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Ś 
więta. Widać je wokół. Słychać i czuć. Mrugają lampki na 
ulicach. Na Nowym Świecie, na Świętokrzyskiej – pięknie jak 
w krainie Królowej Śniegu. O! Powóz Mikołaja zaprzężony                                          
w renifery, Aniołki grają na trąbkach, Pałac w Wilanowie błyszczy 

prawdziwie po królewsku! Smok Wawelski w Krakowie taki piękny srebrzysto 
kolorowy, aż maluchy otwierają buzie…! Kolędnicy po ulicach chodzą. Na 
kiermaszach świątecznych obfitość nad obfitościami. W powietrzu unosi się 
zapach piernika, grzybów, suszu na kompot. Witryny sklepów wołają – wejdź 
po prezent dla męża, żony, dziecka, cioci Krysi, co z Gdańska przyjedzie. 
Okna umyte, kurze starte, podłogi pachną pastą. W domach udekorowana 
choinka, na wigilijnym półmisku pierogi, w talerzach barszcz z uszkami.                                       
Za każdą z tych rzeczy stoi Człowiek. Zobaczmy Człowieka. Nie tylko w święta.    

Dorota Jasińska-Wiśniewska
Prezes Zarządu Fundacji
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Ważne 
       jest tu  
 i teraz  

WYWIAD

O miłości do teatru, o tym 
co go ukształtowało oraz o tym, 
co jest w życiu ważne opowiada 
Przemysław Bluszcz, aktor teatralny,
filmowy i telewizyjny, ambasador 
Fundacji Hospicjum Onkologiczne 
w rozmowiez Mają Wiśniewską.    

Przemek Bluszcz (47 lat), aktor („Czas honoru”, „Drogówka”, „Konwój”), 

od początku 2017 r. pełni funkcję ambasadora Fundacji Hospicjum Onkologiczne, 

użycza swojego wizerunku oraz uczestniczy w akcjach prowadzonych przez 

Fundację, na przykład 18,60 (więcej na fho.org.pl/18-60). 

http://wiktoriasmoczynska.eu 
http://fho.org.pl
http://fho.org.pl/18-60
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Słyniesz z ról czarnych 
charakterów. Prywatnie mówią 
o Tobie „twardziel o złotym sercu”. 
Jaki jest naprawdę Przemek 
Bluszcz?
Lubię tę swoją szufladę z etykietą „łotr spod ciemnej 
gwiazdy”. W teatrze grywałem różne role – komediowe,                   
a nawet romantycznych kochanków (śmiech). W filmie było 
inaczej. Pierwsza rola, jaką zagrałem to był bandyta. Mowa 
o roli Tadka w dramacie Przemysława Wojcieszka „W dół 
kolorowym wzgórzem”. Wyszło całkiem dobrze, no i przyjęło 
się: trzeba obsadzić kogoś w roli zbira - dzwonimy do 
Przemka. A jaki jestem naprawdę? Ciekawski. Lubię aktorskie 
wyzwania. Lubię spotykać nowych ludzi i pracować z nimi. 
Nie wyobrażam sobie siedzieć w jednym miejscu. Lubię 
kontakt z drugim człowiekiem, a zawód aktora umożliwia mi 
to. Ale jaki jestem naprawdę? Spytaj ludzi, którzy mnie znają.

A co powiesz o swojej młodości? 
Co Cię ukształtowało?
Pochodzę z tzw. normalnej rodziny. Tata był lekarzem 
weterynarii, mama urzędniczką. Od dziecka czułem jakąś… 
wewnętrzną tęsknotę. Teraz z dystansu czasu widzę, że 
tęskniłem za tym, co o uważam za piękne, za sztuką,                          
w każdej emanacji. I pewnie dlatego, gdy maiłem 13-14 lat 

kopiowałem z upodobaniem  grafiki Picassa i Matisse’a.
Ale chyba najbardziej ukształtowała mnie literatura.                           
W dzieciństwie, rodzice zabierali mnie i mojego brata raz                 
w tygodniu do księgarni. Kupowali nam książki, a zdarzało się, 
że biliśmy się o to, kto pierwszy będzie je czytał. 
Mówi się, że literatura jest ucieczką od rzeczywistości i coś 
w tym jest... Ważne książki mojej młodości, które czytałem 
potem wiele razy, to „Pustelnia Parmeńska” Stendhala, cykl 
powieści Raymonda Chandlera o prywatnym detektywie 
Filipie Marlowe czy „Siddhartha” Hermana Hessego. 
Ukształtowali mnie także ludzie, których spotykałem na 
swojej drodze, jak pani profesor Janina Czugajewska, 
nauczycielka polskiego w liceum. Każda jej lekcja 
była przedstawieniem. Już od momentu pojawienia się          
w drzwiach. Wyjmowanie pióra, otwieranie dziennika, 
wyczucie rytmu, tempo – wszystko było kreacją, procesem 
twórczym. Myślę, że właśnie jej zawdzięczam w dużej 
mierze umiłowanie teatru. Później, na studiach na wykładzie                   
z semantyki, profesor Bańkowski opowiadał o źródłosłowie 
zwrotu „zdziwić się”. Czasownik ten pochodzi od 
starosłowiańskiego dive, które oznacza bóstwo albo Boga, 
czyli „zdziwić się” to tyle, co zobaczyć boga. Uświadomienie 
sobie tego wywarło na mnie ogromne wrażenie. Myślę 
że wybrałem zawód, w którym stan „zadziwienia” można 
wprowadzać w życie, akurat w aktorstwie dziwić ludzi można. 
Czułem, że żyję nie tylko dla siebie, że ważne są relacje                      
z innymi – z dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, z ludźmi                   
w ogóle – to one powodują wymianę energii, która napędza 
życie. 

Kiedy poczułeś, że Twoje uczucie 
do teatru to nie przelotny romans?
To uczucie rozwijało się powoli. Wyprawy szkolne do 
teatru bywały porażką. Pamiętam wizytę w Teatrze Polskim                               
w Warszawie, to był „Obłęd”, przedstawienie na podstawie 
książki Jerzego Krzysztonia. Spektakl nie przypadł mi co 
prawda do gustu, ale poruszył mnie temat - historia choroby 
psychicznej, wewnętrznego rozpadu człowieka. Szkoda, 
że w polskich szkołach nie uczy się podstaw psychoterapii, 
bo może łatwiej byłoby nam rozumieć ludzkie postawy, 
zachowania, działania i ulepszać relacje z innymi. 

Występowałeś w szkolnym 
teatrze?
Tak, zawsze lubiłem scenę. Występy przed publicznością 
sprawiały mi przyjemność. I tak jest do tej pory. Dzisiaj, 
po dwudziestu latach praktykowania aktorstwa, wiem, że 
trochę już znam moje rzemiosło. Zdobytą wiedzę przekazuję 
studentom, dzielę się tym co wiem.

Które ze swoich teatralnych ról 
lubisz najbardziej? 
Jedne lubię bardziej, inne mniej. Ale nie mam jednej 
ulubionej. Dla mnie fascynujący jest sam proces budowania 
postaci. Zaczyna się od pracy z reżyserem i innymi aktorami. 
Potem jest premiera - rzadko zdarza się, by rola była wtedy 
już gotowa. Nie ma mowy o natychmiastowym efekcie. Ale 
po dwudziestu spektaklach, o swoim bohaterze wiem już 
bardzo dużo. 

Wiem, że lubisz wcielać się 
w postacie z dramatów Szekspira…
Owszem. I miałem szczęście zagrać ich kilkanaście.                           
U Szekspira można znaleźć wszystkie archetypy ludzkich 
zachowań. W jego dziełach jest przestrzeń dla aktora,                   
w której da się przeżyć ogromny wachlarz emocji – cierpienie, 
rozpacz, miłość, tęsknotę, zazdrość, pożądanie. Lubię też role 
komediowe, kiedy ludzie zwyczajnie cieszą się. Ale zrobić 
dobrą komedię, taką by ludzie uczciwie się pośmiali, nie jest 
łatwo. 

