, że pewnego dnia, kiedy właśnie z niej wróciłam, 
odebrałam chyba 30. telefon. Tym razem od 89-letniej p. Stefanii 
(objętej już naszą opieką w hospicjum domowym), która zadzwoniła 
z wielkanocnymi życzeniami. Powiedziała mi kilka bardzo ciepłych 
słów, a potem oświadczyła, że za tę naszą pomoc chętnie by nam 
napiekła zajączków, ale już naprawdę nie ma siły wstać z łóżka. I to są 
momenty dzięki którym, mimo przychodzących niekiedy kryzysów, 
mam w mojej pracy wielkie poczucie szczęścia. 

Olga Brzoznowska 
Koordynatorka medyczna Hospicjum ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku

gorąca linia
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❙❙ RANO, GODZINA 8.00

W Tanzanii jest godzina później. Niedaleko ta Tanzania. Ostatni 
deszcz padał w kwietniu i z ogrodu sióstr pallotynek, przy ośrodku 
zdrowia św. Józefa w Siuyu, widać dzieciaki biegnące do szkoły. 
Siostra E. przygląda się im z czułością. 

To jest maj, w ogrodzie pani L. pęka pierwszy bez. Na razie ten fiole-
towy, jakby kolor dawał więcej sił. Na biały bez przyjdzie czas. Krzaki 
są marne, ale jeszcze pokażą. Bez ma dużo czasu, jest długowieczny. 

W pokoju socjalnym pielęgniarek siedzi tylko jedna i przegląda 
zapiski z raportu o siódmej. Za ścianą dr A. z oddziałową przygo-
towują się do obchodu. Nie o wszystkim da się mówić przy łóżkach 
chorych. Jest poniedziałek, w weekend umarło czworo, a piąty 
przeniósł się do szpitala i konieczne są ustalenia nowego składu 
sal. Chorzy w lepszym stanie nie powinni leżeć z tymi w gorszym. 
Indywidualistów warto położyć w jedynkach, tylko że za mało tych 
jedynek. Do doktora i oddziałowej dołącza A., psycholożka, i za jakiś 
czas znikają w siódemce, pierwszym pokoju od schodów. – To jest 
dla mnie ważny czas – opowiada mi potem A., bo towarzyszyć im 
nie mogłam. – Podczas obchodu jestem cieniem. – Cieniem? – Cie-
niem – A. potwierdza spokojnie. – Obchód, a wcześniej pielęgniarski 
raport, dają mi wiedzę o pacjentach i ich stanie w danym dniu. Ustalam 
sobie plan pracy. 

A. nie zawsze jest cieniem. Podczas obchodu co najmniej raz albo 
dwa pomaga chorym zrozumieć lekarza lub pielęgniarkę. Wyjaśnia 
ich słowa, zostaje dłużej przy łóżku, rozmawia z rodziną, jest czujna. 

Ja nie jestem i w drzwiach zderzam się z szafą na kółkach. – To 
mój mercedes – zabiegowa czule klepie „szafę” i z dumą pokazuje 
zawartość szufladek: opatrunki, igły, strzykawki, maści, nożyczki...  

Proszę nie dokładać  
rybek do akwarium
Nie znam się na akwariowych rybkach, choć z  przyczyn rodzinnych powinnam. Hospicyjne 

akwarium z łącznika między salami nigdy więc mnie nie przyciągało. Ot, prostopadłościan 
pełen wody – dla amatorów, nie dla mnie. Napis w jego górnym rogu zobaczyłam wczesnym 

rankiem, po dobie spędzonej w hospicjum*. – Też coś – parsknęłam. – Kto miałby je dokładać? 
I wtedy podpłynął glonojad, jeżeli to był on, bo ja się na rybkach nie znam. Dzieliła nas szyba i lata 
świetlne ewolucji, ale to chyba on sprawił, że moje rozhulane emocje dostały kuksańca. – Spokojnie 
stary, nie będę dokładać – zastukałam mu wzdłuż grzbietu. – Ani rybek, ani dramatyzmu. Wystarczy 
to, co jest.

– Gdyby na oddziale dawali turystyczne odznaki, po pół roku miałabym 
złotą, wciąż biegam – śmieje się i znika za zakrętem, zza którego 
wyłania się A., wolontariusz. O tej porze jedyny wolontariusz na 
oddziale. – Przestań, co mam ci powiedzieć? – patrzy rozbawiony.  
– To jest dla mnie ważne i tyle. Doświadczenie przemijania... Nie chce 
więcej mówić, ale potem sam mnie zawraca i dodaje, że jest nie-
wierzący. – Niewierzący też dbają o swoją duchowość, jak już piszesz, 
to o tym też – prosi. Od koordynatorki wolontariatu opiekuńczego 
dowiaduję się, że A. przychodzi na oddział od 5 lat.

D., pielęgniarka odpowiedzialna za dokumentację medyczną, nie 
ma dla mnie czasu. Po weekendzie jest za dużo do nadrobienia. 
Może później. Na oddziale jest już po śniadaniu, ale trwa mycie 
i kąpiel. W łaźni chorzy kąpani są co drugi dzień, a co drugi myci 
w łóżkach. Ktoś od tyłu stuka mnie w ramię – Halo, niech pani 
spojrzy, jak wygląda pielęgniarka w trakcie kąpieli chorych. Umę-
czona, upocona... Oglądam się i widzę kobietę w niebieskawej 
bluzeczce, manewrującą kąpielowym podnośnikiem. Śmieje się, 
chociaż rzeczywiście wygląda, że jest zmordowana. Pytam, ilu już 
wykąpała, ale nie słyszy. 

obchód
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Schodząc na parter, w ostatniej chwili widzę plecy J., wolontariusza 
kierowcy. Właśnie wychodzi, by zawieźć do laboratorium próbki 
krwi. Przy recepcji dziwnie pusto, więc korzystam z okazji i podcho-
dzę do E. Na chwilę, bo jest dopiero przy drugim telefonie z pięciu, 
o które poprosił ją dr J. Zaraz dla pacjenta z domowego przygotuje 
wózek i materac, zamówi obiady według zlecenia dietetyczki, wy-
rzuci zeschłe kwiaty, przekaże paczki, które przyszły w weekend, 
ale przede wszystkim będzie non stop na miejscu, bo sytuacja tu 
jest dynamiczna i następnych 5 minut przewidzieć nie sposób. 

W hospicyjnej aptece A., farmaceutka,  przegląda swoje zasoby. 
Jest po rozmowie z oddziałową i sprawdza, czy rzeczywiście ma 
wszystko. – Zarządzanie apteką przypomina prowadzenie domowe-
go gospodarstwa, wciąż muszę pilnować i przewidywać – wyjaśnia. 
Wychodzimy razem: A. do pokoju lekarzy sprawdzić stan lekarskiej 
torby, ja po sąsiedzku zaglądam do kuchni. Do obiadu zostało trochę 
czasu, może uda się porozmawiać z B. Opowiada mi o przyrządzaniu 
posiłków i możliwych dietach. Ich rozdawanie to codzienna długa 
ceremonia, w większości wypadków powiązana z karmieniem. Tego 
dnia mogę sobie na nią popatrzeć kilkakrotnie. 

Wiem, że poniedziałki w koordynacji medycznej nie są najszczę-
śliwszymi dniami do pogawędek, ale zachodzę i tam. Słyszę historię 
o mężczyźnie, który przez kilka dni pod rząd usiłował przekonać 
O., koordynatorkę, że musi przyjąć jego żonę na oddział. Dzisiaj 

pani wejdzie i w ogóle tu zachodzi. Ojciec to towarzyska bestia. „To-
warzyska bestia” ma 90 lat, pogodne usposobienie i oczy nagle 
we łzach na wspomnienie dr. J., który prowadził go w domowym 
hospicjum. Wspólnie podjęli decyzję o przeniesieniu na oddział. 
– To taki dziwny doktor, co? – pan Z. niby pyta, chociaż wie i kątem 
oka sprawdza, czy go rozumiem. Opowiadam mu, że dzisiaj jest 
pomidorowa i naleśniki. 

❙❙ POŁuDNIE, GODZINA 12.00

W Tanzanii skwar pochował wszystkie zwierzęta. Służy chyba tylko 
kaktusom, które w pełnym słońcu właśnie rozkwitają. Mimo gorąca 
w ośrodku kłębi się tłum oczekujących na lekarską konsultację. 

Tulipanowe morze kołysze się tak, jak każe wiatr, kapitan. Pani L. 
przymyka oczy i wciąga zapach kwatów, ale nie umie go oddzielić 
od zapachu reszty wiosny, która głaszcze i tuli ją po raz pierwszy. 
Jeszcze parę dni temu padał śnieg. 

– Wie pani, co ja myślę o hospicjum? – starszy pan na kanapie przed 
pokojem koordynatorek wyciąga przed siebie dwa wskazujące pal-
ce. Nie mam wątpliwości, że nie myśli najlepiej. 3 lata temu zmarła 
mu tutaj żona, a miała żyć jeszcze długo. Spędzili ze sobą zaledwie 
60  lat. Starszy pan nie kryje oburzenia: – Proszę sobie wyobrazić, nie 
uratowali. Od 3 lat przyjeżdża na spotkania z A., psycholożką, która 
jest dla niego jednoosobową grupą wsparcia. Może też pomostem 
z dawnym życiem. A. się trochę spóźnia, zostawiam ich samych, 
a potem jeszcze przez długi czas widzę, jak rozmawiają.   

też dzwonił, dwukrotnie. Za drugim razem już z  informacją, że 
zwolniło się miejsce w sopockim hospicjum. Nie zawsze się tak 
kończy. – Kiedyś usłyszałam w słuchawce: a weźcie wy wszyscy 
spier...! Wiem, powiedziane w emocjach, ale miło nie było. Czasami 
jest. Przed godziną przyszła żona pacjenta, który zmarł w zeszłym 
tygodniu. Z podziękowaniami i pieniędzmi zebranymi na hospicjum 
podczas pogrzebu. 

