
STYCZEŃ

7-9.01.

16.01.

21.01.

19.01.-1.02.

23.01.

25.01.

Wielka radość. Dr med. Janusz Wojtacki, onkolog od 20 lat związany z ruchem 
hospicyjnym, a obecnie zatrudniony w naszym Hospicjum, został Lekarzem 
Roku 2013. – To święto mojego widzenia medycyny i Chorych – napisał w krót-
kim mailu dzień po wydarzeniu.  

Do you speak English? Yes I do. Thanks to my stay at English Winter Camp 2014. 
W jego piątej edycji na Pomorzu, zorganizowanej w Darżlubiu koło Pucka, 
wzięła udział szóstka podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych, wyty-
powanych przez trzy pomorskie hospicja. Organizatorem obozu była firma 
Project Management Institute, Oddział Gdańsk. 

Pierwsza w 2014 roku Msza św. żałobna z Litanią Imion – ważny moment 
wspólnej modlitwy i ukojenia dla rodzin pacjentów, którzy odeszli pod 
opieką Hospicjum.

Nauki nigdy za mało. Podczas „Warsztatów wspierających wolontariat”, przeprowadzonych w Hospicjum przez  
P. Marzenę Grochowską, 24 wolontariuszy mogło poszerzyć umiejętności w zakresie pracy z pacjentami, lepiej zrozu-
mieć potrzeby chorych i ich bliskich, a także poznać różne rodzaje technik kreatywnych w działaniu terapeutycznym.

Uroczystość św. Wincentego Pallottiego ma w pallotyńskim Hospicjum bardzo uroczysty charakter. W wigilię imienin 
patrona świętowaliśmy najpierw podczas Mszy św. pod przewodnictwem Abp. Seniora Tadeusza Gocłowskiego oraz 
Wiceprowincjała Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Lesława Gwarka SAC, a potem słuchając recitalu piosenki 
francuskiej w wykonaniu P. Ewy Reszotarskiej, przy akompaniamencie P. Pawła Zagańczyka. Po koncercie 7 Wspa-
niałych pracowników i wolontariuszy Hospicjum oraz Fundacji Hospicyjnej otrzymało wyróżnienia.

Jeż Cafe z ojcem Tadeuszem Brzozowskim – franciszkaninem konwentualnym, który spędził 22 lata na misjach w Afry-
ce. Barwne opowieści Gościa o zderzeniu kultur i sposobach pokonywania barier pozostaną w pamięci na długo.
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27.01-2.02.

5.02.

6.02.

7.02.

8.02.

11.02.

15.02.

Otwarty Dzień Profilaktyki w Hospicjum ks. Dutkiewicza, zorganizowany 
przy współpracy Fundacji Hospicyjnej oraz lekarzy z gdańskiego Szpitala 
Marynarki Wojennej. Tego dnia na parę godzin utworzono w Hospicjum 
dziewięć poradni, w których bez skierowania i bezpłatnie można było 
skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Szczególnym wzięciem cieszyło 
się badanie USG oraz konsultacje u dietetyczki. Tego dnia zainicjowana 
została też akcja „Przynieś PIT do Hospicjum”.

Obchody XXII Światowego Dnia Chorego w Hospicjum – najpierw uroczysta 
Msza św., odprawiona pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Wiesława Szla-
chetki, w której Słowo wprowadzające wygłosił Wiceprowincjał Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego ks. Lesław Gwarek, a potem koncert zespołu 
„Symetria” oraz spektakl poetycki w wykonaniu wieloletniej wolontariuszki 
Teresy Marczewskiej. Były kwiaty dla pacjentów i słodki poczęstunek dla 
wszystkich.

Akcja PGE ARENA „Zwiedzanie za pomaganie”, której organizatorzy: Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy 
Północy” oraz Arena Gdańsk Operator, chcieli pomóc Hospicjum ks. Dutkiewicza, umożliwiając wolontariuszom 
zbieranie darów dla jego podopiecznych. 

„Miło szaleć, kiedy czas po temu...”, a na pewno w karnawale. Okazją, jak co 
roku, jest huczna impreza dla najmłodszych, organizowana w Hospicjum 
dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci, Funduszu Dzieci 
Osieroconych oraz zdrowego rodzeństwa dzieci chorych. Ton imprezie 
nadawał niejaki sierżant Koper (aktor z teatru Klapa), a wśród gości była 
nawet sama Matka Teresa i kaczor Donald (pielęgniarki z Domowego Ho-
spicjum dla Dzieci).

