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WYWIAD

O tym, jak radzić sobie 
w trudnych momentach 
w życiu, dlaczego 
warto wspierać innych 

i dawać sobie czas na odpoczynek, 
opowiadają nasi przyjaciele Monika 
i Robert Janowscy rozmowie z Mają 
Wiśniewską.

 Idea 
pomagania 
     innym 
  polega na tym, 
        żeby robić to 
  z dobroci serca

Monika i Robert Janowscy
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Dom Reprezentacji Polski dla FHO

Kalendarium 

W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie to święto upamięt-
niające narodziny Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy za Ewan-
gelią św. Mateusza, że Maria, matka Jezusa, była żoną Józefa, 
cieśli z Nazaretu. Zanim zamieszkała ze swoim mężem, stała 

się brzemienna. Józef wiedział, że nie jest ojcem dziecka. Chciał potajemnie oddalić 
Marię, przez co ocalić ją przed ukamienowaniem - taka kara groziła za domniemane 
cudzołóstwo. Stało się inaczej. Razem udali się do Betlejem, gdzie Maria urodziła 
Jezusa - w stajence, wśród zwierząt. Leżącemu w żłobie Jezusowi przyszli oddać 
cześć okoliczni pasterze, którym narodziny Mesjasza oznajmił anioł. Później uczynili 
to również Trzej Królowie, mędrcy ze Wschodu. 
Na Boże Narodzenie czekamy. Z radością. Bywa, że z lękiem, poczuciem osamotnienia, 
rozpaczą. Co czuła Maryja i Józef w drodze do Betlejem? Niepewność co do przyszłości? 
Radość z narodzin dziecka?

Dorota Jasińska-Wiśniewska
prezes Zarządu Fundacji

http://wiktoriasmoczynska.eu 
http://fho.org.pl
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Jesteście z nami już od ponad roku. 
Pomagacie po cichu, nie szukając 
poklasku.
Robert: Idea pomagania innym polega na tym, żeby robić to 
z dobroci serca, z własnej woli, wynikającej z potrzeby chwili, 
a nie dla poklasku. Tak uważam. Gdy pierwszy raz do państwa 
przyjechaliśmy, zostawiliśmy rzeczy, które przygotowaliśmy dla 
was, najpotrzebniejsze produkty, po czym wróciliśmy do domu. 
Zrobiliśmy to po cichu. My tak wolimy. 

Monika: Ale też nie ukrywamy się z tym, że pomagamy. Nie cho-
dzimy tunelami. Czasem jesteśmy wręcz proszeni, żeby pomóc 
w nagłośnieniu jakiegoś problemu, który staramy się rozwiązywać. 
Robimy to wtedy na forum publicznym po to, by zachęcić do 
pomocy innych. I wtedy po cichu się nie da, to logiczne. Liczymy 
się z tym, że może to spowodować falę krytyki, sugerującej, że się 
w ten sposób lansujemy. Tak to bywa, nie mamy na to wpływu. 
Na szczęście nie doświadczyliśmy tego dotychczas. 

Wasze publikacje, m.in. na 
Facebooku, świadczą o tym, że 

bardzo się wspieracie jako para. 
Która pomoc jest łatwiejsza? Sobie 
nawzajem czy innym?
Robert i Monika: Jedno i drugie jest łatwe. Jest to kwestia tego, 
w jakim stopniu jest się skupionym na sobie. Co tu dużo mówić, 
każdy człowiek jest w pewnym sensie egoistą. My mamy do 
siebie bardzo blisko, mieszkamy pod jednym dachem (śmiech), 
więc widzimy swoje wzajemne potrzeby. Dlatego pomaganie 
sobie nawzajem jest prostsze emocjonalnie. Natomiast poma-
ganie innym jest trudniejsze dla kogoś, kto to robi, bo wiąże się 
choćby z koniecznością wyboru: kogo wesprzeć, a komu odmó-
wić. Zawsze trzeba kogoś odrzucić, pominąć. Nie da się niestety 
uratować całego świata.