Przez okno widzę, że do ogrodu wychodzi jakiś chory. – Na papie-
rosa? – Na papierosa. Zapali pani? Nie zapalę, ale chętnie pogadam. 
Pan P. jako jedyny na oddziale ma na stoliku laptop. Zawdzięcza 
mu poranny przegląd prasy, a potem pasjanse, krzyżówki, szachy 
i co tam znajdzie w necie. Słońce przygrzewa trochę lipcowo, na 
stoliku leżą czerwone Chesterfieldy, powoli zbliża się do nas pan 
J., też na dymka. 

Przed obiadem odwiedzam jeszcze pana Z., nowego chorego 
z piątki. W pokoju jest jego córka i rozpakowuje walizkę. – Niech 

Przed zabiegami

Na oddziale trwa kąpiel

Chwila relaksu
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8 HOSPICJUM OD ŚRODKA

Ksiądz J. ma dzisiaj dobry dzień. Rano opowiadał mi o pani Z., 
której jako jeden z pierwszych złożył imieninowe życzenia. Kiedy 
chwilę później do niej podeszłam, na stoliku stał już bukiet kwia-
tów. – Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Wiem od księdza... 
–  zaczęłam. – Uduszę go – skwitowała bez namysłu. Ksiądz, naj-
wyraźniej niczego nieświadomy, jest już po domowych wizytach, 
tuż przed codzienną mszą o piętnastej. – Rozmawiałaś z panem P., 
tym od laptopa? Tak się cieszy, że po kilku dniach przepustki znowu 
wrócił do hospicjum. To dla niego dom.

Przed wyjściem łapię jeszcze E., fizjoterapeutkę. O swoich chorych 
mogłaby długo. Stan pani Z. niestety się pogorszył i już nie chodzi. 
Pan P., o pan P. jest bardzo niezależny. Mówi, że ćwiczy „po południu”, 
kiedy już jej nie ma. Jednym się ćwiczyć nie chce, inni są nadgorliwi, 
właściwie nie wiadomo co trudniejsze.  

❙❙ POPOŁuDNIE, GODZINA 16.00

W Tanzanii jest 17.00 i słońce wciąż praży. Także na dorodne drzewo 
papaji, zasadzone 10 lat temu przez siostrę W. O tej porze ośrodek 
zdrowia w Siuyu jest już zamknięty.

Pani L. wróciła na oddział z kilkugodzinnej przepustki, ale ogród 
został w niej. Każdy tulipani kolor i każdy pręcik obsypany pyłkiem, 
który smoli nos i trochę zatyka.

W sali konferencyjnej na parterze od szesnastej jedzą, piją i... grają 
w planszówki albo w karty. Od 3 lat działa w hospicjum  „Klub 1000”, 
według pomysłu B., wolontariuszki. Chociaż B. się denerwuje, kiedy 
ktoś tak mówi, i powtarza, że klub wymyślili sami chorzy, a ona 
tylko tę myśl podjęła.  Przez 7 lat prowadziła w czwartki „Cafe 
Jeż”, czyli hospicyjną kawiarenkę, a potem rozkręciła popołudnia 
w poniedziałki. Tydzień w tydzień wolontariusze  pieką ciasta, 
rozstawiają stoły, a raz w roku organizują kilkutygodniowy Turniej 
Gier o Puchar Prezesa –  Tak mi się marzy, by codziennie tu się coś 
działo –  B. nakłada mi swój legendarny sernik. –  Niedawno któryś 
z pacjentów wspomniał, że chętnie obejrzałby „Casablancę”. Może by 
tak filmowe wtorki albo środy...? 

Kończę partyjkę Chińczyka i wychodzę do ogrodu. Musu nie ma, 
nie trzeba grać. Tym bardziej że pogoda zrobiła się piękna i kilka 
łóżek wyjechało na zewnatrz. Przy jednym wianuszek studentek 
gdańskiej psychologii, w hospicjum debiutantek, ale już planujących 
zapisać się na jesienny kurs dla wolontariuszy. 

Do furtki zbliża się niewielka grupka, 5, może 6 osób. Śpieszą 
się i wyglądają na zdenerwowanych. Ich przyjście rejestruję nie-
świadomie. Pół godziny później, znowu na oddziale, wszystko się 
wyjaśnia. Ten ich pośpiech i nerwy. Zdążyli dosłownie na ostatnie 
kilka minut przed śmiercią mamy i cioci. Syn chodzi po korytarzu 
tam i z powrotem, córka, albo synowa, wygląda na przytomniejszą. 
Przyrzekają, że zaraz zadzwonią z informacją o pogrzebowej fir-
mie. Nie przygotowali się. Pielęgniarka w niebieskawej bluzeczce, 
przed południem kąpiąca na akord, w ogóle nie przypomina siebie 
sprzed paru godzin. Zmęczona? Zrezygnowana? Przygnębiona? 
Trzy w jednym.

Na dole, za recepcyjną ladą J. –  dziś tylko na cztery godziny. A przy  
stoliku pod schodami dwie siostry, właśnie po wizycie u cioci. 
Wyjaśnia się, że to ją godzinę temu otaczały w ogrodzie przyszłe 
wolontariuszki. Siostry są pod wrażeniem miejsca i ludzi. –  Jestem 
trzeci raz w hospicjum. Pamiętam, jak bardzo się bałam tego miejsca. 
Sama się teraz z siebie śmieję – przyznaje jedna.   

❙❙ WIECZóR, GODZINA 20.00

Mniej więcej godzinę temu zaszło słońce, błyskawicznie, bo do 
równika parę kroków. Siostry i ich 150. podopiecznych z internatu 
przy ośrodku układają się powoli do snu. W ciszy słychać szczekanie 
psów i wycie hien podchodzących do wioski.

Tulipany z ogrodu pani L. zamknęły się nasycone dniem, a ona sama 
przysnęła w swojej sali. Jej towarzyszka także.

Na oddziale nocna zmiana trwa już od dziewiętnastej. O dwudziestej 
dołącza do niej nocny portier. Dzisiaj kolej na pana T. Jest ciszej, 
chociaż drzwi wejściowe otwierają się co rusz. Właśnie przyjechała 
pogrzebowa firma. Rodziny przychodzą na osobiste zmiany. – Pani 
zobaczy, jedynaczka, idzie do mamy – szepcze mi T. do ucha. – Pojawia 
się codziennie i na długo. Pewnie posiedzi do północy. T. dużo wie, ale 
tym razem się pomylił – „jedynaczka” chciała wyjść po dziesiątej, 
jednak T. miał pomysł, by ją zawrócić i skierować do mnie. Trochę 
nie miałam wyjścia. Rozmawiałyśmy o chorobie, która spada jak 
grom, i o osobistych konsekwencjach, które dopadną na pewno, 
bo już stoją za rogiem. – Powinnam być teraz przy swoim dziecku, 
ale nie potrafię. Ja pomóc też nie. 

Rytm hospicyjnej nocy wyznaczają godziny podawania leków, 
zmiany pampersów i zlewki moczu. Odpadają posiłki, za to mniej W ogrodzie

Kolacja
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9HOSPICJUM OD ŚRODKA

więcej do jedenastej trwa generalne sprzątanie. Co godzinę jest 
obchód wszystkich sal, nawet jeżeli nie dzwonią dzwonki. A dzwonki 
dzwonią cały czas. Bo coś spadło, bo ktoś obok jęczy, bo boli, jest 
duszno, bo chwycił lęk. Na zmianie są dwie pielęgniarki i dwie 
medyczne opiekunki, ale moment na naszą rozmowę przychodzi 
dopiero przed północą.

Słyszę o wdzięczności za swój los, bo one w hospicjum pracują, 
a nie leżą. Potem o buncie, bo mimo spędzonych tu lat do śmierci 
nie przywykły. Zwłaszcza kiedy umiera ktoś młody albo ktoś, z kim 
się zżyły. I kiedy, zanim ta śmierć przyjdzie, jest wielkie cierpienie. 
– Przyznaję, doszłam do ściany. Najgorzej jest wtedy, kiedy wiem, że 
zrobiłam już wszystko, podałam wszystkie leki i mogę tylko towarzy-
szyć. To wyznanie pada następnego dnia, tuż przed moim wyjściem 
z hospicjum. Jest najmocniejsze. 

Na razie zbliża się północ. Odpowiedzi na pytanie, co pomaga, 
raczej nie dziwią. Pomagają rodzina, przyjaciele, mocna wiara 
i modlitwa. Tu nawet nie ma czasu na żałobę, a taka nieprzepraco-
wana pozostawia ślady. Wtedy w pielęgniarskiej dyżurce wyrasta 
papajowiec. Na instagramie pokazuje mi go siostra W., pallotynka. 

❙❙ PRZED śWITEM, GODZINA 4.00 

W Siuyu to ostatnia godzina dla snu. Jeszcze chłodno, niecałe  
10 stopni. Słońce wstanie dopiero po siódmej, błyskawicznie, tak 
jak zaszło, a powiadomią o tym ptaki. Na samo wspomnienie 
kolibrów siostra W. się uśmiecha, w Tanzanii nie była już 10 lat. 
Tęskni. 

Kiedy przekwitnie bez, w ogrodzie pani L. w gdańskim Brzeźnie 
zakwitną piwonie. Różowe, chociaż kiedyś miała krwistoczerwone. 
Latem będą nasturcje, potem astry. 

Pani L. jeszcze nie ma dokładnych planów na letni ogród. Poznały-
śmy się w okolicach szóstej. Podeszłam do jej łóżka, kiedy nad ranem 
usłyszałam od pielęgniarek, że jedna z chorych bardzo tęskni za 
swoim ogrodem. Tak bardzo, że wychodzi do niego na parę godzin 
zabierana przez bliskich. – Mam go od 3 lat – pani L. wyjaśnia powoli, 
z wyraźnym trudem. Patrzy na mnie i kilka razy powtarza: – Boję 
się, że nie masz czasu i nie będziesz chciała mnie słuchać. 