Jeż Cafe z małymi artystami z przedszkola Sióstr Elżbietanek z Gdańska, którzy przyjechali z programem słowno-
-muzyczno-tanecznym oraz upominkami dla pacjentów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Sam środek zimy, ale w Funduszu Dzieci osieroconych zalęgły się „pajączki”. 
Sześcioosobowa Drużyna Słonika Tumbo w wieku 10-12 lat (3 dziewczynki 
i 3 chłopców) zaczęła właśnie swój trzymiesięczny kurs wspinaczki w bulde-
rowni Grimpado na gdańskim Przymorzu. Do odważnych należy cały świat.

Ferie w „Przystani”, czyli świetlicy socjoterapeutycznej Fundacji Hospicyjnej, dla dziesiątki podopiecznych Funduszu 
Dzieci Osieroconych. Trudno wskazać najwspanialszą atrakcję: wycieczki do Aqua Parku, na Miejskie Lodowisko, do 
Loopy’s Word, Centrum Nauki Eksperyment, gry miejskie, wspólne biesiady – wszystko przyjmowane było z wielkim 
entuzjazmem, o czym świadczy ściana laurek narysowanych ostatniego dnia zajęć.
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19.02.

22.02.

27.02.

8.03.

10-14.03.

15.03.

16.03.

17-27.03.

Wizyta ks. Piotra Wojtonisa MIC, przygotowującego się do podjęcia posługi 
dyrektora Hospicjum im. B. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym. 
Swój pobyt w Gdańsku ks. Piotr w całości przeznaczył na zgłębianie tajni-
ków hospicyjnej opieki, spotykając się i rozmawiając z pracownikami oraz 
wolontariuszami Hospicjum i Fundacji.

Trudno w to uwierzyć, ale stało się – odeszła Pani Jadzia, czyli P. Jadwiga Stasiłowicz, najstarsza, prawie 102-letnia 
podopieczna naszego Hospicjum.

Hospicjum i Fundację Hospicyjną odwiedzili Goście z białoruskiego Hospi-
cjum dla Dzieci w Borowlanach pod Mińskiem. W programie wizyty były 
między innymi spotkania z pracownikami oraz wolontariuszami obu placó-
wek, wizyty na oddziale stacjonarnym i w hospicjum domowym, wreszcie 
wspólne spacery po gdańskiej Starówce i nad morzem. 

Z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Fundacji Lubię Pomagać, Fundacji Hospicyjnej oraz trójmiejskich 
placówek medycznych ruszył projekt „Wolontariat Opiekuńczy”, w ramach którego przeprowadzane są szkolenia dla 
jego koordynatorów. Jego celem jest rozwój wolontariatu w instytucjach opiekuńczych i opiece domowej.

W Jeż Cafe, cotygodniowej kawiarence dla pacjentów Hospicjum, pojawiła się grupa muzyczna z gdańskiego Zespołu 
Szkół Gastronomiczno-Handlowych z programem artystycznym inspirowanym muzyką i modą lat 20. i 30. minionego 
wieku. Takich chwil w Hospicjum, pełnych wzruszeń i radości, jest niemało.

Jeśli Bal, to tylko z Sercem..., oczywiście Fundacji Hospicyjnej. Już po raz 
czwarty, tradycyjnie w gdańskim Hotelu Hilton, odbyła się wielka zabawa 
charytatywna, w tym roku à la français. Jego współorganizatorami były Loża 
BCC oraz Ambasada Francji w Warszawie, a serdecznymi opiekunami wielu 
realizowanych w jego trakcie wydarzeń – Konsul Honorowa Francji P. Monika 
Tarnowska oraz P. Alain Mompert, Przewodniczący Związku Francuzów za 
Granicą. Ponad 200 osób, bawiąc się do samego rana, konkretnie wspomogło 
działania Fundacji kwotą ok. 150 000 zł.

Zakończenie jesiennej edycji Kursu Wolontariatu Medycznego. Egzamin zaliczony, dyplomy rozdane. Prawie 70 osób 
zyskało cenne umiejętności, dzięki którym mogą teraz służyć chorym i cierpiącym, a szeregi wolontariackie Hospicjum 
ks. Dutkiewicza zasilą nowi wolontariusze! Niemal 20 absolwentów zdecydowało się przez jakiś czas z nami zostać. 

Dzień Kobiet dla mam z Domowego Hospicjum dla Dzieci. Panie zaproszone 
zostały na kawę do Centrum Handlowego Alfa, a następnie na film „Tajemni-
ca Filomeny”. Takie spotkania są świetną okazją do nawiązania znajomości 
mam z krótkim stażem w hospicjum z tymi, które z jego pomocy korzystają 
już od dawna. Dla wszystkich zaś bez wyjątku są pretekstem do paru chwil 
wytchnienia.
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19.03.

26.03.