Do jakiej roli przymierzasz się 
aktualnie?
W teatrze Ateneum będę grał Gombrowicza, w  „Transatlantyku”. 
To trochę przewrotny pomysł obsadowy – fizycznie nie 
jestem do niego w ogóle podobny. Ale właśnie takie 
nieoczywistości dają największą radość. A poza tym kto 
powiedział ,że Gombrowicz w „Transatlantyku” to ten sam 
Gombrowicz, który „Transatlantyk” napisał.

A w filmie, masz swojego 
ulubieńca?
Bardzo lubię rolę Stefana, którego zagrałem w filmie „Być 
jak Kazimierz Deyna”, w reżyserii mojej żony Ani. Wiąże się 
też z nim pewna anegdota. Kiedy Ania pisała scenariusz, 
przeznaczyła dla mnie rolę trenera (ostatecznie wcielił się                   
w nią Michał Piela). Długo natomiast szukano aktora do roli 
ojca głównego bohatera, a kiedy już się wydawało że został 
znaleziony, producenci zaczęli przekonywać Anię, żebym 
to ja zagrał Stefana. I tak się stało. Była to dla mnie podróż 
do przeszłości, do lat dzieciństwa, kiedy kopałem piłkę                           
z chłopakami na boisku przed blokiem. Myślę, że to zabawny   
i mądry film. Taki, który daje nadzieję, bo pokazuje, że nie 
trzeba ścigać się, by realizować się w życiu. Wystarczy wytrwale 
szukać swojej drogi.

Co oprócz relacji z ludźmi, jest dla 
ciebie w życiu ważne?
Poczucie harmonii. Dlatego uwielbiam muzykę - bardzo 
różną, od Godflesha, Swans przez Kendricka Lamara, Colina 
Stetsona po Steva Reicha, Arvo Parta czy Dawida Langa. 
Uwielbiam też folk z całego świata. To właśnie harmonia 

“
Lubię spotykać nowych ludzi 

i pracować z nimi. 
Nie wyobrażam sobie 

siedzieć w jednym miejscu.
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(bądź jej brak!) podoba mi się w sztuce. Bardzo zapadła mi 
w pamięć wystawa francuskiej sztuki XX wieku „4 x Paryż”, 
prezentowana w warszawskiej „Zachęcie” w 1989 roku. 
Można tam było zobaczyć największe dzieła Picassa, Chagalla, 

Matisse’a, Braque’a. Stałem „poza czasem i przestrzenią” przed 
„Akrobatką” Chagalla i chłonąłem fakturę, kolor, formę. Sztuka 
pozwala mi zaznać harmonijnej równowagi.

Mówi się, że chociaż panuje 
powszechna znieczulica, to życie 
nadal boli. A Ciebie, co potrafi 
zaboleć?
Nie ma dla mnie gorszej rzeczy, niż głupota i bezrefleksyjność. 
I to co mnie również bardzo złości, to kiedy ktoś, manipuluje, 
używa innych ludzi, żeby osiągnąć swój cel.

A co cię cieszy, raduje?
Spokój. Moim marzeniem jest mieszkać nad ciepłym 
morzem. Mieć dom przy plaży. Kto wie, może tak będzie na 
emeryturze? Jest dla mnie coś magicznego w połączeniu 
nieba, wody i ziemi. Daje poczucie wspólnoty z naturą, bycia 
jej częścią.

Od kilku miesięcy radujesz naszych 
przyjaciół jako ambasador FHO.
Jak zaczęła się Twoja współpraca 
z Fundacją?
W lutym 2017 roku funkcję ambasadora Fundacji 
zaproponowały mi Dorota Jasińska, prezes Fundacji 
Hospicjum Onkologiczne wraz z Karoliną Chojką-Bartoszko, 

koordynator ds. marketingu. Zaczęło się od roli królika                   
w spocie FHO zachęcającym do przekazania 1% podatku 
(fho.org.pl/przekaz-1) na rzecz hospicjum (Przemek Bluszcz 
jako królik: zobacz jakie PIT-u, PIT-u!). Nie zastanawiałem 
się ani sekundy. Uważam, że jest to najlepsza propozycja 
współpracy, jaka mogła się pojawić.
Nie czułem obaw przed śmiercią jako dziecko. Było dla mnie 
naturalne, że umieranie i śmierć są połączone z życiem. 
Może tę świadomość dało mi przyglądanie się pracy taty? 
Widywałem w jego gabinecie zwierzęta, powracające do 
zdrowia, które wyleczył, ale też inne, które odchodziły. Może 
te doświadczenia przygotowywały mnie w jakimś sensie do 
dorosłego przeżywania śmierci ludzi bliskich i dalszych? Koło 
życia i śmierci ciągle się toczy… I myślę, że nie znikamy, ciągle 
w nim jesteśmy, w ten czy inny sposób.

Jak wyobrażałeś sobie tę 
współpracę? Czy te wyobrażenia 
pokrywają się z tym, co robimy?
Od razu miałem świadomość, że to współpraca na lata, 
ale nie projektowałem, jak ona będzie wyglądać. Cieszę 
się z tego co jest tu i teraz. Róbmy rzeczy, które uczynią 
ten światem lepszym, mądrzejszym. Na przykład poprzez 
wspieranie organizacji takich jak nasza Fundacja. Może 
to być darowizna, może to być wolontariat, a może być 
użyczenie swojego wizerunku.

Nie obawiasz się błędnych 
interpretacji, kojarzenia Cię 
z chorobą?
Nie. W ogóle o tym nie myślę. Teraz jestem zdrowy, a jak 
będzie za chwilę… cóż, zobaczymy;) A śmierć? Nie ma nic 
bardziej pewnego niż to, że na każdego nadejdzie czas….

Jak wyjaśniłbyś naszym 
czytelniczkom i czytelnikom, 
dlaczego warto wspierać FHO?
Hospicjum istnieje w dużej mierze dzięki wsparciu 
darczyńców, w tym dzięki wsparciu finansowemu.                       
1% podatku co roku czy 18,60 zł darowizny co miesiąc dla 
Fundacji – jeden powie, że to mało, inny, że całkiem sporo. 
Ludzkiej godności nie można wycenić. Najważniejsze, żeby 
zadać sobie pytanie, co jest w życiu ważne? Naprawdę 
warto zadać je sobie od czasu do czasu…

“
Koło życia i śmierci 
ciągle się toczy… 

I myślę, że nie znikamy, 
ciągle w nim jesteśmy, 
w ten czy inny sposób.

Przemek już wie, a Ty? 
#akcja18_60 
- Co jest w życiu ważne?

fho.org.pl/18-60-zl

http://fho.org.pl/przekaz-1
http://fho.org.pl/przekaz-1/
http://fho.org.pl/18-60-zl


9HOSPIK I I I - IV/2017 II  HOSPIK I I I - IV/20178

POWRÓT PEGAZA 

Kiedy słowa 
    i gesty znaczą:  

M it, symbol, 
idea - z tym 
najczęściej 
kojarzymy 

Pegaza. Ale w FHO to 
starogreckie stworzenie 
znaczy od pół roku o wiele 
więcej. Nasza współpraca 
z Fundacją Powrót Pegaza, 
zrzeszającą artystów, nabiera 
tempa: czerwcowy piknik dla 
pacjentów, wrześniowy 
happening 18,60 i Mikołajki 
w hospicjum. Pasy zapięte?!

Słowa, które znaczą 
więcej
Poniedziałek 12 czerwca, dzień jak co dzień 

(tyle że poniedziałek), a w drzwiach FHO 

pojawiają się aktorzy. Zaczyna się szeptanie, 

przypominanie sobie nazwisk, seriali itd. 

Normalka, w końcu znani artyści nie paradują 

po hospicjum co kwadrans. Raczej od 

święta (i to tego rocznego). Ale tym razem 

chodzi nie o artystów. Nawet nie o poezję 

Gałczyńskiego, którą aktorzy przynieśli 

pacjentom. No właśnie, chodzi o naszych 

podopiecznych.