Tak naprawdę papajowiec rośnie w tanzanijskim Siuyu, niedaleko 
Syngidy. Kolejne zdjęcia i stanowczość w spojrzeniu siostry, którą 
wychwytuję zaraz po deklaracji: – Daję radę, ale muszę wyjeżdżać 
na wakacje. Wiesz, tak bardzo pojechałabym do mojej Tanzanii. 

❙❙ NOC, GODZINA 24.00 

W Tanzanii noc, świat na czarno. W Siuyu siostra E. wstaje do jednej 
z dziewcząt, którą dopada nagły atak malarii. Tej nocy obie już nie 
będą spać.

Chciałabym wierzyć, że pani L. śni o swoim ogrodzie. Jeżeli tak, 
to w przerwach pomiędzy atakami paniki i narastającym bólem 
brzucha. O chorobie dowiedziała się pół roku temu. W jej ogrodzie 
nic wtedy nie kwitło.

Po północy jeszcze chwilę rozmawiam z portierem T. i  idę się 
położyć. Nie, na kozetce w lekarskim gabinecie zabiegowym nie 
było mi twardo. Nie, nie słyszałam dzwonków, które tej nocy często 
wzywały pielegniarki i opiekunki do łóżek chorych. Nie, nie żałuję, 
że na kilka godzin poszłam spać. Tak się umówiłam z glonojadem, 
jeżeli to był on, bo ja się na rybkach nie znam. Wstałam o 4.00. 

❙❙ RANO, GODZINA 7.55 
– Czy pani o siódmej nie chciała być na raporcie? – oddziałowa tro-
chę się dziwi, bo rzeczywiście sama o to prosiłam. Rozmawiamy 
w zabiegowym, z którego widać, że w pielęgniarskiej dyżurce jest 
już inna zmiana. Nie zdążyłam się pożegnać... – Nie mogłam przyjść 
– mówię na głos i proszę o więcej szczegółów związanych z L. – Ze 
względu na kolor bzu – dodaję w myśli. Na chwilę dołącza do nas 
A., psycholożka, i też dopytuje się o L.

Ostatnia rundka po oddziale. Kiedy mijam akwarium, pan P. macha 
do mnie jak do starej znajomej.

– Dzisiaj też idziemy na papierosa? – uśmiecha się i podnosi dwa 
palce, udając, że już pali. Do szyby podpływa glonojad, jeżeli to 
jest on, bo ja na rybkach się nie znam. Składa pyszczek, jakby 
wypuszczał nikotynowe kółka, i patrzy gdzieś za mnie. Możliwe, 
że na mercedesa zabiegowej. Właśnie znowu wyruszyła w trasę.

Tego ranka w tanzanijskim ośrodku św. Józefa w Siuyu wystrzelił 
w górę kwiat aloesu, a w jednym z ogrodów w Gdańsku-Brzeźnie 
zakwitł ostatni tulipan. 

Magda Małkowska

Tanzanijski papajowiec gdański bez

Fo
t.:

 A
rc

hi
w

um
 F

H
 

Fo
t.:

 A
rc

hi
w

um
 F

H
 



10 Z ŻYCIEM NA TY

❙❙ JAK PRZEBIEGA PROCEs żAŁOBy? 
Aby poszczególni członkowie rodziny mogli przeżyć żałobę, niezbęd-
ne jest dzielenie się przeżyciami, uważne wzajemne słuchanie oraz 
wspólne spędzanie czasu. Te ogólne zalecenia każda rodzina realizuje 
na swój własny sposób, bo każda jest inna i w każdej żałoba przebiega 
indywidualnie. Niemniej pojawiające się uczucia i myśli można po-
grupować w pewne kategorie, zwane w literaturze etapami żałoby. 

Dezorientacja i złość
Dezorientacja, niedowierzanie, złość na osobę zmarłą to naturalne 
uczucia związane z żałobą. Jednak ponieważ uruchamiają poczucie 
winy i wstydu, bardzo trudno się z nimi dzielić z innym.  

W pierwszych dniach po śmierci zazwyczaj rodzina zajęta jest sobą 
i sprawami organizacyjnymi. Stoi to w sprzeczności z tym, czego naj-
bardziej potrzebują młodzi ludzie, czyli kontaktu z ważnym dorosłym 
oraz łatwego dostępu do informacji na temat tego, co się dzieje.

Powracając do pierwszych chwil po śmierci bliskiej osoby, wiele dzieci 
i nastolatków mówi, że nie pamięta, co wówczas się działo lub nie wie, 
co tak naprawdę się wydarzyło. Dzieci doświadczają intensywnych 
emocji, takich jak:  niepewność, rozpacz, dezorientacja czy złość. Te 
uczucia w sytuacji utraty często oceniane są jako niewłaściwe i z tego 
względu nadmiernie skrywane. Jeśli u boku dziecka będzie osoba, 

która stworzy mu przestrzeń do dzielenia się, 
wówczas jest szansa, że wyjawi ono skrywane 
myśli i emocje, i rozpocznie się proces wymiany  
doświadczeń związanych z utratą. 

Zamrożenie uczuć
Poczucie osamotnienia, zamknięcie się w sobie, 
to bardzo częste stany, które pojawiają się w cza-
sie żałoby, zwłaszcza w pierwszych tygodniach 
i miesiącach jej trwania. Często w tym okresie 
osoba w żałobie zachowuje się tak, jakby nic się 
nie stało. Etap zamrożenia uczuć może bardzo 
się wydłużać i mieć niebezpieczne konsekwencje 
dla rozwoju emocjonalnego.

Wiele dzieci próbuje poradzić sobie z codzienno-
ścią, zajmując się bez reszty tym, co jest znane, 

czyli swoim hobby, lekcjami czy spędzaniem czasu z przyjaciółmi. 
Dorośli te zachowania wspierają, bo bardzo pragną zobaczyć w dziecku 
osobę, która sobie radzi. Boją się załamania i rozpaczy.

Z jednej strony oczywiście warto w dziecku takie zachowania wzmac-
niać. Równolegle jednak trzeba stwarzać okazje, w których dziecko 
może powrócić do sytuacji sprzed śmierci czy podzielić się bieżącymi 
wrażeniami. Pomocne w tym są rytuały związane z czcią osoby zmar-
łej, takie jak odwiedzanie cmentarza, pamiętanie o urodzinach czy 
imieninach zmarłego, przeglądanie zdjęć, tworzenie albumu, a także 
dzielenie się własnymi uczuciami utraty. Ważna w tym okresie jest 
równowaga pomiędzy zadaniami codzienności a życiem uczuciowym.

Niezrozumienie ze strony otoczenia/osamotnienie 
Chaos i jednocześnie przymus zorganizowania na nowo codzienności 
to najczęstsze wyzwania, jakich doświadczają osoby w początkowym 
etapie żałoby. W tym czasie trudne jest również to, że każdy członek 
rodziny przeżywa żałobę inaczej.

Powracającym tematem w spotkaniach z dziećmi i nastolatkami w ża-
łobie jest poczucie niezrozumienia ze strony dorosłych, a co za tym 
idzie – osamotnienia. Nawet jeśli bliscy okazują zainteresowanie, często 
nie potrafią odpowiednio przekazać istotnych informacji i dowiedzieć 

Słucham, więc pomagam

Choroba lub śmierć wywracają życie rodziny do góry nogami. Także dziecko lub nastolatek, tracąc bliską 
osobę, zmagają się z wieloma uczuciami i wyzwaniami. Często stają się „zapomnianymi żałobnikami”, po-
nieważ nie uwzględnia się ich potrzeb – ani w opiece nad chorą osobą, ani później, kiedy ona umrze. 
A nam, dorosłym, rozmowy o śmierci wydają się zbyt trudne i robimy wiele, by ich z dziećmi i młodymi 

ludźmi nie podejmować. Chcemy dobrze, ale robimy źle.

Mówię i słucham

Fo
t.:

 A
rk

ad
iu

sz
 W

eg
ne

r



11Z ŻYCIEM NA TY

się, co dziecko rzeczywiście odczuwa. Udzielają powierzchownego 
wsparcia, są blisko, a jednocześnie bardzo daleko. 

Zajęcia dodatkowe, kino, plac zabaw, sport, tracą na wartości, jeśli nie 
są współprzeżywane z kochanym opiekunem. A najcenniejsze jest 
spokojne bycie razem, w czasie którego istnieje możliwość, ale nie 
przymus, rozmawiania o błahych i o ważnych sprawach. 

Może warto zrobić „rachunek sumienia” i zastanowić się, czy te wszyst-
kie „muszę” nie są naszym alibi, by nie angażować się w sprawy 
emocjonalnie trudne? Może czas, by odwiedzić kogoś, kto podpowie 
nam, jak rozmawiać z własnym dzieckiem? Czasem przecież jest tak, 
że do tej pory bycie razem i rozmowy były domeną osoby zmarłej. 

Odmrożenie uczuć 
Uruchomienie uczuć, podzielenie się nimi z bliskimi, przywołanie 
wspomnień, to niezbędny krok w procesie żałoby. Znacznie łatwiej go 
osiągnąć, gdy spędza się razem czas i szuka możliwości porozumienia 
się z członkami rodziny poprzez ich ulubione zajęcia.  

Jeśli dziecko poczuje się bezpiecznie, zacznie intensywniej odczu-
wać różnego rodzaju uczucia i myśli związane utratą bliskiej osoby. 
To etap trudny dla dorosłych, w trakcie którego często zgłaszają się 
do psychologa. Rodzina zaczyna się niepokoić o dziecko. Powstają 
przypuszczenia, że ten nagły przypływ emocjonalności dziecka jest 
oznaką nieradzenia sobie z żałobą. Dorośli chcą wiedzieć, jak temu 
przeciwdziałać. Tymczasem jest to naturalny etap, istotny czas od-
reagowania emocji, bez którego trudno jest odzyskać ponowną 
równowagę w życiu. Warto wówczas za dzieckiem podążać.