28-29.03.

1.04.

4.04.

5.04.

5.04.

6.04.

Wielki Dzień „Pól Nadziei na Pomorzu 2014”, już po raz trzeci. W tym roku, 
wzorem ubiegłych dwóch lat, zebrała się piątka beneficjentów wielkiej 
kwesty: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Dom Hospicyjny 
im św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum 
im. św. Wawrzyńca w Gdyni i Hospicjum pw. O. Pio w Pucku. W opiece nad 
człowiekiem chorym, cierpiącym i umierającym, oprócz profesjonalizmu 
i oddania, ważne są też pieniądze. Udało się zebrać 470 000 zł.

Punkt pierwszy kwietniowej odsłony „Pól Nadziei na Pomorzu 2014”, tym razem w gdańskim Szpitalu Marynarki 
Wojennej z Przychodnią. Już po raz trzeci zorganizowany został tam Dzień Otwarty kilkunastu poradni, w których 
można było bez skierowania i bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy specjalistów.– Z porad skorzystało prawie 400 
osób, samych prób wysiłkowych wykonaliśmy 15. Rekordy padały ze wszystkich stron. Najważniejsze jednak, że znowu 
mogliśmy pomagać – powiedziała Edyta Brzywca-Kozłowska, koordynator akcji z ramienia Szpitala.

Spotkanie w Hospicjum dla słuchaczy European Palliative Care Academy. Program wizyty obejmował prezentację 
dorobku placówki, warsztaty z psychoonkologiem, a także zajęcia dotyczące wolontariatu hospicyjnego i pozyski-
wania funduszy.

Tradycyjna wizyta w Hospicjum szwedzkiej młodzieży z Malmbäck, 
przygotowującej się do bierzmowania. Młodzi ludzie odwiedzili oddział 
stacjonarny, zaśpiewali dla pacjentów szwedzkie psalmy i zapoznali się 
z działalnością Hospicjum i Fundacji.

Uroczyste Msze święte żałobne z Litanią Imion, z udziałem rodzin pacjentów, którzy odeszli pod opieką gdańskiego 
Hospicjum. 

P. Tomasz Majewski, wieloletni pracownik Hospicjum, odznaczony został 
Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Okazją do wręczenia 
medalu była konferencja zorganizowana na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowana: „Współczesna służba więzienna 
– zadania, możliwości, wyzwania”.

Ruszyła kolejna edycja kursu wolontariatu. Tym razem pod szyldem „Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńcze-
go”, gdyż naszymi dobrymi doświadczeniami postanowiliśmy się podzielić z innymi placówkami służby zdrowia. 
Do projektu pilotażowego zgłosiło się 5 instytucji i 80 osób! Jesienna odsłona kursu wystartowała 15 października. 
Sursum corda!

Była sobota, był parkrun, w gdańskim Parku Reagana. Zawodnicy włożyli 
żółte koszulki hospicyjnych wolontariuszy i swój bieg zadedykowali osobom 
chorym, cierpiącym i u kresu życia. Pełen dystans ukończyły 153 osoby. 
– Zawodnicy zostali poinformowani o specjalnym charakterze dzisiejszego 
biegu już tydzień temu – wyjaśnił Maciej Gach, jeden z koordynatorów wy-
darzenia. – Wielu z nich wrzucało do puszek datki, by wesprzeć szczytny cel Pól 
Nadziei. To dla nas wielki zaszczyt móc dołączyć do imprez im towarzyszących. 
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12-13.04.

12.04.

17-21.04.

6-7.05.

7.05.

10.05.

17.05.

19-20.05.Projekt „Zielony czas pomagania 2014”, realizowany w hospicyjnym ogrodzie przez wolontariuszy z firmy DB Schenker. 

Fundacja Hospicyjna po raz kolejny na wiosennym festynie w otomińskiej 
„Wróblówce”, zorganizowanym przez Swedish Business Club „Pomerania”. 
Dzięki uprzejmości Gospodarzy przeprowadzona została zabawa fantowa 
na rzecz podopiecznych Hospicjum ks. Dutkiewicza. W tym roku Goście 
festynu znowu byli bardzo hojni i udało się zebrać aż 5492,33 zł.

Wizyta w Hospicjum sześcioosobowej delegacji z fińskiego Hospicjum Karinakoti w Turku, najstarszego ośrodka 
opieki paliatywnej w Finlandii. Okazja do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji.

Hospicyjno-fundacyjny desant w Kluczborku, na specjalne zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Stacjo-
narne Ziemi Kluczborskiej. Przedstawiciele obu instytucji dzielili się z kluczborskimi kandydatami na wolontariuszy 
swoją pasją i doświadczeniami.