To do nich przyszli członkowie Fundacji 

Powrót Pegaza - Elżbieta Marciniak (prezes 

Fundacji) Marta Lewandowska, Joanna 

Kupińska, Kamila Ścibiorek, Anna Szymańczyk, 

Michał Lewandowski, Jacek Kawalec, Andrzej 

Nejman, Michał Krajewski i Tadeusz Siudym. 

Było tak, jak powinno - ciepło, wzruszająco, 

radośnie. Począwszy od hołdu złożonego 

Zbigniewowi Wodeckiemu utworem 

“Nauczmy się żyć obok siebie”, przez osobistą, 

bezpośrednią poezję Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego, po “You are so beautiful” 

z repertuaru Joe Cockera w przepysznym 

wykonaniu Jacka Kawalca (z Pana Kawalca jest 

kawał Cockera!) z dedykacją pacjentce FHO, 

ówczesnej jubilatce Kasi Lutkiewicz.

Mogłoby się wydawać, że droga od 

pacjentów do artystów znanych z desek 

teatrów i szklanego ekranu jest długa, trudna, 

wymagająca. I pewnie tak jest. Ale dzięki 

Powrotowi Pegaza podopieczni FHO mogli 

poczuć się jak w prywatnym teatrze, bez 

barier, bez dystansu, w teatrze FHO, gdzie nie 

trzeba grać, gdzie bycie sobą jest największą 

sztuką, a słowa wierszy ze świetlicowej sceny 

znaczą “troszczę się o Ciebie”.

(www.facebook.com/
fundacjahospicjumonkologiczne/
videos/1825749327441001/)

Głośno, głośniej, 
Chmielna
Prognozy pogody na sobotę 17 
września były znakomite. Miało 
lać. Nie żaden kapuśniaczek, tylko 
hektolitry z góry. No i lało. Ale dopiero 
po happeningu, którym z Powrotem 
Pegaza promowaliśmy akcję „18,60 
- szukamy stałych darczyńców”. 
Był to także 84361 odcinek serialu
„Odczarowujemy hospicjum” (ciąg 
dalszy oczywiście nastąpi).
Zanim dobrze wystartowaliśmy, 
musieliśmy lądować. Na ziemię 
sprowadzili nas ochroniarze z pasażu 
Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Chwilę 
później na Chmielnej spisała nas 
policja. Życie.
Na odprawie zameldowali się Przemek 
Bluszcz - kochany Ambasador FHO, 
Elżbieta Marciniak, prezes Fundacji 
Powrót Pegaza, artyści zrzeszeni                    
w Fundacji: Małgorzata Rożniatowska, 
Anna Szymańczyk, Marek Frąckowiak, 
Andrzej Grabarczyk i Tadeusz Siudym, 
a także wolontariusze i przyjaciele FHO. 
Wyszliśmy na Chmielną i ustawiliśmy się 

grzecznie w kółeczko, mocno trzymając 
się za ręce (tajniactwo poziom ekspert). 
I nagle, jak nie łupnie, jak nie huknie… 
Na szczęście nie burza, tylko U2 „I Still 

Haven't Found What I'm Looking For”, 
czyli nasz tajniacki znak. Ruszamy! Na 
dobry początek scenka z teatralnym 
szukaniem czegoś. Po kieszeniach,          
w torebkach, donicach, pod parasolami 
(miało padać) - oczywiście szukamy 
darczyńców. Później drugi numer The 

Chainsmokers & Coldplay „Something 
Just Like This” i rozdajemy ulotki              
z instrukcją akcji „18,60”. Dalej Lenny 
Kravitz „Again” i pamiątkowe zdjęcie. 
Na koniec przemarsz ul. Marszałkowską 
wzdłuż Domów Towarowych Centrum. 
I po strachu.
Aktorzy spisali się naprawdę świetnie. 
Byli energetyczni, prawdziwie zaanga-
żowani, życzliwi, ludzcy. 
Tradycyjnie wspaniale wykonali swoją 
robotę wolontariusze, w których - jak 
się okazuje - drzemie potężny potencjał 
aktorski. Fantastyczne było to, że wyszliś-
my na ulicę i w bezpośredniej relacji 
mówiliśmy o hospicjum. Tego dnia 
wszyscy byliśmy ulicznymi kurierami 
FHO. Odważnymi, działającymi wprost, 
bez kompromisów.

(www.facebook.com/
fundacjahospicjumonkologiczne/
videos/1937500089599257/)

Mocno trzymać się 
za ręce
Odczarowywanie hospicjum trwa. 
Chciałoby się napisać w najlepsze, ale... 
Prawda jest taka, że dla pacjentów i ich 
bliskich, wolontariuszy czy pracowni-
ków hospicjum, praca nad zmianą po-
strzegania hospicjów i zachęcanie do 
stałego wspierania FHO nie mogą się 
zatrzymać. Dzięki takim przyjaciołom 
jak z Fundacji Powrót Pegaza możemy 
działać szerzej, mocnej, lepiej. I za to 
wsparcie, zrozumienie, otwartość, za 
mocne trzymanie się na ręce - jak na 
starcie happeningu - bardzo Wam, 
Pegazy dziękujemy.

Cały czas wybrzmiewają w nas słowa 
słowa śp. Marka Frąckowiaka, który pod-
czas happeningu na Chmielnej mówił: 
„Jeżeli ktoś się zdecyduje wejść w rytm 
18,60 zł stale wpłacanych, to hospicja 
mają szansę działać non stop. Bo ludzie 
chorują bez przerwy, choroba nie daje 
urlopów”. A żeby dopełnić obrazu, zo-
stawiamy Cię Czytelniczko, Czytelniku 
ze słowami Zbigniewa Wodeckiego, od 
którego utworu rozpoczęła się nasza 
wspólna droga z Fundacją Powrót Pe-
gaza.

„troszczę się o Ciebie”

“Umiemy żyć obok zła
nie widzieć krzywd ani łez ani biedy
Tysiące spraw każdy ma
a przecież nikt czasu nie da na kredyt

Dzielmy się chlebem i troską
niech już nikt nie będzie sam
Ziemia jest globalną wioską
tym bardziej więc 
się uda nam

http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1825749327441001/
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1825749327441001/
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1825749327441001/
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1937500089599257/
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1937500089599257/
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/1937500089599257/
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O 
tym, jak 
wykorzystać 
własne 
możliwości 

do pomocy innym, 
o niezwykłych projektach 
i aplikacjach Maja Wiśniewska 
rozmawia z Mikołajem 
Winklem, marketing 
managerem w Brand24.

Jakie wartości 
społeczne są bliskie 
Brand24?
Najważniejsze jest dla nas dobro 
wspólne. Chcielibyśmy, aby każdy 
miał takie same możliwości. Jeśli 
możemy wesprzeć potrzebujących 

ludzi, zwierzęta - nie wahamy się. 
Troszczymy się o los zwłaszcza tych, 
którzy sami nie zawsze są w stanie 
sobie poradzić. Jeżeli tylko mamy 
taką możliwość - pomagamy. Jeżeli 
widzimy, że nasze narzędzie może się 
przydać, udostępniamy je. Staramy 
się również wykorzystywać nasze 
zasięgi w Internecie, aby informacja 
o potrzebujących dotarła do jak 
największej liczby osób. Wierzymy, 
że im więcej ludzi usłyszy, tym więcej 
będzie pomagać.

W tym roku, w ramach 
zbiórki na aplikację 
HospiCare, powstał 
album .band24. Skąd 
taki pomysł? Kto brał 
udział w projekcie? 
Całą akcję z płytą wymyśliła Aleksandra 
Mokwa z Urzędu Miasta Gdańsk. Wraz  
z agencją Projekt PR, Blog Forum 
Gdańsk, Sound 8 i firmą Engram 
postanowili wydać płytę zatytułowaną 
.band24, czyli tak, jak nazywa zespół,  
w którym gra Michał Sadowski, 
założyciel i CEO Brand 24. Było to 
rozszerzenie planu wsparcia aplikacji 
HospiCare, który zaczął się wraz            
z konferencją Blog Forum Gdańsk 
2016. Płytę można było nabyć za 
pośrednictwem specjalnej strony, zaś 
cały dochód został przeznaczony na 
wsparcie HospiCare. Zakup można było 
wesprzeć dowolną kwotą.