Nowe rytuały
W naturalnym procesie żałoby w pewnym momencie przeszłość 
miesza się z przyszłością, a dawne zwyczaje z nowymi działaniami. 
Rodzina wchodzi na nowy etap, zmienia się. Zadania przynależne 
wcześniej do zmarłej osoby zaczynają wykonywać inni członkowie 
rodziny, a do zwykłej codzienności dodawane są także nowe rytuały. 
Smutek nie jest już tak wszechobecny. 

Rodzina działając razem, kontynuując dawne zwyczaje i podejmując 
całkiem nowe, powoli się przeistacza. Uczy się życia w nowy sposób. 
Już nigdy nie będzie jak dawniej. To wówczas rodzina, wciąż będąc 
w żałobie, doświadcza pierwszych oznak szczęścia. Te pierwsze zwia-
stuny wiosny, nowego początku, mogą nadejść po upływie kilku lub 
kilkunastu miesięcy od śmierci kochanej osoby. 

Co należy robić, by rodzina zmierzała w kierunku przeżycia żałoby? 
Warto spędzać czas razem, a jeśli tego jeszcze nie umiemy, wytrwale 
się tego uczyć, może szukać inspiracji wśród innych rodzin, które tę 
sztukę już zgłębiły. 

❙❙  JAK WsPIERAć DZIECI  
I NAsTOlATKI W żAŁOBIE?

Mijający czas nie wystarczy, by uleczyć rany. Jeśli chcesz towarzyszyć 
dziecku i wspierać je w okresie osierocenia, warto pamiętać o kilku 
zasadach.

Dziel się przeżyciami
❙   Bierz pod uwagę temperament i nawyki dziecka – dzieleniem się 
jest opowiadanie anegdoty dotyczącej osoby zmarłej, ale także lako-
niczne stwierdzenie, że się tęskni lub ujawnienie emocji poprzez łzy. 

❙   stwarzaj dziecku okazje do zadawania pytań i na nie odpowiadaj. 
Zwłaszcza młodsze dzieci wprost zadają wiele pytań. Zastanawiają się, 
kto teraz będzie zarabiał pieniądze. Kto będzie robił kanapki do szkoły? 
Nastolatki też są tym zainteresowane, miewają jednak trudność, by 
wprost o tym powiedzieć.

❙  Nie oburzaj się. Dzieci i nastolatkowie poszukując informacji, 
próbują zbudować sobie na nowo poczucie bezpieczeństwa. Warto 
za tymi pytaniami podążać, bo one oznaczają, że dziecko przeżywa 
żałobę. Znacznie bardziej niepokojące jest, kiedy dziecko nie pyta 
i zachowuje się, jakby nic się nie wydarzyło. To może oznaczać, że 
ukrywa trudne emocje lub się od nich odcina. 

Uważnie słuchaj
❙   Podążaj za potrzebami dziecka. Odpowiadaj na pytania, ale staraj 
się, by to młody człowiek mógł jak najwięcej opowiedzieć o swoich 
przemyśleniach. Nie mów zbyt wiele. Okaż ciepło i zrozumienie. 

❙   Bądź czujny. Jeśli nawiązałeś właśnie do wspólnej historii z prze-
szłości, a dziecko nie podjęło tematu, możesz zapytać: „co się dzieje?”, 
„o czym pomyślałeś?”. Pamiętaj, że wspólnie spędzony czas zawsze 
jest okazją do nawiązania porozumienia.

❙   Nie uciszaj trudnych emocji. To są naturalne stany, którym powin-
no dać się wybrzmieć. Zamiast pocieszać, lepiej powiedzieć: „jak to 
usłyszałam, też płakałam”. Można też opisywać to, co się z nim właśnie 
dzieje: „widzę, że jesteś smutny”, „widzę, że się boisz”. Opisywanie 
pomaga, a nie tamuje emocje. 

❙   unikaj stwierdzeń typu: „taki jest los”, „już dość tych łez”. Wsparcie 
oznacza przyzwolenie na odczuwanie i okazywanie tego na zewnątrz.

Stwórz dobry klimat do przeżywania żałoby
❙   Znajdź czas. Dobrego klimatu nie da się stworzyć, jeśli ciągle je-
steś w pracy, zajmujesz się porządkami, obiadem i innymi niezwykle 
ważnymi sprawami. Nie da się tego klimatu też stworzyć, jeśli Twoje 
dziecko jest nieobecne w domu, ma zajęcia dodatkowe, spędza czas 
z kolegami, ukochanym komputerem czy smartfonem.

❙   Bądźcie razem. Robienie czegoś wspólnie powoduje, że zaczy-
namy odczuwać siebie i odczuwamy chęć dzielenia się. To okazja do 
spontanicznych wypowiedzi.   

Żałoba nie jest chorobą, a pomoc w jej trakcie nie polega na dawaniu 
dobrych rad, ale na  byciu razem.  Ważne, aby dziecko wiedziało, że 
ma w tym czasie prawo do bardzo różnych emocji. Przyjdą chwile 
wielkiego smutku, ale najprawdopodobniej też takie, kiedy będzie 
miało ochotę iść pograć w piłkę albo wyjść ze znajomymi i dobrze 
się bawić. To także jest w porządku. Żałobę przechodzimy po to, by 
na koniec odejście bliskiej osoby zaakceptować. Rozwijając sztukę 
uważnego słuchania własnego dziecka i za nim podążania, stwarzamy 
mu szansę szybszego wyjścia z kryzysu. 

Agnieszka Paczkowska 
Psycholożka Hospicjum ks. Dutkiewicza SAC w Gdańsku 
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Zaczęło się na luzie. Opowiadał o sportowych medalach, także o tym 
z Pekinu. – Czuję się spełniony – usłyszałam. – Olimpijskie złoto jest 
czymś, o czym marzy każdy chłopak.  Dalej było o życiu sportowca 
z wyższej półki, gościa we własnym domu, skoncentrowanego na 
własnej karierze, ale świadomego, że laury osiąga się dzięki pracy 
zespołu ludzi i wsparciu najbliższych. Potem o życiu polityka. Ze 
swoimi politycznymi sympatiami nigdy się nie krył i w 2015 roku 
zaproszono go do objęcia urzędu Ministra Sportu i Turystyki. Wyszło, 
że na krótko, bo zmienił się rząd. Wtedy został posłem, pełnym 
entuzjazmu, że tyle może. Plany, plany... 

Przyszedłeś opowiedzieć mi swoją hospicyjną historię. 
... ... ... Sorry. Nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie takie trudne. Nie, 
nie przekładajmy. Zaraz się pozbieram. 1,5 roku to chyba rzeczywiście 
nie jest dużo. Mimo wszystko jestem zaskoczony, że tak reaguję... Może 
to kwestia miejsca, spotykamy się tu, gdzie umarł... 

Dobra, wyobraź sobie: adrenalina buzuje jak za olimpijskich czasów, 
dostajesz od losu taką szansę, a zaraz tak w łeb. Tamtego dnia, kiedy 
tata spadł z łóżka, wyjeżdżałem z rodziną na wakacje. Wiedzieliśmy, 
że upadł niefortunnie i złamał sobie główkę kości udowej. Przykre, ale 
się zdarza. Miał 64 lata i na nic się nie uskarżał, może poza jakimiś bó-
lami kolana. Kogo czasami nie boli kolano? Już za granicą odebrałem 
telefon od brata, że to złamanie jest najmniejszym problemem. U taty 
odkryto kilkanaście ognisk rakowych w bardzo zaawansowanym 
stadium. Przeżarte kości, zaatakowane nerki... To był szok. My tam 
na wakacjach, ja z tym hajem w głowie, że niby tyle mogę i nagle 
taka wiadomość.    

Zaczęło się latanie po szpitalach, a mnie się włączyło myślenie: „zaraz 
to załatwię, przecież właśnie zostałem ministrem”. Jestem człowiekiem 
czynu, w sporcie nie dostawałem tylko medali, czasami też po łapach 
i tamte doświadczenia chciałem przenieść na tę sytuację. Oczywiście, że 
zadzwoniłem do ministra zdrowia i poprosiłem o najlepsze konsultacje, 
chociaż liczba tych ognisk  przygniatała. Pierwotna przyczyna raka 
miała być w nerce i lekarze zdecydowali się na jej usunięcie. To był ten 
kamyczek, który wyjęty wszystko rozsypał. Nie, żalu do lekarzy nie mam. 
Po operacji chciano tatę wypisać ze szpitala, ale w rezultacie jeszcze 
został, przenoszony z oddziału na oddział. Można się było napatrzyć... 
Były lepsze, były gorsze, ale hospicjum z żadnym z nich porównać się 
nie da. Już to wiem, że w tym całym systemie służby zdrowia bardzo 
wiele zależy od samych ludzi, a nie od ustaw. 

Mój tata umarł w hospicjum

Swoją historię Adam Korol chciał mi opowiedzieć sam. Na fundacyjne imprezy charytatywne przychodził od 
kilku lat. Zaczął w 2012 roku, jeszcze jako czynny wioślarz, od nabardziej charakterystycznej – Pól Nadziei. 
W Galerii Bałtyckiej malował też bombki i robił wielkanocne stroiki,  a na Wszystkich Świętych kwestował  na 
cmentarzu. Nie zdarzyło się, by odmówił. Historia, z którą przyszedł, miała zupełnie inny charakter.