Uroczystości Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkiej Nocy. Dla ludzi 
wierzących są to najważniejsze dni w roku, podczas których rozważamy 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W tym roku w przeżywaniu 
tajemnicy zmartwychwstania towarzyszyła nam, tradycyjnie już, Schola 
Cantate Domino pod dyrekcją P. Teresy Pabjańczyk. 

Świąteczne warsztaty w Galerii Bałtyckiej, znane pod nazwą „Wielkanocne 
Jaja”. Przy stołach spotkali się przedstawiciele trójmiejskiego świata kultury 
i sportu, a powstające ozdóbki były „charakterne” i nosiły wyraźne piętno 
swoich twórców: bardzo kobieca Agnieszki Oszczyk, „fotograficzna” Macieja 
Kosycarza, zielono-biała piłkarza Lechii... Przeważały tzw. techniki własne. 
Wydarzenie połączone było z kwestą na rzecz podopiecznych Hospicjum.

IV edycja wydarzenia „Łódź Maraton Dbam o Zdrowie”, podczas którego ponad 200 sportowców amatorów z całej 
Polski pobiegło dla 7-letniego Dawida Nagórskiego z Gdańska, podopiecznego Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum 
im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Marzeniem chłopca był wysokospecjalistyczny wózek.

Tak, we are the champions. W corocznym konkursie na najlepszą kampanię 
społeczną 2013 roku zwyciężył projekt „Ta kampania jest zrobiona dla pie-
niędzy”, przygotowany dla Fundacji Hospicyjnej przez agencję reklamową 
Mr Bloom. Uznanie jurorów zyskał copywriting, bezpośredniość komunikatu 
i jasne przedstawienie konkretnych potrzeb organizacji.
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24.05.

24.05.

26.05.

29.05.

31.05.

5-12.06.

10.06.

13.06.

Dzień Dziecka w hospicyjnym ogrodzie, najgłośniejszy dzień w roku. 
Na tradycyjną plenerową imprezę zaproszeni zostali mali podopieczni 
Hospicjum Domowego dla Dzieci, ich rodzeństwo, dzieci osierocone oraz 
małoletnie pociechy pracowników Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej, 
oczywiście wraz z opiekunami. Kulinarnym hitem okazały się naleśniki, 
na które apetyt rósł w miarę jedzenia, również dzięki ogromnej liczbie 
przygotowanych aktywności.

Wystartował projekt „Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez 
wolontariat opiekuńczy”, realizowany w ramach Rządowego Programu „Ak-
tywność Społeczna Osób Starszych”. Jego głównym celem jest pobudzenie 
czynnej aktywności seniorów, związanej z pomocą osobom niesamodziel-
nym i chorym, szczególnie podopiecznym domów opieki społecznej. 

Akcja „Dużego Formatu” na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych. Dzięki aukcji rewelacyjnych okładek magazynu, 
wystawionych za pośrednictwem serwisu internetowego allegro, na konto Funduszu wpłynęło 2136 zł. Przyjaciele 
Fundacji z Wydawnictwa Agora SA już niejednokrotnie dawali nam dowody sympatii. Za kolejny dziękujemy z ca-
łego serca.

Znowu sobota i w Gdańsku znowu parkrun. Tym razem biegacze włożyli koszulki ze zdjęciem Dawida Nagórskiego, 
który od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Dawid nigdy z nimi nie pobiegnie, ale bardzo chciał dołączyć 
do zawodników i tę trasę przebył na wózku. Trwa wielka zbiórka na jego lepszy model, dzięki któremu chłopiec 
zyska względną niezależność. 

Popołudnie pieśni religijnej, gospel i muzyki country w Hospicjum, a wszystko za sprawą wizyty gości ze szwedzkiej 
miejscowości Nässjö. Prawie pięćdziesięcioosobowej grupie przewodził „szwedzki Presley”, czyli Ehrling Lundberg 
– na co dzień organista i dyrygent chóru kościelnego, prywatnie pasjonujący się twórczością króla rocka. „Gdzie 
słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają”.

Uroczysta inauguracja Klubu 1000 – kolejnej inicjatywy hospicyjnych 
wolontariuszy, miejsca spotkań przy grach planszowych, karcianych..., 
wszystkich z wyłączeniem komputerowych. Tak naprawdę Klub działał już 
od dawna, nieoficjalnie, za to przy coraz większym entuzjazmie pacjentów, 
zwłaszcza że od początku w formule Klubu zawierało się domowe ciasto... 