Do czego służy 
aplikacja HospiCare? 

Do ułatwienia kontaktu między 
rodzinami pacjentów i lekarzami. 
Dzięki aplikacji, dostępnej na 
urządzeniach mobilnych oraz na 
komputerach, lekarze prowadzący 
mogą monitorować stan pacjentów – 
co ułatwia diagnozowanie i udzielanie 
pomocy w nagłych sytuacjach. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku 
hospicjów domowych, ponieważ 
ich pacjenci zazwyczaj nie są objęci 
całodobową opieką medyczną.

Jak Brand24 wspiera 
FHO? 
Udostępniliśmy Fundacji nieodpłatnie 
konto w naszym systemie brand24. 
Dzięki temu pracownicy FHO mogą 
monitorować sieć pod kątem publikacji 
na temat Fundacji, a także sprawdzać 
jak, z niewątpliwie trudnym tematem, 
radzą sobie w sieci internauci.

Najważniejsze 
             jest  

Mikołaj Winkiel
Marketing Manager w Brand24

dobro wspólne 

Kup ptaszka  
i wesprzyj 
hospicjum!
Ptaszek to wyraz troski  

Każdy zakupiony ptaszek oznacza wsparcie dla naszych 
podopiecznych. Zakup cegiełki znaczy tyle, co wejście na 

oddział lub do domu chorego, złapanie go za rękę i powiedzenie: 
“Troszczę się o Ciebie. Zależy mi na tym, żeby w tych trudnych 

chwilach było Ci jak najlepiej”.  Dotyczy to zarówno obecnych, jak                       
i przyszłych pacjentów hospicjum.

Dlaczego ptaszki
Dawno, dawno temu, gdy likwidowano warszawskie kino Skarpa, 
architekci wpadli na pomysł, aby zachować elementy 
dekoracyjne kina. Jednym z nich były kolumny z mozaiką 
przedstawiającą ptaki. Los chciał, że zarówno 
kolumny, jak i ptaki znalazły u nas swój drugi dom. 
Lądując na 1. piętrze hospicjum, dały początek 
nowej historii - historii FHO-skiego DOBRA…

Wyjątkowy prezent
Na przestrzeni lat cegiełka zmieniała 

swoją postać, by dziś stać 
się unikatowy rękodziełem, 

przygotowywanym z miłością i dbałością 
o każdy szczegół. Szklane zawieszki wykonane 

metodą tzw. fusingu można potraktować jako 
biżuterię lub dekorację wnętrza.

Cegiełkę kupisz w biurze hospicjum 
lub na naszej stronie:

fho.org.pl/kup-ptaszka 

KUP PAN CEGŁĘ

http://fho.org.pl/kup-ptaszka 


GetResponse wspiera FHO poprzez 

wsparcie działań marketingowych 

przy użyciu naszej kompleksowej 

platformy, która umożliwia prowadzenie 

wyspecjalizowanych kampanii email 

marketingowych.
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Jakie wartości 
społeczne są bliskie 
GetResponse?
GetResponse to firma, którą tworzą 
ludzie z pasją. Naszym wspólnym 
mianownikiem jest bogata kultura, 
ale również nasze wartości, którymi 
kierujemy się w pracy i w życiu 
osobistym. Te wartości to m.in.: „pokaż 
swój zapał i energię”, „bądź uczciwy                  
i szczery w komunikacji”, „ucz się i dziel 
wiedzą”, „bądź kreatywny i otwarty”. To 
one popychają nas do ciągłego rozwoju 
i szukania nowych rozwiązań, nie tylko 
biznesowych, ale też na poziomie 

Corporate Social Responsibility (CSR). 
Poprzez specjalne bonusy zachęcamy 
naszych pracowników, aby dojazd do 
pracy zamienili w aktywność sportową, 
która jest również wyrazem troski                  
o środowisko. Promujemy zamianę 
samochodu na buty do biegania 
i rower. Poprzez dofinansowanie 
kosztów transportu zachęcamy 
naszych pracowników do korzystania 
z komunikacji miejskiej. Dodatkowo, 
w trosce o środowisko prowadzimy 
segregację odpadów w biurze.

Nasza firma uczestniczyła do tej pory  
w wielu inicjatywach społecznych, 
takich jak Szlachetna Paczka, 
przekazywanie prezentów świątecznych 
dla najuboższych dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 84 w Gdańsku, akcja 
„Back to School” dla Domu Dziecka 
“Na Wzgórzu” w Sopocie, wspieranie 
Fundacji Pankracy, czy zakup rowerków 
dziecięcych na rzecz Stowarzyszenia 
Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych 
Pelikan. Zrealizowaliśmy 3 warsztaty 
pro bono dla Alumnów Gdańsk 
Business Week, które polegały na 

GetResponse:  

Szymon Grabowski
prezes zarządu spółki 
GetResponse, jeden z założycieli 
Fundacji GetResponse Cares oraz 
portalu bialaczka.org

firma, którą tworzą ludzie z pasją

W ierzę, że razem mamy ogromną siłę, aby 
budować bezpieczną i spokojną przyszłość 
dla naszych dzieci” – podkreśla Szymon 

Grabowski prezes zarządu spółki GetResponse

przybliżeniu kultury Agile oraz User Experience Design.
Jesteśmy również w gronie dumnych darczyńców 
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, które zajmuje 
szczególne miejsce w naszych sercach. Kilkukrotnie 
uczestniczyliśmy również w akcji oddawania krwi do 
lokalnego punktu krwiodawstwa. Warto wspomnieć, że 
inicjatorami wielu akcji, w które się angażujemy, są nasi 
pracownicy. :) 

Wasza fundacja, GetResponse 
Cares prowadzi działania mające 
na celu zwiększać świadomość 
społeczeństwa na temat chorób 
nowotworowych. Jakie są to 
działania? Co skłoniło Was do 
podjęcia współpracy z Pomorskim 
Hospicjum dla Dzieci?
Fundacja GetResponse Cares powstała z inicjatywy założycieli 
firmy GetResponse oraz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
w Gdańsku, a akt założycielski został podpisany 1 kwietnia 
2016 roku. Głównym celem fundacji jest wsparcie działań na 
rzecz diagnostyki i terapii chorób nowotworowych dzieci 
oraz poprawa warunków opieki pacjentów na całym świecie. 
Wierzymy, że każdy krok w kierunku pomocy naukowcom, 
lekarzom oraz pacjentom ma ogromną wartość.

W 2017 nasze działania skupione były w dużej mierze na 
wsparciu finansowym projektów prowadzonych przez 
Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Klinikę Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii GUMed w Gdańsku, których cele 
pokrywają się z celami Fundacji. 

Szymon Grabowski (prezes zarządu spółki GetResponse          
i jeden z założycieli Fundacji GetResponse Cares) jest również 
założycielem serwisu bialaczka.org przeznaczonego dla 
rodziców dzieci onkologicznych i hematologicznych. Każdy 
wpis umieszczany na stronie niesie istotne informacje dla 
rodziców dzieci borykających się z chorobą. W grupie na 
Facebooku skupionej wokół serwisu znajduje się około 600 
rodziców z całej Polski. Jednak jej zasięg jest zdecydowanie 
większy, o czym może świadczyć historia z czerwca 2017, 
kiedy to jedna z mam zadała pytanie dotyczące stosowania 
znieczulenia ogólnego dla dzieci przy biopsji szpiku lub 
punkcji kręgosłupa. Okazało się, że w wielu szpitalach 
w Polsce zabieg pobrania szpiku kostnego przeprowadza 
się bez znieczulenia ogólnego, o czym świadczyły setki 
komentarzy, które pojawiły się pod postem. Szymon 
Grabowski był jedną z pierwszych osób, które zareagowały 
na zapytanie. Mocno zaangażował się w dyskusję z rodzicami, 
pielęgniarkami i onkologami z całej Polski, co zaowocowało 
kontrolami placówek w całej Polsce przez Ministra Zdrowia 
oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także utworzeniem specjalnej 
komisji do zbadania tej sprawy.