Kiedy tata trafił do Dutkiewicza, już nie miał świadomości, na swoje 
ostatnie 4-5 dni. Mama by sobie sama nie poradziła z ustawianiem 
leków. Powiem ci, że nigdy nie zapomnę wejścia do hospicjum, a potem 
pierwszego przejścia korytarzem, wzdłuż sal chorych. Wspierałem was, 
ale nie miałem właściwie świadomości kogo. Wiedziałem, że należy, 
czułem to, ale nie wiedziałem. Jak ja się wtedy bałem... Krzyków, 
zapachu, klimatu miejsca, gdzie umierają ludzie. A tu taki szok, na 
plus. Wszedłem jak do domu. Tak, takie miałem skojarzenia i to mnie 
bardzo uspokoiło. Wprawdzie wiedziałem wcześniej, że w hospicjum 
jest zupełnie inaczej, przygotowała mnie mama, ale to trzeba samemu 
przeżyć. Mama podkreślała, że w hospicjum jest zupełnie inna opieka, 
podejście z sercem do rodziny i do pacjenta. To mnie tutaj urzekło 
najbardziej, że ci ludzie znajdują w sobie wciąż i wciąż tyle empatii. 
Oni na co dzień widzą, jak ludzie umierają. Codziennie przypomina im 
się o własnej śmiertelności i codziennie znowu przychodzą do pracy.

Bylem bardzo zadowolony, że hospicjum zacząłem pomagać, jeszcze 
zanim pożegnałem w nim tatę. Nie neguję tych, którzy zaczęli z po-
wodu osobistych doświadczeń, mówię po prostu, że mi z tym dobrze, 
bo z tą pomocą ruszyłem wcześniej. Na kolejnej akcji stawiłem się 
chyba już w miesiąc po pogrzebie. Mogło być też tak, że byłbym do 
instytucji rozczarowany, zły, że dałem swoją twarz i swój czas. Nie 
jestem. Zanotowałaś?

Notowała Magda Małkowska

Adam Korol

Fo
t.:

 Ja
ce

k 
Re

m
bo

w
sk

i 



13WOLONTARIAT

N
ikt nie jest tak biedny, aby nie pomógł drugiemu, ani nikt 
nie jest tak bogaty, aby nie potrzebował pomocy drugiego 
człowieka” – tym słowom jestem wierny od bardzo dawna.

Pierogarnia „U Dzika” istnieje już od 17 lat. Od początku na 
Piwnej 59/60, jednej z bardziej malowniczych uliczek starego Gdań-
ska. Ponieważ część mojej rodziny pochodzi z Wilna, smak dobrych 
pierogów jest mi znany od dzieciństwa. „U Dzika” można spróbować 
blisko 30 rodzajów ich farszu, latem z sezonowymi owocami. Można 
też zajść na pyszną kawę i deser. Szczególnie polecam naszą specja-
ność – szarlotkę, oczywiście z szarej renety. 

W środku lokal pomieści blisko 70 osób, a w sezonie letnim nawet 
100, bo stoliki wystawiamy też na zewnątrz. To jest doskonałe miejsce 
na organizację udanej imprezy – ze świetną kuchnią i przepięknymi 
widokami za oknem, jak z pocztówki.

Z Fundacją Hospicyjną jestem związany od wielu lat, ale potrze-
bującym pomagam dużo dłużej. Pierwszą wigilię dla bezdomnych 
zorganizowałem przy Dworcu Głównym w 1991 roku. Sam wówczas 
nalewałem zupę i nakładałem bigos. Osiem lat później dołączyła się 
do mnie Gdańska Izba Restauratorów i za nami przygotowanie wigilii 
jubileuszowej, już 25. Od 18 lat wspólnie urządzamy też wielkanocne 
śniadania dla potrzebujących.

W Fundacji Hospicyjnej byłem obecny na wielu jej imprezach: Polach 
Nadziei, koncertach, piknikach, szkoleniach czy Dniu Wolontariusza 
organizowanym na miejskim lodowisku. Za każdym razem to dla mnie 
ogromna satysfakcja. Pomoc drugiemu człowiekowi naprawdę cieszy.

Oni nam pomagają

Bank Zachodni WBK SA to jedna z największych i najszybciej się 
rozwijających instytucji finansowych w Polsce, obsługująca 
zarówno klientów indywidualnych, małe i średnie przedsię-
biorstwa, jak i duże korporacje. Jego głównym akcjonariuszem 

jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod 
względem kapitalizacji.

Celem naszej działalności jest pomoc klientom w rozwoju. W co-
dziennym działaniu kierujemy się wartościami: Przyjazny Rzetelny 
Dla Ciebie, dbając, aby wartości były żywe zarówno w stosunku do 
klientów, w relacjach między pracownikami oraz wobec osób czy 
organizacji zewnętrznych, których działalność wymaga wsparcia.

3. Region Gdańsk, którym mam przyjemność kierować, to blisko  
70 pracowników w 10 oddziałach, zlokalizowanych w Pruszczu Gd., 
Tczewie, Pelplinie, Chojnicach, Malborku, Starogardzie Gd., Prabutach, 
Suszu i Elblągu. Współpracuję z  ludźmi świetnie wykształconymi, 
ambitnymi i wrażliwymi na los człowieka.

Kiedy ze strony Fundacji Hospicyjnej pojawiła się propozycja wzięcia 
udziału w akcji „Kolorowy Piórnik”, przystąpiliśmy do niej wszyscy. 
Nie lubimy jednorazowych zrywów, więc w tym roku też się do niej 
przygotowujemy.

Ponadto od jesieni 2016 roku roztoczyliśmy finansową opiekę nad 
małą Wiktorią, podopieczną Domowego Hospicjum dla Dzieci  
ks. Dutkiewicza. To dla nas bardzo ważne, że dzięki Fundacji możemy 
pomagać osobom, dla których los nie był tak hojny, jak dla nas. Nie 
sposób zmienić całego świata. Cieszymy się, że możemy chociaż jego 
cząstkę, na lepsze.

W danym roku można policzyć wysokość obrotów, a od biedy nawet liczbę ulepionych pierogów. Jednak 
wobec ludzkiego serca i uważności na potrzeby innych matematyka jest bezradna. Pracownicy 3. Regionu 
w Gdańsku Banku Zachodniego WBK SA oraz właściciel Pierogarni „U Dzika” mają wielkie serca. Mamy za-
szczyt nazywać ich naszymi Przyjaciółmi.

Dorota żołądkiewicz 
Dyrektor 3. Regionu Banku Zachodniego WBK sA

Piotr Dzik 
Właściciel Pierogarni „u Dzika”
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Wolontariat niejedno ma imię

❙❙ POCZąTKI
Kiedy przychodzi do nas kandydat na wolontariusza, przede wszystkim 
pytamy, dlaczego to robi. Po pierwsze, dlaczego chce pomagać, a po 
drugie, dlaczego właśnie Fundacji Hospicyjnej. Zaraz pojawiają się 
pytania następne, dotyczące posiadanych umiejętności, pasji oraz 
pomysłu na siebie jako wolontariusza

Często są to osoby, które wcześniej miały kontakt z hospicyjnymi 
chorymi, bardzo świadome zarówno miejsca, jak i misji Fundacji. Im 
nie trzeba udowadniać wagi naszej pracy. Zdarzają się też zupełnie 
niedoświadczone, kierujące się impulsem, potrzebą nadania swojemu 
życiu dodatkowego znaczenia. 

Każdy wolontariusz to oddzielna historia i oddzielne motywacje. 
Każdy to też inna osobowość i temperament. Na początku wspólnie 
dajemy sobie czas, aby się nawzajem poznać. To ważne, by w przy-
szłości umieć dobrze powiązać osobę z daną akcją czy aktywnością, 
w której mógłby się odnaleźć. 

❙❙ DWA MONOlOGI NIE CZyNIą DIAlOGu...
...napisał Jeff Daly, a my się pod tym podpisujemy obiema rękoma. 
Komunikacja to trudna sprawa, szczególnie gdy terminy są na „wczoraj”, 
ewentualnie „na już”. Czasami jest nam zwyczajnie głupio znowu prosić 
wolontariuszy o pomoc. Na szczęście oni znają specyfikę pracy Fun-
dacji i często ratują z opresji. Nierzadko sami dopytują się o następne 
zadania i potrafią nawet przeorganizować swój grafik, by po raz kolejny 
nas wesprzeć. Obie ukończyłyśmy studia pedagogiczne i zdobytą 
tam wiedzę teoretyczną niejednokrotnie sprawdzamy w praktyce. 

W naszym zespole są przecież zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli 
oraz seniorzy. Wolontariuszem może zostać każdy!

Kluczem do drugiego człowieka jest rozmowa. Z każdym wolon-
tariuszem osobista. Również po to, aby znaleźć najlepszy sposób 
komunikacji. Jeden preferuje wiadomości sms, inny komunikatory 
internetowe, a jeszcze inny rozmowę przez telefon. Wiemy też już, że 
wszystko trzeba sobie ustalić do końca. Kiedyś pewien wolontariusz 
zamiast w Auchan na Jasieniu, stawił się w Auchan w Osowej. Innym 
razem koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu, zamiast zbierać 
pieniądze do puszek, planował akcję zbierania zużytych puszek po 
napojach… Jeszcze inny, poproszony o dostarczenie dokumentów 
na recepcję w firmie w centrum miasta, zostawił je na recepcji... 
w Hospicjum. Dobrze, że zadzwonił poinformować o „wykonaniu” 
zadania. To dla nas nauczka, by wszelkie informacje formułować 
możliwie precyzyjnie i jasno. 

Niektórym wolontariuszom musimy o akcji przypominać kilkakrotnie: 
parę dni wcześniej, koniecznie dzień przed oraz tego samego dnia. 
Są aktywni na wielu polach i bardzo pozytywnie zakręceni, nic więc 
dziwnego, że mogliby zapomnieć.