Spektakl charytatywny Teatru Polonia z Warszawy na rzecz Funduszu Dzieci 
Osieroconych. W rewelacyjnym monodramie „Shirley Valentine” wystąpiła 
Krystyna Janda, Prima Inter Pares polskiej sceny teatralnej. Clou antraktu 
była licytacja pamiątkowej, ponad stuletniej broszki, którą artystka nosiła 
podczas zdjęć do serialu „Helena Modrzejewska”.

Majówka z rodzinami małych pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci w hospicyjnym ogrodzie, połączona ze 
świętowaniem Dnia Matki. W organizację wydarzenia włączyli się pracownicy banku BPH, animatorzy z firmy Pam 
Event, pracowni „Mróweczka” oraz policjanci z oddziału prewencji i z jednostki antyterrorystycznej. Dzieci wykonywały 
upominki dla swoich Mam, a one w tym czasie poznawały domowe sposoby tworzenia biżuterii.
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15.06.

17.06.

23.06.

25.06.

26.06.

30.06.-11.07.

2.07.

26.07.-17.08.Jarmark Dominikański z Fundacją Hospicyjną i jej Przyjaciółmi, w tym roku tylko w wydaniu weekendowym. 

Wspólny seans filmowy w Cinema City „Krewetka” dla grupy wolontariuszy 
i pacjentów oddziału stacjonarnego Hospicjum. Film „Riviera dla dwojga” 
arcydziełem może nie był, ale wszystkich wprowadził w doskonały nastrój.

Letnie półkolonie w „Przystani” dla piętnastki podopiecznych FDO, pełne 
atrakcji i niespodzianek, których animatorami byli wolontariusze, a spon-
sorami zaprzyjaźnione firmy. Na zakończenie letnich spotkań w Fundacji 
jej pracowniczki dostały od dzieci miniaturki latawców – symboli marzeń. 
Mamy nadzieję, że ich własne napotkają na pomyślne wiatry.

Otwarcie sezonu grillowego w Domu Hospicyjnym w ramach Jeż Cafe. Lato niesie ze sobą tyle uroku...

Uroczyste zakończenie wiosennej edycji kursu wolontariatu, po raz pierwszy propagującego ideę wolontariatu opie-
kuńczego. Nasi kursanci mieli okazję sprawdzić się nie tylko w kontakcie z pacjentami Hospicjum ks. Dutkiewicza, 
ale również innych placówek leczniczo-opiekuńczych z terenu Trójmiasta.

Dzień Ojca w Hospicjum. Tatusiom dzieci przebywających pod opieką Do-
mowego Hospicjum Dziecięcego zaproponowaliśmy wspólną grę w kręgle 
w MK Bowling Gdańsk. Dla większości był to debiut.

Uroczystość inaugurująca projekt „Wolontariat Opiekuńczy”, realizowany 
w ramach Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego, której gospo-
darzami byli Urząd Marszałkowski oraz Fundacja Hospicyjna i Fundacja 
Lubię Pomagać. – Ten pomysł wziął się z zazdrości – przyznała na pół 
żartem Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, a ksiądz Piotr Krakowiak SAC 
dorzucił: – 30 lat temu też nikt nie wierzył, że to się uda, a teraz w tej części 
Europy, jeśli chodzi o wolontariat hospicyjny, tworzymy największą siłę.

Rusza kolejna edycja „Kolorowego Piórnika” – corocznej akcji Funduszu Dzieci Osieroconych. Powrót do szkoły po 
wakacjach bywa bolesny. Jeśli jednak w tornistrach brakuje szkolnych przyborów, nie ma zeszytów, książek, bo 
zwyczajnie nie stać je kupić, lub w ogóle nie ma tornistrów, wrześniowy start może być upokarzający. Fundusz 
Dzieci Osieroconych dwoi się i troi, by do tego nie dopuścić.
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30.07.

27.07.-5.08.

2-15.08.

28.08.

29.08.

5-7.09.

6.09.

7.09.
Kwesta w IKEA Gdańsk, wieńcząca tegoroczną edycję „Kolorowego Piórnika”. Ośmiogodzinnej zbiórce na terenie 
sklepu przez jakiś czas towarzyszyły warsztaty découpagu, poprowadzone przez wolontariuszkę Magdalenę Gli-
niecką. Pod czujnym i fachowym okiem dzieci mogły zdobić przedmioty z asortymentu Sklepu-Gospodarza.

X Leśny Festyn Edukacyjny, zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, na którym 
Fundacja Hospicyjna gościła już po raz trzeci. W tym roku wsparły nas: restauracja „Malinowy Ogród”, apteka „Su-
perPharm”, Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna z Sopotu oraz oczywiście nieocenieni wolontariusze. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się zebrać sumę 3 300 zł. 