Warto również wspomnieć o udziale Szymona Grabowskiego 
w konferencji organizowanej przez Akademię Edukacyjną 
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 
która odbyła się w Warszawie pod koniec marca 2017 roku. 
Szymon brał udział w rozmowie na temat „Suplementów 
diety i leczenia alternatywnego oczami rodziców”. Cała sesja 
poświęcona była niezwykle ważnej i trudnej relacji, jaką jest 
relacja pacjent-lekarz.

Sama współpraca z Pomorskim Hospicjum dla Dzieci 
zaczęła się bardzo niepozornie – w 2015 roku, kiedy znajomy 
Państwa Grabowskich przekazał im informację o jednej
z akcji prowadzonych przez Hospicjum. Późniejsza 
wiadomość o chorobie nowotworowej syna Państwa 
Grabowskich z pewnością utrwaliła tę relację. „Wiadomość               

o chorobie nowotworowej naszego syna całkowicie zmieniła 

nasze życie. Dzisiaj, silniejsi o to trudne doświadczenie pragniemy 

nieść pomoc pacjentom i wspierać naukowców oraz lekarzy, 

w których pokładamy nadzieję na wygraną walkę z rakiem. 

Wierzę, że razem mamy ogromną siłę, aby budować bezpieczną 

i spokojną przyszłość dla naszych dzieci” – podkreśla Szymon 
Grabowski. 

Jak GetResponse wspiera FHO?
GetResponse wspiera FHO poprzez wsparcie działań 
marketingowych przy użyciu naszej kompleksowej platformy, 
która umożliwia prowadzenie wyspecjalizowanych kampanii 
email marketingowych. Jesteśmy dumni, że nasz produkt 
może pomagać i ułatwiać pracę hospicjum. Mamy nadzieję, 
że wynikiem naszej współpracy będzie pozyskanie jeszcze 
większego grona darczyńców oraz współpracowników.

Autor: GetResponse
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W 
chorobie nowotworowej 
stres, zmęczenie 
psychiczne i fizyczne, 
a także lęk czy obawa 

przed tym, co będzie, mogą dotyczyć 
nie tylko pacjenta, ale też jego partnera 
i najbliższych. Jak odnaleźć się w nowej 
sytuacji i sobie w niej radzić, aby nie 
stracić bliskości w związku? 

Podobnie jak wiele innych poważnych chorób, nowotwór 
często przyczynia się do powstania kryzysu, którego istotą 
jest konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia. 
Można go potraktować dwojako: jako dramat lub źródło 
nowych możliwości. 

Postawa otwarta 
Choroba narzuca ograniczenia, ale nie odbiera możliwości 
działania, kochania i wspierania. Zmierzenie się z diagnozą, 
taką jak rak, to bez wątpienia trudna do zaakceptowania 
sytuacja zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Poczucie 
silnego lęku czy osamotnienia są naturalnymi reakcjami 
chorego. W takich chwilach niezmiernie istotna jest postawa 
najbliższych. Ważne, by w sytuacji kryzysowej dać sobie 
czas na przystosowanie się do nowych realiów, nauczyć się 
akceptować własne uczucia, np. poczucie winy, lęk, smutek, 
depresję, osamotnienie, bezradność czy złość. Zamknięta  
i wycofana postawa prowadzić będzie do izolacji i pogłę-
bienia osamotnienia, zaś brak rozmowy - do przekonania, 
że każdy musi poradzić sobie ze swoimi problemami sam. 
Dlatego właśnie tak ważna jest otwarta i wspierająca postawa 
rodziny oraz najbliższych.

Zrozumienie i działanie 
Z uwagi na czas trwania terapii, kluczową rolę odgrywa 
zrozumienie konieczności pogodzenia się ze zmianą 
planów, nawet jeżeli są one odległe w czasie. Może to 
być odwołanie wyjazdu w góry albo odłożenie remontu 
mieszkania, bez budzenia poczucia winy osoby chorej. 
Ważna jest rozmowa z dziećmi, przyjaciółmi, unikanie 
podwójnej komunikacji. W pracy dać jasny przekaz - określić 
swoje możliwości i oczekiwania.

O problemach trzeba rozmawiać. Nie gromadzić emocji, 
szczególnie tych negatywnych, lecz mówić i dzielić się 
swoimi przemyśleniami z drugą osobą na bieżąco. Nie 
wyręczać osoby chorej we wszystkim, choć oczywiście, 
gdy jest to konieczne - przejąć jej obowiązki, pytać,                                
w czym można pomóc. Nigdy nie należy krytykować tego, 
że osoba chora nie radzi sobie tak dobrze jak wcześniej                   
z obowiązkami. W zamian starać się wesprzeć ją lub zastąpić 
w miarę swoich możliwości.

Ważne, by dbać o życie intymne, rozumiane nie tylko jako 
kontakty seksualne, ale też bliskość, czułość, otwartość 
na potrzeby obojga, rozumiejąc wzajemne ograniczenia. 
Choroba nie powinna być kojarzona z końcem seksualności 
w związku. Potrzebny jest czas, spokój i bezpieczeństwo. 
Wycofanie się partnerów z relacji intymnej powoduje 
wzrost napięcia, pogorszenie samooceny, obniżenie 
nastroju, dalszą izolację, a w konsekwencji - pogorszenie 
zdrowia. 

W przypadku trudności adaptacyjnych czy znacznego 
obniżenia nastroju warto skorzystać ze wsparcia                
psychoterapeuty (psychoterapii), a czasem nawet lekarza 
psychiatry (farmakoterapii). Dotyczy to zarówno chorego, 
jak i jego najbliższych.

Dr n. med. Marcin Jabłoński,
psychiatra i psychoonkolog, adiunkt w Instytucie 

Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie

O problemach trzeba rozmawiać. 
Nie należy gromadzić emocji, szczególnie 

tych negatywnych, lecz mówić i dzielić się 

na bieżąco swoimi przemyśleniami 

z drugą osobą.

ZDROWIE I PSYCHOLOGIA

  Mów, płacz, 

      wysłuchaj
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POLA NADZIEI

Do III edycji Pól Nadziei, 
organizowanej przez 
Fundację Hospicjum Onkologiczne 
św. Krzysztofa, dołącza coraz 

więcej placówek z Warszawy i okolic. 
Dzieci, młodzież oraz dorośli oprócz 
wsparcia finansowego zapewniają hospicjum 
jeszcze więcej niezapomnianych chwil.

W III edycję Pól Nadziei FHO zaangażowało się aż 40 
placówek edukacyjnych, Urząd Dzielnicy Ursynów 
m.st. Warszawy oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Władysława Broniewskiego. Przyjaciele i podopieczni 
szkół oraz przedszkoli nie tylko na Ursynowie, ale też z całej 
Warszawy i okolic, bardzo aktywnie wspierają pacjentów 
hospicjum. Nie tylko sadzą kwiaty, ale organizują kiermasze 
i zbiórki na zakup cebulek. Studenci SGGW oraz studenci                     
z Erasmus Student Network SGGW z pomocą specjalistów                
z Koła Naukowego Ogrodników SGGW już po raz drugi 
zasadzili Pola Nadziei na terenie swojego kampusu oraz 
hospicjum. W akcję sadzenia w tym roku zaangażowali się 
Burmistrzowie, oraz cały Zarząd Dzielnicy Ursynów! 

Każda z placówek angażuje się w miarę swoich 
możliwości, natomiast wypadkowa tych aktywności 
utwierdza nas w przekonaniu, że mamy wokół siebie 
ludzi rozumiejących ideę pomagania, że gromadzimy 
wokół siebie prawdziwych przyjaciół, którzy będą nas 
wspierać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba - tłumaczy 
Dorota Jasińska, prezes Fundacji.