Czasami zdarzają się nam drobne konflikty, ale wszystko wyjaśnia-
my sobie od ręki i nie ma niedomówień... Nie możemy sobie na nie 
pozwolić.

❙❙ BEZ FANu NIE MA sPONTANu
Mamy świadomość, że dla wolontariuszy bardzo ważne są też wspólne 
spotkania, wyłączone z aktywności na rzecz Fundacji. Często brakuje 
nam na nie czasu, ale kiedy już go znajdziemy, jest cudownie. W naszej 
fundacyjnej pracy to klasyczna wartość dodana. Zresztą często podczas 
nich pojawiają się nowe, inspirujące pomysły, związane z fundacyj-
nymi akcjami. Taka integracja jest szalenie ważna. Spędzamy razem 
dużo czasu, a potem mamy dużo wspólnych wspomnień, śmieszą 
nas podobne żarty sytuacyjne. Umiemy się śmiać z siebie nawzajem.

Wiemy też, że nasi wolontariusze spotykają się już bez nas, zupeł-
nie prywatnie. Słyszymy, że sobie pomagają, a to owocuje również 
w naszej pracy. 

Wolontariat łączy… i to niekiedy na całe życie. Wśród wolontariuszy 
zdarzają się przyjaźnie, często wieloletnie, sympatie, miłości. W nie-
dalekiej przyszłości nawet ślub. Zaczęło się niewinnie: pierwsza 
wspólna kwesta na cmentarzu…, potem chwila przerwy i uczucie 
„wybuchło” pełną parą.

Wolontariat łączy również pokolenia, jest swoistą terapią dla osób 
samotnych, istotnym punktem odniesienia w  ich tygodniowym 
rozkładzie zajęć.

A dla nas, zatrudnionych przecież na fundacyjnym etacie, to piękna 
szkoła ludzkiej bezinteresowności i źródło wiary w drugiego człowieka. 

Anna Włodkowska i Anita Mrug-Bazylczuk 
Koordynatorki Wolontariatu Akcyjnego Fundacji Hospicyjnej

Koordynacja Centrum Wolontariatu to koordy-
nacja fabryką pełną żywiołów, uczuć, ambicji, 
nastrojów oraz kontrastów. Każdy przychodzi 
tu z  inną wizją, każdy chce wnieść kawałek sie-

bie..., a my musimy to wszystko uporządkować i nadać 
wartość, która przeniesie się na dobro dla naszych pod-
opiecznych. 

Wśród swoich
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O wolontariacie opiekuńczym słów kilka

Wolontariusz opiekuńczy – osoba pełnoletnia, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wspiera pra-
cę personelu medycznego w hospicjum. Tak brzmi definicja, ale pokazuje tylko część prawdy… 
Wolontariusz to na ostatniej drodze naszych podopiecznych często także ich towarzysz, przyjaciel 
i powiernik.

❙❙ ONI
Co sprawia, że tak chętnie przychodzą do hospicjum? Na początku 
chęć niesienia pomocy, bo mają jakiś „dług” do spłacenia, bo sami 
przeszli chorobę nowotworową, bo… po prostu tak mają – lubią 
pomagać. A potem, prawie za każdym razem, odkrywają „swoje” 
hospicjum. Czasem słyszę, że ktoś już od dawna myślał o zgłoszeniu 
się na kurs dla wolontariuszy. Mówię wówczas, że widocznie dopiero 
teraz przyszedł jego czas.

Wolontariusze dobrze czują się w hospicjum zarówno w kontaktach 
z pacjentami, z personelem, jak i ze sobą nawzajem. Chociaż nie za-
wsze jest to „miłość od pierwszego wejrzenia”. Niewątpliwie pomaga 
świadomość, że wszyscy przychodzą tu dobrowolnie. Pamiętam młodą 
wolontariuszkę, która zaraz po kursie trafiła na dyżur z  inną, dość 
charakterną i lubiącą zarządzać. Nasza świeżo upieczona koleżanka 
pokornie wykonywała polecenia tamtej i wydawało się, że jest zado-
wolona. Jednak podczas wyjazdu integracyjnego zakwaterowano 
mnie z nią w jednym pokoju i wtedy przyznała się, że swój hospicyjny 
wolontariat wyobrażała sobie inaczej. Szczerze porozmawiałyśmy, 
a po powrocie do Gdańska obie wolontariuszki „przegadały” temat 
i w końcu doszły do porozumienia.

❙❙ JA I ONI
Moim zadaniem jest koordynowanie pracy wolontariuszy. Pomagają mi 
w tym cykliczne comiesięczne spotkania, podczas których dyskutujemy 
na tematy dotyczące pracy na oddziale hospicjum oraz w hospicjum 
domowym. Organizuję wspólne wyjścia do kina, kawiarni, teatru oraz 
kilkudniowe wyjazdy integracyjne, które są okazją do wzajemnego 
poznania się i dotarcia. Serce rośnie, gdy po takim trzydniowym 
wyjeździe wolontariusze, którzy do tej pory praktycznie się nie znali, 
witają się jak starzy znajomi. Wtedy wiem, że to co robię, ma sens. 

Staram się, żeby wolontariusze chcieli być w hospicjum jak najdłużej. 
Często większą część dnia spędzam na rozmowach o pogodzie, o tym 
co wydarzyło się na oddziale, ale również w rodzinie. O relacjach 
z innymi ludźmi, o chorobach, o smutkach i o radościach. Słucham… 
Nie przerywam, nie wtrącam swoich trzech groszy, bo każdy z nas 
potrzebuje rozmowy i wysłuchania. A tego nauczyłam się właśnie 
w tym miejscu. Hospicjum zmienia nas wszystkich na lepsze…

Jeżeli to możliwe, staram się pomóc lub chociaż wesprzeć i zapewnić, że 
jestem tu właśnie dla nich. Praca z wolontariuszami uczy mnie pokory 
oraz innego – lepszego spojrzenia na drugiego człowieka. Nie mogę 
wolontariuszom niczego kazać. Mogę tylko prosić i zadziwiające jest 
to, że jeszcze nigdy nie zostawili mnie z problemem samej. Ponoć nie 

potrafią mi odmawiać… Zawsze są przy mnie, gotowi do wsparcia 
w każdej sytuacji. 

❙❙ My
Celebrujemy wspólnie urodziny oraz inne ważne dla nas chwile. Na 
jednym z wyjazdów integracyjnych wolontariusze tak świetnie się 
bawili, że zupełnie nie mogłam dojść do słowa. Tymczasem za chwilę 
miały się zacząć warsztaty, a ja zupełnie nie mogłam przywołać grupy 
do porządku. W końcu krzyknęłam: – Nie jesteśmy tu dla przyjemności! 
Jak oni się śmiali... Byłam wprawdzie skuteczna, ponieważ szybko się 
uspokoili i warsztaty mogły ruszyć, ale nie miałam racji. Oni wszyscy 
przychodzą tu również dlatego, „dla przyjemności”. My wszyscy... Moje 
powiedzenie obrosło legendą i wciąż jest używane przez wolontariuszy 
przy różnych okazjach.

* * *
A przecież nie tak miało być. Do hospicjum przyszłam z założeniem, że 
popracuję dwa, trzy lata i pofrunę dalej. Nie znoszę rutyny i ograniczeń. 
Okazało się jednak, że znalazłam tu przestrzeń dla siebie, że mogę się 
rozwijać i realizować swoje projekty. W hospicjum o rutynie nie ma 
mowy. Co do ograniczeń, to jedynym są finanse... Usłyszałam kiedyś 
od mojej zwierzchniczki: możesz planować i wymyślać, co chcesz, 
ale nie ma na to pieniędzy. Wymyślam więc i staram się pozyskiwać 
fundusze, tak już dwunasty rok… 

Praca z wolontariuszami daje mi olbrzymią satysfakcję i poczucie za-
wodowego spełnienia. Obecnie udaje mi się współpracować z ponad 
120 wolontariuszami i cały czas zgłaszają się kolejni chętni…

Jeden z wolontariuszy powiedział kiedyś, że to nie my wybieramy 
nasze miejsce, to miejsce wybiera nas. Coś w tym jest…

 Barbara Szynaka 
Koordynatorka Wolontariatu Opiekuńczego Fundacji Hospicyjnej

My
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2 kwietnia br., w reprezentacyjnej sali  Dworu Bractwa św. Jerzego, 
tuż przy Złotej Bramie, wręczone zostały symboliczne statuetki 
Bursztynowych Dźwigów, ufundowane przez Miasto Gdańsk, oraz 
nadane tytuły Honorowego Wolontariusza Fundacji Hospicyjnej 
i Hospicjum ks. Dutkiewicza, a także tytuły Filantropa obu instytucji. 
Uroczystość prowadziły Alicja Stolarczyk, Prezes Zarządu Fundacji 
Hospicyjnej oraz Wiceprezes Zarządu, Anna Janowicz. 

W tym roku tytuł Honorowego Wolontariusza otrzymali (wymie-
niamy w porządku alfabetycznym): 

Magda Beneda – za wszystkie anioły z Jej obrazów, kubków, szali 
i poduszek, które dla hospicyjnych idei mają ogromne serce. Za 
książkę „plasterek” dla osieroconych dzieci, wolontariacki kalen-

darz, artystyczną oprawę „Balu z Sercem” 
i mnóstwo drobnych, serdecznych gestów, 
które markę „Magda Beneda” uczyniły nam 
szczególnie bliską.  

Joanna Czauderna-szreter – za życzliwość 
i wszechstronne wsparcie: dzięki Niej nie-
mal każda akcja Międzynarodowych Targów 
Gdańskich zyskuje charytatywny akcent, a na 
całym Pomorzu „Anieli grają dla Hospicjum”. 

Marzena Grochowska – za niezmordowane 
przypominanie nam podczas prowadzonych 
wolontaryjnie szkoleń, warsztatów i wykła-
dów, że życie jest cudowne, a my wielkimi 
szczęściarzami. I za styl bycia, który to uwia-
rygadnia, pełen radości, ciepła i empatii. 