Dni Wilna, czy jak je określiła Siostra Michaela Rak z wileńskiego hospicjum, 
Dni Nadziei. Siostra do Gdańska przyjechała w towarzystwie wileńskich po-
lonusów i razem z nimi prosiła o pomoc dla swojej placówki. Na wileńskim 
jarmarku sprzedawali chleb, miód, pierniki, przepiękne palmy, kartki i inne 
wileńskie souveniry. Do Wilna wrócili z 21 000 zł.  

Pożegnanie lata dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. 
Dutkiewicza i ich rodzin. Na kilka godzin hospicyjny ogród, dzięki zaan-
gażowaniu firmy Dynamic Event, stał się okrętem pirackim, zabierającym 
swoich gości w szaloną podróż po skarby.

Odwiedziny u Przyjaciół, czyli w 49. Bazie Lotnictwa w Pruszczu Gdańskim, 
i to podczas uroczystych obchodów Święta Lotnictwa. Na zaproszenie żoł-
nierzy pojechała blisko 80. dzieciaków – pacjentów Domowego Hospicjum 
dla Dzieci ks. Dutkiewicza, ich zdrowe rodzeństwo i beneficjenci Funduszu 
Dzieci Osieroconych. W drodze powrotnej rozdane zostały szkolne wyprawki 
– efekt akcji „Kolorowy Piórnik”.

11. edycja obozu English Summer Camp, tym razem w malowniczym Żelistrzewie koło Pucka, w której m.in. wzięła 
udział piątka podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. Organizator, firma Project Management Institute Oddział Gdańsk, 
znowu udowodniła, że pożyteczne bardzo dobrze łączy się z przyjemnym, a przedpołudniowe zajęcia szlifujące 
angielski są świetnym wstępem do zabawy.

Obóz survivalowy w Kątach Rybackich dla 27 podopiecznych Fundacji z Hospicjum w Tczewie, św. Wawrzyńca 
w Gdyni i gdańskiego Hospicjum ks. Dutkiewicza. Wśród obozowiczów były dzieci osierocone i rodzeństwo dzieci 
chorych, w przedziale wiekowym 8-16 lat. Pod koniec obozu odwiedzili ich goście specjalni: polska superniania 
Dorota Zawadzka z mężem Robertem Myślińskim.

Odwiedziny benedyktyna Ojca Leona Knabbita – człowieka ze wszech miar 
duchowego, a jednocześnie bardzo dobrego obserwatora rzeczywistości. 
W Księdze Pamiątkowej Hospicjum Gość pozostawił wpis, w którym starość 
i chorobę nazwał „skarbem”...
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23.09.

24.09.

4.10.

11.10.

17.10.

16-17.10.

23.10.

28.10.

Wizyta Agnieszki i Dominika – podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych 
na planie „Ojca Mateusza”. Piotr Polk i Michał Piela, tworzący kultowy aktorski 
tandem, zostali ambasadorami XI kampanii Fundacji Hospicyjnej „Poma-
gamy dzieciom i młodzieży w żałobie” oraz programu „Tumbo Pomaga”.

Spotkanie florystyczne na czwartkowym Jeżu, prowadzone przez Panie z kwiaciarni „Dzika Róża”. Sala konferencyjna 
Domu Hospicyjnego w Gdańsku zamieniła się w kolorową pracownię, w której pacjenci z wolontariuszami oraz 
dziećmi z Funduszu Dzieci Osieroconych komponowali jesienne stroiki.

Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla nauczycieli koordynatorów szkolnych kół wolontariatu, zorganizowane 
w sobieszewskim ośrodku Alma. Pierwsza część spotkania poświęcona była coachingowi w wolontariacie, a druga 
– wstępnej prezentacji programu „Tumbo Pomaga”.

Początek autostopowej wędrówki Przemka Skokowskiego – blogera, autora 
książki „Autostopem przez życie” i hospicyjnego wolontariusza. Celem po-
dróży, oprócz zjechania pół świata, jest wsparcie podopiecznych Domowego 
Hospicjum dla Dzieci i Funduszu Dzieci Osieroconych.

Koncert charytatywny z cyklu „Głosy dla Hospicjów”, inaugurujący XI kam-
panię „Hospicjum to też Życie”, w tym roku poświęconą żałobie dzieci 
i młodzieży. Gwiazdą wieczoru był zespół De Mono – niestrudzony gene-
rator hitów, które zna cała Polska, a beneficjentami pacjenci gdańskiego 
Hospicjum ks. Dutkiewicza.

Inauguracja „Pól Nadziei na Pomorzu 2015” przed sopockim Hospicjum Caritas im. św. Józefa. Obecna na uroczystości 
Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, powiedziała: – Cieszy mnie, że świat się zmienia na 
lepsze. Życzę wszystkim wolontariuszom niesłabnącej energii, koordynatorom – entuzjazmu, a nam wszystkim wiary 
w to, że idziemy w dobrym kierunku.