Bezcenne chwile
Każdy etap Pól Nadziei to niesamowite chwile, ogromny 
zastrzyk pozytywnej energii dla wszystkich w hospicjum. 
Choć część z tych momentów dzieje się poza murami 
hospicjum, to każdorazowy kontakt z uczestnikami programu 
wywołuje uśmiech na twarzach pracowników Fundacji. Dzieci 
i młodzież wraz z wychowawcami organizują kiermasze, np.  
z okazji Halloween czy Świąt Bożego Narodzenia. Podczas 
nich - w formie cegiełek - sprzedają własnoręcznie zrobione 
ozdoby. Co roku, wraz z rodzicami i opiekunami, pieką i ozda-
biają pierniki będące upominkami dla pacjentów hospicjum. 
Część z tych pierników trafia na Ursynowskie Mikołajki. 
Odbywają się one w Arenie Ursynów, gdzie Fundacja co 
roku ma swoje stoisko skąd tym razem ruszy już IV Parada 
Świąteczna FHO. Warto też wspomnieć o kalendarzach, które 
w całości składają się z prac plastycznych oraz literackich 

III edycja Pól Nadziei: 
coraz więcej chętnych do czynienia dobra

podopiecznych szkół i przedszkoli zaangażowanych 
w „Pola Nadziei”. Są to zwycięskie prace konkursu plastyczno-
literackiego.

Wszystkie etapy kampanii Pola Nadziei FHO 
wzbudzają radość. Jednym z takich momentów 
jest wybór prac plastycznych i literackich, które 
publikujemy w kalendarzach - cegiełkach. Możemy 
podziwiać nie tylko zdolności plastyczne dzieci                    
i młodzieży, ale także ogromną wrażliwość i empatię 
młodych twórców. - wyjaśnia Dorota Jasińska, 
prezes Fundacji

Niezwykła kampania, 
niezwykła relacja
Nasza Fundacja od 2015 roku realizuje program Pola Nadziei. 
Ciągłość tego przedsięwzięcia pozwala nam tworzyć 
więzi, stałe relacje, dzięki którym, wspólnie z wieloma 
społecznościami: szkolnymi i przedszkolnymi, darczyńcami, 
mediami, biznesem, społecznością lokalną, administracją 
samorządową i oczywiście FHO-ską, możemy odczarowywać 
stereotypowy wizerunek hospicjum. Z miejsca, gdzie trafia się, 
aby umrzeć, staje się tym, do którego przychodzi się spędzić 
resztę życia - godnie i bez bólu. Kampania ta stanowi także 
akademię empatii. Otwiera innych na potrzeby pacjentów 
hospicjów.

Pola Nadziei
Celem programu Pola Nadziei jest przede wszystkim 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei niesienia 
bezinteresownej pomocy oraz pozyskiwanie środków na 
rzecz potrzebujących. Symbolem kampanii jest żonkil.
Z początkiem jesieni społeczność lokalna: szkoły, przedszkola, 
władze samorządowe oraz indywidualni darczyńcy zbierają,          
a następnie sadzą cebulki kwiatów. Kiedy te zakwitną wiosną, 
są rozdawane w ulicznych kwestach.

Program dla każdego
Jeśli chcesz dołączyć do tegorocznej kampanii, 
możesz to zrobić w każdej chwili :) Wystarczy, że 

skontaktujesz się z koordynatorem akcji. 
Zadzwoń pod nr tel. +48 734 463 557 

lub wyślij wiadomość na adres 
marcin.milczarski@fho.org.pl.
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Dla Marty najważniejsza jest 
rodzina. Żyje każdą chwilą                
i nie przejmuje się na zapas. 
W FHO pomaga nie tylko 

pacjentom, ale też pracownikom. 
Dzięki jej pomocy firma SOLAR Sp. z o. 
o. przekazała 50 tys. zł na szkolenie dla 

przyszłych opiekunów medycznych.

Jak trafiłaś do zespołu 
wolontariuszy FHO?
Przyszłam za głosem serca..., choć wiele rzeczy musiało się 

wydarzyć po drodze, żebym w końcu podjęła wyzwanie 

wolontariatu. Wahałam się dość długo, ale w końcu, 

któregoś marcowego dnia 2016 roku, szukając w internecie 

informacji na temat szkoleń dla wolontariuszy, zauważyłam 

ogłoszenie na stronie Fundacji Hospicjum Onkologiczne   

św. Krzysztofa. Mimo że nie był dokładnie tym, czego 

szukałam, zainteresował mnie zakres tematyczny kursu 

„Opiekun Medyczny”. Niestety dobiegał już końca, ale 

z ciekawością zapoznałam się z innymi informacjami 

na stronie. Jednym tchem przeczytałam i obejrzałam 

wszystko, co było na niej dostępne. Nie miałam już żadnych 

wątpliwości. Od razu wysłałam maila, a potem zadzwoniłam 

do koordynatora wolontariuszy - p. Iwony Miller w celu 

umówienia spotkania. I tak to się zaczęło! 

Czy to pierwsza organizacja, której 
pomagasz?
W formie wolontariatu, tak, pierwsza. Wcześniej 
pomagałam różnym organizacjom charytatywnym, ale 
tylko pośrednio (finansowo). Szczególnie bliskie mojemu 
sercu były hospicja dla dzieci. Pierwsze myśli o wolontariacie 
dotyczyły właśnie wspierania dzieci i ich rodzin, ale po 
głębszych przemyśleniach doszłam do wniosku, że może 
być to zbyt trudne doświadczenie jak na początek.

Czym zajmujesz się na co dzień?
Jestem księgową, pracuję w rodzinnej firmie.

Co cenisz w życiu?
Nade wszystko rodzinę. Nie ukrywam, że to właśnie 
tutaj, w hospicjum, uzmysłowiłam sobie, jak ważne są 
dobre relacje, wzajemna miłość, czułość i szacunek                                                          
w rodzinie. Pielęgnowanie i dbanie o to wszystko, daje 
nam gwarancję, że w trudnej sytuacji, w chorobie czy                               
w ostatnich momentach życia nie zostaniemy sami. Mając 
przed sobą taką perspektywę, dopiero dociera do mnie, 
jak ważne jest, z kim będziemy przeżywali nasze cierpienie.

Co cię cieszy?
Wiele rzeczy. Staram się żyć chwilą, nie zamartwiać się na 
zapas, po prostu cieszyć się tym, co w danej chwili mam. 
A tego jest wiele - kochająca rodzina, przyjaciele, praca                         
i - przynajmniej na razie - zdrowie.

Jak radzisz sobie z przemijaniem, 
które jest nieodłącznym elementem 
życia w hospicjum?
Jestem osobą wierzącą, więc łatwiej zaakceptować mi 
przemijanie. W moim życiu nie ma miejsca na pustkę, 
która kojarzy się ze śmiercią naszych bliskich. Wszystkie 
osoby, jakie poznałam w hospicjum, powierzam Panu Bogu, 

Żyć
chwilą

pielęgnuję pamięć o nich, wierząc, że otrzymali nagrodę za 
swoje trudne i bolesne doświadczenia choroby.

Jak wolontariat przekłada się 
na Twoje życie?
W sposób bardzo pozytywny. Czuję się uprzywilejowana, 
że mogę być tak blisko tych ludzi i ich historii życia. Te 
nowe doświadczenia wyzwalają we mnie potrzebę 
poprawy tego świata, chociaż w małym stopniu. Myślę 
o stworzeniu miejsca, jakie byłoby ideałem opieki nad 
osobami starszymi. Tymi, którymi z różnych względów nie 
może zaopiekować się rodzina. Rozmawiam na ten temat 
z innymi wolontariuszami i z radością obserwuję, że taką 
potrzebę ma również wielu z nich.

Czy nie masz czasami dość? 
A jeśli masz, to czemu zostajesz?
Do tej pory, a jestem w hospicjum ponad rok, tylko raz 
miałam mały kryzys. Powstał na skutek zderzenia moich 
wyobrażeń z bolesną rzeczywistością. Musiałam to 
trochę „odchorować” i zrozumieć, że własny ból związany                            
z odchodzeniem naszych pacjentów muszę oswoić, 
jeżeli nadal chcę im towarzyszyć w zmaganiach, w walce                            
z chorobą oraz w ich najtrudniejszej chwili życia, czyli 
w odchodzeniu. Oczywiście takie emocje muszę co jakiś 
czas odreagować. Wtedy robię sobie np. tydzień przerwy lub 

po prostu dzielę się swoimi przeżyciami z zaprzyjaźnionymi 
wolontariuszami. To wystarczy, żeby uspokoić rozchwiane 
emocje i ponownie służyć pacjentom naszego hospicjum.