Krzysztof Kamiński – za niegasnące zaan-
gażowanie w mnóstwo fundacyjnych akcji, 
które koordynuje lub wspiera swoją obecno-
ścią, wnosząc nowe pomysły i przyciągając 
nowe osoby. Za energię zawsze na plusie 
i za entuzjazm, który zachwyca.

Piotr Kowalczuk – za konsekwentne pro-
pagowanie hasła „dziecko też człowiek” oraz 
jego skuteczną realizację zarówno na polu 
polityki władz miasta, jak i na wszystkich 

Honorowi wolontariusze i filantropi  
Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum ks. Dutkiewicza

Są z nami w sposób szczególny. Bez etatu, najczęściej  bez żadnych umów, ale związani serdecznymi więzami. 
Wolontariusze i filantropi – osoby, szkoły i firmy, inaczej nasi Przyjaciele. Co roku, podczas uroczystych obcho-
dów Pól Nadziei na Pomorzu, możemy Im za tę przyjaźń podziękować.

Honorowi Wolontariusze

Honorowi Filantropi

Reprezentanci nagrodzonych szkół
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innych możliwych polach i poletkach, wszędzie z wielkim zaan-
gażowaniem i osobistym urokiem.

Małgorzata Rybicka – za zaangażowanie w projekt budowy 
ośrodka opieki wyręczającej dla dzieci hospicyjnych i ich rodziców 
oraz za wsparcie i rekomendację pomocy chorym u kresu życia, 
będących pod opieką Hospicjum ks. Dutkiewicza. 

Magda szpiner – za gotowość do prowadzenia fundacyjnych 
imprez, zawsze bardzo profesjonalnie i z  tym samym wielkim 
wdziękiem. 

Beata ślusarek – za siłę stu koni albo dwustu w realizacji pomy-
słów, które z naszego hospicjum czynią dom. Odnowicielka idei 
„Jeż Cafe”, czwartkowej kawiarenki dla chorych i ich bliskich oraz 
założycielka „Klubu 1000” dla miłośników gier planszowych. Swoją 
energią obdzieliłaby cały zastęp ludzi dobrej woli, a Beata jest jedna 
i swój cudowny sernik piecze co tydzień od tylu lat.

Pierre Taillandier – za zrozumienie i otwartość dla hospicyjnych 
idei, dla których znalazł miejsce w prowadzonym przez siebie 
sklepie E.Leclerc na gdańskim Przymorzu. 

Czesław Wrotkowski – za nieschodzenie z wolontariackiej gardy od 
2010 roku i pełnienie jej z niesamowitą sumiennością i oddaniem. 
To nie jest zwykły wolontariusz kierowca. Dla swoich hospicyjnych 
pasażerów to także powiernik, przyjaciel, a bywa że i członek ro-
dziny, angażujący się w ich problemy i wspierający w potrzebach.

Ponadto tytułem Honorowego Wolontariusza obdarzone zostały 
cztery gdańskie szkoły: szkoła Podstawowa nr 17 (dyrektor: Bar-
bara sławińska, koordynatorka: Magdalena Prarat-szymańska), 
Gimnazjum nr 17 (dyrektor: Iwona Zielnik, koordynatorka: 
Kinga Kolary), Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 26 (dyrektor: Adam Władek, koordynatorki: Renata 
Karzanowicz i Natalia Formela), Zespół szkół Gastronomiczno-
-Hotelarskich (dyrektor: Wiesława Bromber, koordynatorka: 
Jolanta Zawadzka-Giza). We wspólnej laudacji usłyszeliśmy: To 
specjaliści od zadań wyjątkowych. Bez nich fundacyjne akcje nie mia-
łyby szansy powodzenia, gdyby nie tysiące młodych wolontariuszy. 
Nie byłoby tych wolontariuszy, gdyby nie zapał, pomysłowość, dobry 
przykład i codzienny trud ich nauczycieli.  

Tegorocznych Filantropów tradycyjnie uhonorowano w dwóch 
kategoriach: osoby prywatne i firmy (wymienione w porządku 
alfabetycznym). Wyróżnienie otrzymali:

Maciej Grabski – za połączenie pasji rozwoju i zmiany świata w wy-
miarze technologicznym z pamięcią i troską o osoby umierające.

Wojciech Majewski – za hojność serca, cichą, bezwarunkową 
i bez poklasku.

Osoba, która poprosiła o zachowanie anonimowości – za piękny 
gest, znacznie szerszy niż jego wymiar finansowy.

Business Pack services – za wielkie zaangażowanie w wysyłkę pa-
czek dla dzieci w ramach akcji „Kolorowy Piórnik”, „Uśmiech Dziecka 
na Dzień Dziecka” i „Mikołaje Łączcie się” oraz za bieżącą obsługę 

kurierską, niejednokrotnie wykraczającą poza standardowe ramy. 
Za profesjonalizm, gotowość pomocy i cierpliwość.

Fundacja Energa – za dobrą energię dla osieroconych dzieci i nie-
zmienne od lat fundowanie stypendiów podopiecznych Funduszu 
Dzieci Osieroconych oraz za wsparcie opieki nad chorymi u kresu 
życia w Hospicjum ks. Dutkiewicza. 

security system Ms sp. z o.o. – za nieustanne dawanie poczucie 
bezpieczeństwa Hospicjum ks. Dutkiewicza i gotowość do podej-
mowania wciąż nowych wyzwań, takich jak dzisiejsze „Pola Nadziei”.

Zaszczytne miano Honorowego Wolontariusza zyskał również 
Marcin Oroń (Dj Fala) – za to że młody jest nie tylko w dokumen-
tach, ale przede wszystkim ma młodego ducha, pełnego zapału 
i wielkiej chęci pomagania. Podczas „Pól Nadziei” prowadził Żon-
kilową Paradę, więc swoją statuetkę odebrał po uroczystości, na 
placu pod Złotą Bramą. Specjalnymi medalami dla Wolontariuszy 
Długodystansowców uhonorowani zostali tam również: Michał 
Bujko, Paweł Kwiatkowski i Mateusz Wittstock, którzy dla Fun-
dacji pracują już od 10 lat!

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci z zespołu „Cza-
rodzieje z Kaszub” pod kierunkiem Marka Teterycza.

MM

P. Kwiatkowski, M. Bujko, M. Wittstock
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Pola Nadziei przy stoliku
Pola Nadziei są wielką imprezą charytatywną, tradycyjnie rozgrywającą się w plenerze: na ulicach, na placach, 

przed kościołami, w Trójmieście również na terenie tzw. nadmorskiego pasa. Kto jednak powiedział, że jej 
część nie może być przygotowana pod dachem? U życzliwych, dobrych ludzi, którzy nie mogąc uczestniczyć 

w żonkilowych paradach i innych atrakcjach towarzyszących kweście na rzecz podopiecznych hospicjów, zechcie-
li odpowiedzieć na zaproszenie Fundacji Hospicyjnej i Pola Nadziei zorganizować u siebie.

Kawiarnie i restauracje biorące udział w Polach Nadziei na Pomorzu 2017 w Gdańsku
Bio Way, ul. Wały Jagiellońskie 34, Ciuciu Cukier Artist, ul. Długa 64, Dom Sushi, ul. Targ Rybny 11, Cukiernia WZ,  
ul. Słodowników 1, Elephant Restaurant & Music, ul. Długi Targ 41-42, Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35-38, Kawiarnia Filmowa 
„W Starym Kadrze”, ul. Grobla I 3-4, Maraska, ul. Długa 31-32, Mojito C&R, ul. Długi Targ 35-38A, Piekarnia-Cukiernia Pellowski, 
ul. Podwale Staromiejskie 82, Pierogarnia „U Dzika”, ul. Piwna 59-60, Pizzeria leone, ul. Dywizji Wołyńskiej 1/7,  Restauracja latają-
cy Holender, ul. Długi Targ 33-44, Restauracja Winne grono, ul. Kopernika 17A, Restauracja Villa Uphagena, ul. Uphagena 23

Postanowiliśmy, że w dniu dzisiejszym procent od sprzedaży 
wszystkich słodyczy w kolorze żonkili przeznaczymy dla 
hospicjum. Jest z czego wybierać: banan, ananas, mara-
kuja...  Warto pomagać, z własnego doświadczenia wiem, 
że dobro wraca.
Mateusz Jędrzejewski, Ciuciu Cukier Artist

Hard Rock Cafe Gdańsk już drugi rok włącza się czynnie 
w akcję, umożliwiając kwestującym wolontariuszom chwi-
lę odpoczynku i oferując mały poczęstunek. Zwyczajnie 
uważamy, że to jest nasz obowiązek. I to całkiem przyjemny.  
Paweł Poźniak, Hard Rock Cafe Gdańsk

Dzisiaj w naszej Karcie nowość: babka drożdzowa, naturalnie 
żółta, z  lukrem cytrynowym i z kwiatkiem żonkila. Goście 
chętnie ją zamawiają,dopytują się o te kwiaty. Cały dochód 
ze sprzedaży babki przeznaczamy dla hospicyjnych chorych. 
Plus datki do skarbonki i moje napiwki.
Sławomir Kiedysz, Kawiarnia Filmowa „W Starym Kadrze”

Z Fundacją Hospicyjną współpracuję od wielu lat. A Pola 
Nadziei to taka nasza lokalna Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Życie jest zagadką, nikt nie wie, co go czeka. Trzeba 
być otwartym na drugiego. I trzeba pomagać.
Piotr Dzik, Pierogarnia „U Dzika”
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Wiosna była nasza 
Nie mogło być inaczej. W Funduszu Dzieci Osieroconych kwiecień, maj i czerwiec już tradycyjnie był czasem 

przygotowań do wakacji i wielkiej, ogólnopolskiej akcji z okazji Dnia Dziecka. Poza tym edukowaliśmy, star-
towaliśmy w zawodach oraz bywaliśmy i tu, i tam, bo bardzo chcemy, by było o nas głośno. 