Początek kolejnego roku wielkiej frajdy dla członków sekcji wspinaczkowej Drużyny Słonika Tumbo. 

Inauguracja „Pól Nadziei” w Hospicjum, tym razem z udziałem szkolnych 
koordynatorów kół wolontariatu. Pierwszy dzień jesieni, a my już myślimy 
o wiośnie...
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31.10.-2.11.

6.11.

7-8.11.

7.11.

11.11.

10-15.11.

14.11.

15.11.
Msza św. żałobna dedykowana pacjentom Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza. Podczas Eucharystii 
na ołtarzu stały ich fotografie przyniesione przez rodziców.

Niebiański Bal Wszystkich Świętych dla podopiecznych Domowego Hospi-
cjum dla Dzieci i Funduszu Dzieci Osieroconych oraz pociech pracowników 
i wolontariuszy Hospicjum. Organizacja zabawy możliwa była dzięki firmie 
Gaz System, która przekazała też dodatkowe środki pieniężne na zakup 
sprzętu medycznego dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Tydzień formacyjny medycyny pastoralnej diakonów Wyższego Semi-
narium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, który przeżywali 
w gdańskim Hospicjum. Ich przewodnikami w tym czasie byli: ks. Piotr 
Krakowiak SAC, krajowy duszpasterz hospicjów oraz ks. Jędrzej Orłowski 
SAC, dyrektor Hospicjum. 

Katowicki policjant Paweł Cieślik, znany z zeszłorocznego rowerowego rajdu Tychy-Gdańsk, tym razem dla chorych 
dzieci postanowił nad morze... przybiec. Dystans, bagatela, 580 km pokonał w 5 dni. Niestrudzonego sierżanta na 
mecie, czyli w Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku, przywitał dyrektor placówki, ks. Jędrzej Orłowski SAC wraz 
z diakonami z pallotyńskiego seminarium oraz pracownikami.

Inauguracja działalności Hospicyjnego Kramiku Rozmaitości, mającego za zadanie wspierać działalność Domowego 
Hospicjum dla Dzieci. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i otwartym sercom wielu osób, w tym także artystów, 
pisarzy, wolontariuszy, kramik ugina się pod ciężarem ręcznie wykonanej biżuterii, zabawek, ubrań, obrazów 
i książek. Zapraszamy!

„Hospicyjne Zaduszki”, czyli coroczne Msze św. z Litanią Imion za wszystkich pacjentów, którzy odeszli pod opieką 
Hospicjum.

Koncert Justyny Steczkowskiej w Filharmonii Bałtyckiej, którego Fundacja 
Hospicyjna, na zaproszenie Artystki, była częściowym beneficjentem. – Po-
znaliśmy P. Justynę nie tylko jako wspaniałą artystkę, ale i osobę o wielkim sercu, 
która zechciała podzielić się z Fundacją częścią dochodu z tego niezwykłego 
wydarzenia. Pani Justyno, dziękujemy z całego serca – powiedziała Alicja 
Stolarczyk przed występem.

Akcja Fundacji Hospicyjnej „Zapalmy Światło dla Hospicjum”, której głów-
nym elementem jest wielka kwesta na wszystkich gdańskich cmentarzach, 
dzięki której udało się zebrać sumę 96 174,09 zł, w całości przekazaną 
podopiecznym Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Niby zima za 
rogiem, a w sercach bardzo ciepło.
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21-22.11.

21-22.11.

27.11.

2-3.12.

4.12.

6.12.

8.12.

5-23.12.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Targu Węglowym, a na nim stoisko Fundacji 
Hospicyjnej. Piękne bombki, niezwykłe ozdoby świąteczne wykonane 
techniką découpagu, cudne frywolitki, kartki świąteczne i płyty z kolędami. 
Wszystko naprawdę w atrakcyjnych cenach, a zdecydowana większość 
zrobiona przez wolontariuszy.

Obchody Dnia Wolontariusza na tafli Lodowiska Miejskiego w Gdańsku. Najlepszym z Najlepszych wręczyliśmy 
dyplomy. W tym roku odebrali je: Magdalena Gliniecka (Wolontariusz Akcyjny Roku), Teresa Zelmańska (Wolon-
tariusz Medyczny Roku) oraz Agnieszka Nowak (Koordynator Roku). 