Niektórzy twierdzą, że hospicjum 
jest jak narkotyk, ciężko przestać 
pomagać, jak już się zacznie. 
Też tak masz?
Zdecydowanie tak i przyznaję szczerze, że jestem 
uzależniona od emocji, które daje radość pomagania! 
Hospicjum stanowi miejsce, w którym toczy się intensywne 

życie, nie tylko w sensie medycznym czy rehabilitacyjnym, 
ale również w sensie towarzyskim i rodzinnym. Przychodząc 
tutaj, otrzymujemy możliwość poznania wielu różnorodnych 
i ciekawych ludzi, nie wyłączając innych wolontariuszy                             

i personelu oczywiście! To wyzwala masę pozytywnych 
doznań i emocji. Pomimo chorób i cierpienia, które są 
również nieodłączną częścią tego miejsca, mam wrażenie, 
że dotykam jaśniejszej strony życia.

Dzięki Twojej pomocy firma 
SOLAR Sp. z o.o. przekazała na 
szkolenie dla opiekunów medycz-
nych aż 50 000 zł. Jak udało Ci się 
tego dokonać?
Moja zasługa jest stosunkowo niewielka. Tak się złożyło, że 
znam osoby, które chętnie wspierają finansowo ludzi czy 
instytucje w potrzebie. Wystarczyło przekazać kilka informacji 
na temat kursu i poprosić o wsparcie. Powiedziałam, że 
to naprawdę cenna cegiełka w budowaniu lepszej 
perspektywy dla potrzebujących osób, którymi my sami 
również możemy zostać. To ich przekonało i mam nadzieję, 
że argumenty trafią do innych potencjalnych darczyńców, 
do wsparcia kolejnej edycji tego kursu. Dodam tylko, że 
sama go ukończyłam i z radością obserwowałam innych 
uczestników. To dojrzali emocjonalnie ludzie (również 
młodzi), którzy chcą zmienić swoją dotychczasową 
drogę zawodową i poświęcić się opiece nad chorymi. 
Wolontariusze, chcący zmienić swoje pole działania. Osoby 
chętne do zdobycia specjalistycznej wiedzy dla siebie 
samych, żeby być pomocnym w razie opieki nad bliskimi. 
Zachęcam wszystkich, którzy czują taką potrzebę serca, aby 
wybrali się na ten kurs. Naprawdę warto!

NASI LUDZIE

Marta Kozioł - Wolontariuszka 

w hospicjum stacjonarnym
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P rzekraczając 
próg Hospicjum, 
nabiera się innej 
perspektywy. 

Człowiek wysiada z pędzącego 
pociągu, by przesiąść się do 
historycznego tramwaju. Jak 
dobrze, że można zwolnić...

Jest czerwiec 2017 roku. Marianna 

Badach (67 l.) razem z córką Roksaną 

(41 l.)  przyjeżdżają do Fundacji Hospicjum 

Onkologiczne św. Krzysztofa. Od tego 

dnia pani Marianna mieszka przy              

ul. Pileckiego 105, w pokoju numer 
12, który staje się jej domem. Dzieli go
z dwiema innymi pacjentkami - 
Elżbietą i Anielą. Roksana Badach 
odwiedza mamę codziennie. Spędzają 
razem po kilka godzin. 

Pani Roksano, jak 
to było z decyzją o 
powierzeniu Hospicjum 
codziennej opieki nad 
mamą? 
Lekarz prowadzący mamy powie-
dział mi, że istnieje możliwość 
zaopiekowania się nią albo w hospic-
jum stacjonarnym, albo domowym. 
Wiedziałam, że istnieją takie miejsca 
jak hospicja, ale które wybrać? Dokąd 
skierować swoje kroki, żeby znaleźć dla 
mamy najlepsze miejsce? Zupełnie nie 
wiedziałam, jak szukać.  

Ktoś pomógł Pani 
w podjęciu decyzji?
Tak , moja prz yjació łka Agata, 

mieszkanka tego miejsca, która 

pozyskuje fundusze na działalność 

hospicjum. To Agata powiedziała do 

mnie: „Hospicjum św. Krzysztofa to 

jedyne miejsce, które mogę polecić 

dla Twojej mamy z czystym sercem. 

Ty lko to,  żadne inne”.  Dobrą 

opinię  o Hospicjum miał też lekarz 

prowadzący mamę z pobliskiego 

Centrum Onkologii. Któregoś razu, 

gdy przyszłam zorientować się, jak 

jest w hospicjum, zobaczyłam taki 

obrazek: pacjent i wolontariusz 

trzymający się za ręce… To utwier-

dziło mnie w przekonaniu, że 

powierzam mamę dobrym ludziom.

Wychodzę stąd

spokojna

NASI LUDZIE

Roksana Badach - córka pacjentki hospicjum stacjonarnego

Jak zareagowała 
rodzina, otoczenie?
Decyzję podjęłam ja, a rodzina poparła 
mnie w 100%. A ludzie? Zawsze 
„będą gadać” i zawsze znajdzie się 
ktoś, kto powie „oddała matkę do 
hospicjum”. Łatwo jest wydawać 
opinie na temat innych, ich decyzji, 
gdy samemu nie jest się w podobnej 
sytuacji. Na szczęście pomogła mi 
pani Ewa Kalińska, nasza psycholog 
z FHO. Powiedziała: „Oddać można 
parasol na przechowanie, natomiast 
Pani powierza mamę ludziom, którzy 
potrafią mamie pomóc i być z nią przez 
24 godziny na dobę.”  
Mama cierpi również na padaczkę, 
jest to skutek uboczny choroby 
nowotworowej. To mogłoby być dla 
mnie bardzo trudne doświadczenie, 
gdybym, wracając po pracy do domu,  
zastała mamę po ataku….

Czy po kilku 
miesiącach opieki 
hospicjum nad mamą 
osoby z pani otoczenia 
zmieniły swoją opinię? 
Czy wciąż boją się tego 
tematu?
Absolutnie się nie boją! Moi przyjaciele 
odwiedzają tutaj mamę, mówią o tym 
miejscu w samych superlatywach. 
Został zburzony stereotyp hospicjum 
jako miejsca, gdzie przychodzi się 
umrzeć. Widzą, jak ogromną troską 
otaczają pacjentów tak naprawdę 
obcy ludzie. Dzięki temu rodziny 
pensjonariuszy mają przestrzeń i czas, 
żeby po prostu być ze swoimi ciężko 
chorymi bliskimi.

A jak mama czuła się 
z decyzją, że 
zaopiekuje się nią 
hospicjum stacjonarne, 
że będzie ono jej 
nowym domem?

Na początku mama nie zdawała sobie 
sprawy, gdzie przebywa, więc i ja nie 
mówiłam jej, że jest w hospicjum – 
to słowo ma niestety w powszechnej 
opinii wydźwięk negatywny.

A jak jest dzisiaj, kiedy 
mama już wie, gdzie 
mieszka?
Wygląda na bardzo zadowoloną 
z pobytu i opieki tutaj. Wychwala 
lekar z y,  personel medyc zny, 
sanitariuszki, które podają posiłki.          
Ci ludzie są z pacjentami na co dzień 
i budują obraz tego miejsca. Lekarze 
są dostępni i chętni do rozmowy, bez 
względu na godziny pracy. Jestem na 
bieżąco informowana o stanie zdrowia 
mamy.