W przerwie meczu
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❙❙ ZBIERAMy PREZENTy
Oczywiście w ramach znanej od lat akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień 
Dziecka”. Z roku na rok liczba obdarowanych się zwiększa, my w jej 
trakcie pełni jesteśmy wątpliwości, czy i  tym razem udźwigniemy, 
a potem, po raz kolejny, niemożliwe staje się możliwe i dajemy radę. 
Oczywiście nie sami! Tej wiosny pomogło nam aż 800 darczyńców, 
którzy spełnili marzenia 530 dzieciaków z 47 ośrodków paliatywno-
-hospicyjnych z całej Polski, a kurierzy z firmy BPS Przesyłki Kurierskie 
pokonali łącznie 25 904 km, by prezenty dostarczyć pod wskazany 
adres. Dziękujemy! Od dziecięcych uśmiechów aż pojaśniało.  

❙❙ lICyTuJEMy
Od maja na portalu charytatywni.allegro.pl pojawiła się możliwość 
wystawiania przedmiotów, z których dochód przeznaczony zostanie 
na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy znakomitej pisarce 
pani Magdalenie Witkiewicz za promocję akcji i  jej wsparcie w po-
staci przekazania na aukcję egzemplarzy swojej najnowszej powieści 
„Czereśnie zawsze muszą być dwie”. Serdecznie zapraszamy innych 
do wsparcia Funduszu – bądź poprzez udział w aukcji, bądź poprzez 
wystawienie na niej dowolnych przedmiotów.

Jarosław Bieniuk za pośrednictwem magazynu „Viva” też zaprosił do 
udziału w aukcji. Pod symboliczny młotek wystawił przepiękne zdjęcie 
Ani Przybylskiej, która blisko 3 lata temu odeszła pod opieką Hospi-
cjum Dutkiewicza. Byliśmy wzruszeni, takiego gestu się nie zapomina.

❙❙ BIEGAMy
A jakże, nieustannie. Z wielkim zapałem i słonikiem Tumbo na piersiach. 
W ostatnim kwartale TUMBOteam startował czterokrotnie.  
9 kwietnia Fundusz reprezentowały aż trzy sztafety, a dwóch 
uczestników przebiegło całą trasę. 7 maja pokonaliśmy 
dystans 10 km na trasie Europejskiego Biegu w Gdyni, 
3 czerwca pobiegliśmy w Biegu do Źródeł, a 9 czerwca 
uczestniczyliśmy w nocnym Biegu  Świętojańskim. To się 
nazywa mieć siłę w nogach!

❙❙ EDuKuJEMy 
25 kwietnia oraz 23  i 26 maja odbyły się kolejne „Spotkania 
z Bajką”, w czasie których uczyliśmy dzieci, w jaki sposób 
wspierać ich rówieśników żałobie. Pierwsze dwa z nich 
w Europejskim Centrum Solidarności, a ostatnie – w ramach 
Święta Miasta Gdańska. Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 
przeprowadziliśmy ich 23. Lektura „Kopciuszka” posłużyła 

jako pretekst do minidramy, w której każdy mały uczestnik warsztatów 
stawał się dobrą wróżką dla osieroconej bohaterki bajki.

Na miniony rok szkolny przypadła również premiera „Czarów mamy”, 
bajki terapeutycznej dla osieroconych dzieci, którą zainaugurowali-
śmy Bibliotekę Tumbo Pomaga i cykl Bajek Plasterków. Dzięki dotacji 
z Urzędu Miasta Gdańska mogliśmy nią obdarować aż 141 gdańskich 
placówek oświatowych.

❙❙ ZAPRAsZAJą NAs
28 maja, na zaproszenie firmy Oshee, 30. podopiecznych Domowego 
Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza oraz Funduszu Dzieci Osieroco-
nych miała okazję kibicować drużynie Lechii Gdańsk podczas meczu 
z Pogonią Szczecin. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla drużyny 
gdańskiej. 

2 czerwca skorzystaliśmy z życzliwości Dyrekcji oliwskiego ZOO i wzię-
liśmy udział w „Wieczorze Marzeń”, a przez dwa dni, 6 i 7 czerwca, dzięki 
uprzejmości TVN Media, uczestniczyliśmy w nagraniach słynnego 
programu tej stacji, „Mam Talent”.  Sporo emocji!

❙❙ ORGANIZuJEMy PIKNIK
Jak co roku, prawda? Tym razem 25 czerwca, w niedzielę. Na kilka 
godzin hospicyjny ogród zamieni się w wesoły plac zabaw dla małych 
i dużych, bo spotkanie będzie miało charakter rodzinny. Przecież 
nawet miesiąc nie minie i od Dnia Matki, i od Dnia Dziecka, a od 
Dnia Ojca tylko parę chwil. Będzie wesoło, słodko, głośno i bardzo 
kolorowo. Wszak to lato.

Justyna Ziętek 
Dyrektor Funduszu Dzieci Osieroconych
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W  książkach lubię zakończenia otwarte. 
Przestrzeń, którą autor zostawia dla mnie, 
dając możliwość pospinania wątków we-
dług osobistych preferencji, dzisiaj takich, 

jutro innych. „Jeszcze jeden oddech” Paula Kalanithiego 
to książka pootwierana na wiele stron, praktycznie na 
wszystkie możliwe rozwiązania, na które wpadną jej 
czytelnicy.   

Absolwent literatury angielskiej, nauk biologicznych, filozofii Uni-
wersytetów Stanforda i Cambridge oraz szkoły medycznej w Yale, 
trzydziestoparolatek z widokami na świetną karierę neurochirurga 
praktyka i naukowca, napisał książkę o poszukiwaniu w życiu sensu 
i dojrzewaniu do śmierci. Powstały rozważania bynajmniej nie akade-
mickie, chociaż temat fascynował Kalanithiego od wczesnej młodości, 
kiedy na teorię mógł sobie jeszcze pozwolić. Teoretyzował, natchnienia 
szukając wśród poetów: Whitmana, T.S. Eliota i Szekspira, a potem na 
studiach medycznych i podczas wyczerpującej rezydentury, która 
miała przynieść upragniony tytuł adiunkta neurochirurgii. „W wieku 
36 lat dotarłem na szczyt, skąd widać było ziemię obiecaną...” napisał 
o sobie sprzed diagnozy. Rozpoznanie raka w jednej chwili go z tego 
szczytu zmiotło. 

„Jeszcze jeden oddech” nie wystarczył, by tę książkę dokończyć. Dr 
Paul umarł dwa lata temu, nie godząc się na uporczywą terapię, pod-

trzymującą zaledwie życiowe funk-
cje. Na życie bez sensu, który był dla 
niego wyznacznikiem człowieczeń-
stwa. Zdradzam zakończenie, ale to 
nie jest spojler. Zresztą przeczytacie 
o tym wszędzie: na skrzydełku okładki, we wstępie, w 3-4-zdaniowych 
recenzjach z internetu. Paul podprowadza nas pod własny kres, do 
końca bacznie analizując, co czyni jego życie, coraz słabsze i wyraźnie 
uciekające, wartym przeżywania. Rozważania doktora myślącego 
i współodczuwającego przeplatają się z refleksjami cierpiącego czło-
wieka, zdanego na wiedzę, ale przede wszystkim (sic!) na umiejętność 
lekarzy wejścia w jego sytuację. Wreszcie zrozumiałam awersję niektó-
rych z nich do słowa „pacjent”, czyli według dawnego, zatartego już 
znaczenia, pokornie znoszący trudności i w relacji z lekarzem będący 
tylko obiektem, by nie powiedzieć przedmiotem, działań.    

To „coś” w przypadku choroby śmiertelnej sprowadza się do kon-
frontacji z własną egzystencjalnością. Najistotniejszą rolą lekarza jest 
więc wzięcie chorego i jego bliskich w ramiona i roztoczenie nad nimi 
opieki. „Musisz odkryć to co dla ciebie najważniejsze? – podpowiada 
Paulowi dr Emma i według tego ustawia jego terapię.

Ocalenie małżeństwa, praca przy stole operacyjnym, studia nad 
literaturą, decyzja o dziecku i narodziny małej Cady, pisanie książki, 
o której teraz piszę... Nawet jeśli się umiera, to wciąż przecież się żyje. 

Tylko jeden oddech... Wszystkim nam zostało dużo więcej.  

Magda Małkowska

KsIążKI DO NAByCIA W KsIĘGARNI FuNDACJI HOsPICyJNEJ, www.ksiegarnia.hospicja.pl

Jak żyć,  
panie doktorze?

III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna
im. ks. E. Dutkiewicza SAC    „Opieka zintegrowana – hospicyjne drogowskazy”
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Tematy wiodące: opieka paliatywna – wyzwania i możliwości; współpraca  
różnych specjalności medycznych z opieką paliatywną; sytuacje szczególne w opiece  
paliatywnej; leczenie bólu u pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności
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DARIUSZ DRELICH



Księgarnia Fundacji Hospicyjnej  
Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel. 58 343 80 92

Zapraszamy do księgarni oferującej unikatowe na rynku publikacje,  skierowane do osób poszuku-
jących odpowiedzi 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.
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 Wszystkie publikacje

Fundacji Hospicyjnej 25% taniej



 

Przekaż: plecaki, piórniki, 
zeszyty, �amastry, kredki 

lub wpłać darowiznę na konto:
 

POMÓŻ SKOMPLETOWAĆ 
WYPRAWKI SZKOLNE 

DLA OSIEROCONYCH DZIECI

Więcej informacji na www.funduszdzieci.pl

Fundacja Hospicyjna
ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk

23 1540 1098 2001 5562 4727 0010
z dopiskiem: „Kolorowy Piórnik” 