Wizyta wolontariuszy banku BPH na czwartkowym Jeż Cafe w Hospicjum. Goście przyszli z gościńcem, a ich od-
wiedziny były zwieńczeniem projektu, w ramach którego zakupiono nowe, specjalistyczne meble do hospicyjnej 
kuchni, aneks kuchenny do jadalni, zestawy obiadowe oraz sztućce na jej doposażenie. Oddział stacjonarny zyskał 
przepiękne koce. 

 Pomocnicy Św. Mikołaja z firmy DB Schenker już po raz trzeci aktywnie włączyli się w hospicyjne przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku dla każdego mieszkańca Domu Hospicyjnego zasadzili świąteczne drzew-
ka, które w szczególnym okresie adwentu i Bożego Narodzenia będą zdobić sale pacjentów. W dekoracji choinek 
pomagały im panie z kwiaciarni „Dzika Róża”.

Czwartkowe spotkanie Jeż Cafe połączone z warsztatami florystycznymi, 
dzięki uprzejmości Pań z kwiaciarni „Dzika Róża”. Tym razem przygotowy-
wane były stroiki adwentowe. W jedno popołudnie powstało ich 32 – dla 
każdego pacjenta oddziału stacjonarnego!

Warsztaty découpagu w Hospicjum, w których wzięło udział przeszło 90 osób, m.in. członkinie Akademii Walki 
z Rakiem, mamy i rodzeństwo dzieci chorych, pracownicy i przyjaciele Hospicjum i Fundacji oraz wolontariusze. 
Efekty ich pracy wzbogaciły ofertę stoiska Fundacji podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Ogólnopolska konferencja Fundacji Hospicyjnej „Zapomniani żałobnicy 
– o żałobie wśród dzieci i młodzieży”, połączona z inauguracją programu 
wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży „Tumbo Pomaga”, które-
go istotnym elementem jest portal pomocowy www.tumbopomaga.pl.

Tego dnia tradycyjnie po świecie chodzi Mikołaj, a jakby cudów było mało, 
w Galerii Bałtyckiej Gwiazdy malowały gwiazdy, czyli znane osoby zgro-
madzone przy jednym stole wykonywały świąteczne ozdoby. Miał to być 
magnes dla kupujących, by zaangażowali się finansowo w kwestę na rzecz 
podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza oraz 
FDO. I był, zwłaszcza dzięki wielkiemu entuzjazmowi zawodników z klubu 
Wikingowie Gdańsk.
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11.12.-6.01.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

17.12.

24.12.
Uroczysta wspólna wieczerza dla pacjentów Domu Hospicyjnego i ich rodzin, a po kolacji pasterka dla wszystkich 
przyjaciół i sympatyków Hospicjum.

Konferencja w Hospicjum, podsumowująca projekt „Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez wo-
lontariat opiekuńczy”, realizowany w ramach rządowego programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014”.

Uroczyste zakończenie Wielkiego Turnieju Gier (planszowych i karcianych), 
zorganizowanego przez Klub 1000. W kategorii gier zwyciężyła drużyna 
grająca w warcaby i przechodni puchar Dyrektora Hospicjum trafił na ręce 
jej kapitana. Szansa na rewanż już za rok.

Mecz zespołu Trefla Sopot z drużyną Polski Cukier Toruń w gdańskiej Ergo Arenie. Zawodników na boisko wprowa-
dzali podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych. Podczas imprezy trwała kwesta na rzecz Funduszu oraz warsztaty 
dekorowania pierników.

„Świąteczne Klimaty” w IKEA Gdańsk, połączone z obchodami Dnia Św. 
Łucji. Na terenie sklepu odbyła się kwesta dla podopiecznych Domowego 
Hospicjum, a także warsztaty dekorowania pierników i bombek. Część 
artystyczną zapewniły dzieci z Empire Music School oraz Happy Kids.

Spotkanie wigilijne dla rodzin związanych z Domowym Hospicjum dla Dzieci 
– wspólna kolacja małych podopiecznych, ich bliskich oraz pracowników 
zespołu Hospicjum Domowego dla Dzieci. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
Mikołaja, na co dzień żołnierza 49. Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego. 

Wigilia w Hospicjum dla pracowników, wolontariuszy i przyjaciół, również Fundacji Hospicyjnej. Mszę św. koncele-
brował J.E. biskup Władysław Szlachetka. „Niebo – ziemi, niebu – ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...”.  

Intrygująca „Wystawa Choinek 2014-2015” w Europejskim Centrum So-
lidarności w Gdańsku. Drzewka przygotowane zostały przez pomorskie 
firmy i organizacje, a ich wspólnym celem było wsparcie podopiecznych 
Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza w Gdańsku oraz Fun-
duszu Dzieci Osieroconych. Świetny pomysł na pogodzenie reklamy ze 
wsparciem potrzebujących.