Co najbardziej 
zaskoczyło Panią 
w rzeczywistym 
obrazie hospicjum?
Jestem zachw ycona postawą 
wolontariuszy i psychologów. Mają 
czas, by rozmawiać, niekoniecznie 
zawsze o sprawach pacjentów. 
Mówimy o życiu, o prozie dnia 
codziennego, nie tylko o chorobach 
i o tym, ile komu czasu zostało. Tego 
nie wie nikt. Tu toczy się zwyczajne 
życie. Przychodząc do mamy, nie 
wiem, w jakim stanie ją zastanę. Ale 
wiem, że spotkam panią Bożenkę – 
córkę współlokatorki mamy oraz panią 

Anię, która odwiedza swoją mamę, 
drugą sąsiadkę. Czekam na nasze 
rozmowy, wymieniamy się przepisami 
kulinarnymi, wspieramy się nawzajem. 
Panuje tu niesamowita atmosfera. 
Hospicjum jest w centrum Ursynowa, 
a przekraczając bramę wchodzi się 
do innego świata – człowieka wita 
mega-zielone patio. Spędziłam tutaj 
najpiękniejsze wakacje. Tak blisko             
z moją mamą, jak teraz, wydaje mi 
się, że nie byłam w żadnym okresie 
swojego życia. Widzę jej uśmiech, 
jak rozkwita z dnia na dzień, to jest 
wspaniałe. Moi przyjaciele mówią, że 
stała się prawdziwą gwiazdą. Aktywnie 
spędza czas, ćwicząc z fizjoterapeutką 
Martyną, za którą po prostu przepada, 
ćwiczy także z Bogusią. Mama twierdzi 
jednak, że wszystkie dziewczyny są 
świetne! Wychodzę stąd spokojna... 
Przekraczając próg Hospicjum, nabiera 
się innej perspektywy. Człowiek 
wysiada z pędzącego pociągu, 
by przesiąść się do historycznego 
tramwaju. Jak dobrze, że można 
zwolnić.

“Hospicjum jest 
w centrum Ursynowa, 
a przekraczając bramę 
wchodzi się do innego 
świata.
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WYDARZYŁO SIĘ:

LIPEC 

24 lipca - Łukasz Mizeracki ląduje w Świnoujściu, gdzie kończy 

swoją podróż na rzecz FHO. Piesza wyprawa pod hasłem: 

“Prosto przez Polskę” rozpoczyna się w Bieszczadach. Łukasz,  

pokonując ponad 1000 km, zachęca napotkanych ludzi do 

wspierania hospicjum.

SIERPIEŃ

3 sierpnia - Rusza zbiórka środków higienicznych i pielę-

gnacyjnych oraz produktów żywnościowych dla pacjentów. 

Fundacja pojawia się w Teleexpressie, RDC, TVP3 Warszawa 

oraz TVN. Do Zbiórki dołączają się Urząd Dzielnicy Ursynów 

m.st. Warszawa, darczyńcy biznesowi oraz indywidualni                        

z Warszawy i Piaseczna. Odzew na apel o zbiórce przerasta 

nasze najśmielsze oczekiwania! W hospicjum zaczyna 

brakować miejsca na dary :) 

26-27 sierpnia - Goretta Szymańska, Radna Ursynowa  

organizuje zbiórki w ursynowskich hipermarketach Tesco oraz 

E.Leclerc.  

WRZESIEŃ

1 września - Goretta Szymańska, Radna Ursynowa organizuje 

pierwsze warsztaty szydełkowania, z których zebrane środki 

zasilają konto naszej Fundacji. Warsztaty prowadzą Magda 

Trzcińska z Julugami wraz z Agnieszką Szamocką.

7-9 września - Odbywa się bazarek na rzecz podopiecznych 

FHO organizowany przez Judytę Bork z Hospicjusza. W bazarku 

bierze udział 63 darczyńców.

10 września - Na Służewcu ma miejsce VI Wielka Ursynowska, 

podczas której zawodnicy mogą pobiec na rzecz hospicjum.                

Z barwach FHO startują Karolina Chojka-Bartoszko oraz 

Salvatore de Bello. W trakcie gonitwy na stoisku FHO cegiełkę 

kupuje sam Robert Korzeniowski!

16 września - W klubie LadiesGym Ursynów odbywa się 

charytatywny maraton Fitness. Całość zebranych środków 

trafia na konto naszej Fundacji. 

17 września - Na tyłach domów centrum w Warszawie 

odbywa się happening z udziałem aktorów teatralnych                                              

i telewizyjnych z Fundacji “Powrót Pegaza", Przemka Bluszcza 

-  ambasadora FHO, a także pracowników i wolontariuszy 

hospicjum. Wydarzenie promuje akcję “18,60”.

27 września -  Rusza III edycja Pól Nadziei.

30 września - Kończymy zbiórkę środków czystości, higieny                    

i pielęgnacji oraz produktów żywnościowych dla pacjentów. 

Dziękujemy za niesamowity odzew!

 PAŹDZIERNIK

7 października - Goretta Szymańska, Radna Ursynowa wraz              

z Danką Rosińską organizują w hospicjum warsztaty pielęgnacji 

skóry, z których zebrane środki po raz kolejny zasilają konto 

Fundacji.

20 października - Robert Kempa i Łukasz Cioła, burmistrzowie 

Ursynowa, oraz cały Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy, a także 

uczniami ze Szkół Podstawowych nr 303, 384 oraz 322 sadzą 

żonkile przy ul. Kajakowej 12b w Warszawie. 

25 października - Marco, Danilo i Salvatore włoscy 

wolontariusze, po raz kolejny śpiewają dla pacjentów 

hospicjum.

W ramach Pól Nadziei w szkołach i przedszkolach trwają 

kiermasze i zbiórki, na rzecz hospicjum. W wielu placówkach 

dzieci i młodzież sadzą żonkile.   

LISTOPAD

7 listopada -  Studenci SGGW oraz z Erasmus Student Network 

SGGW z pomocą specjalistów z Koła Naukowego Ogrodników 

SGGW sadzą w ramach Pól Nadziei żonkile na swoim kampusie.

16 listopada -  Podczas II edycji Giving Circle, wydarzenia 

organizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii, 

darczyńcy ofiarowują Fundacji pierwsze środki potrzebne na 

realizację projektu Ogrodu Terapeutycznego dla pacjentów 

hospicjum.

23 listopada - Finał Akcji Rossmann dla hospicjum. 

Przyjeżdża do nas darowizna rzeczowa o wartości 48 631,79 zł! 

GRUDZIEŃ

4  grudnia - Odbywają się Mikołajki dla Pacjentów. w hospicjum 

po raz kolejny gości Fundacja Powrót Pegaza.

10 grudnia - Mikołajki w Arenie Ursynów (ul. Pileckiego 122) - 

jesteśmy ze swoimi cegiełkami.

10 grudnia - IV Parada Świąteczna FHO. Razem z chórem 

Iuvenis oraz włodarzami dzielnicy śpiewamy dla naszych 

Pacjenów. Ruszymy o 16.00 spod Areny Ursynów, by 

przemaszerować do Fundacji.

    WYDARZY SIĘ:

GRUDZIEŃ

20 grudnia - Odbędzie się spotkanie wigilijne dla pacjentów 

i ich rodzin.

Już w styczniu zapraszamy na naszą stronę fho.org.pl/przekaz-1, 

gdzie udostępnimy bezpłatny program do rozliczenia PIT. 

Dziękujemy Ci za zaufanie i przekazanie 
1% podatku naszym pacjentom! 

Otrzymana kwota wyniosła aż 771 683,39 zł. 
 To więcej niż w ubiegłym roku:)

Środki z wpłat z 1% to konkretna pomoc. Przeznaczymy je na leki, posiłki 

dla pacjentów stacjonarnych, wodę, gaz, prąd, a także paliwo na dojazdy 

do osób pozostających w hospicjum domowym.

Pamiętaj o nas w 2018 roku!
Nasz KRS: 0000128039

KALENDARIUM FHO

Ambasadorem hospicjum i twarzą kampanii 1% jest znany

aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Przemysław Bluszcz. 

„Przemku, z całego serca dziękujemy za Twoje nieocenione 

wsparcie dla naszej Fundacji!"

http://fho.org.pl/przekaz-1


Dołącz do akcji

18,60 
i zostań stałym darczyńcą w Święta, 

Święta i po Świętach!

więcej na 

fho.org.pl/18-60-zl

Dobroczynność z FHO jest naprawdę łatwa i przyjemna :)

Ta strona jest czysta, prosta - jak nasza akcja 18,60.
Regularne wpłaty 18,60 zł co miesiąc przeznaczamy na:

leki prąd wodę gaz

http://fho.org.pl/18-60-zl