Jak radzicie sobie w trudnych mo-
mentach w życiu?
Robert: Parokrotnie doświadczaliśmy w życiu tego, że świat 
generalnie nie jest przyjazny, potrafi być wręcz brutalny. Prze-
żyliśmy falę hejtu. W takim momencie pojawia się instynkt 
samozachowawczy, który uruchamia się automatycznie. I choć 

żadne z nas nie mówi: „Będę stał i bronił cię całym sobą”, to 
wsparcie przychodzi naturalnie, samo z siebie. My nie jesteśmy 
elementem tamtego świata, nie myślimy w sposób negatywny 
o innych. Jesteśmy gdzie indziej i robimy swoje. Z upływem  
czasu nauczyliśmy się zachowywać dystans. Uodporniliśmy się. 

Monika: Ja nie uważam, że świat atakuje i jest przede wszyst-
kim agresywny. Według mnie złe, nieprzyjemne sytuacje sta-
nowią niewielki procent całości. Więcej jest dobrego na co 
dzień. Jestem w tym temacie dosyć naiwna, co nie zawsze 
jest dobre. Potem każde rozczarowanie boli bardziej, bo nie 
jest się na to przygotowanym. Mamy z Robertem podobne 
priorytety, jeśli chodzi o życie, i rodzina jest jednym z najważ-
niejszych. Wychowujemy razem córki Roberta z poprzedniego 
małżeństwa, Tolę i Anielę. I naszą filozofię staramy się przeka-
zać dziewczynom. Jeżeli któremuś z nas, naszym dzieciom 

czy zwierzętom dzieje się krzywda, to od-
ruchowo stajemy za sobą murem. Potem 
o tym rozmawiamy, co pozwala nam znaleźć 
jakieś wyjście z trudnej sytuacji. Jesteśmy 
bardzo szczerzy wobec siebie. Na przykład 
kiedy w szkole dziewczyny mają problem, to 
w pierwszej kolejności dostają od nas wspar-
cie. Nie chcemy, aby w domu też poczuły 
się nierozumiane. Dopiero potem siadamy 
i szukamy przyczyny. I jeśli uważamy, że nie 
mają racji, to nie boimy się im tego powie-
dzieć. Ale z drugiej strony, zawsze dajemy im 
prawo do pomyłki. I wiedzą, że cokolwiek się 
stanie, wciąż będziemy je kochać. 

A jak odpoczywacie? 
Monika: Najlepiej odpoczywam w domu. Gdy mam do wyboru 
wyjechać gdzieś na trzy dni albo zostać w domu, to wybieram 
dom. Dwa lata temu wyjechaliśmy wraz ze znajomymi i ich 
dziećmi na dłużej w Bory Tucholskie. Trochę się obawiałam 
tych wakacji, bo był mąż, dzieci, ich przyjaciele i dwa psy. „No 
to sobie odsapnę…” – myślałam ironicznie. Okazało się, że wy-
poczęłam tam bardziej niż podczas wszystkich innych wakacji 
razem wziętych, ze spa włącznie. Po prostu chodziliśmy po lesie 
i zbieraliśmy grzyby. Wszyscy znali swoje obowiązki i się tego 
trzymali. A wieczorem, po rybach i grzybach, graliśmy w karty. 
To raczej mało odkrywcze, ale tak jest: natura daje więcej niż 
„wypasione” wczasy all inclusive. 

Monika Janowska – żona Roberta Janowskiego, fizjotera-
peutka z wykształcenia. Pochodzi z malutkiej wioski Tur, woj. 
łódzkie. 20 lat pracowała w USA, od 7 lat w Polsce. Prywatnie 
żona wokalisty Roberta Janowskiego i jego PR manager. 
Wychowują wspólnie dwie córki artysty z poprzedniego 
małżeństwa – Tolę i Anielę.

Robert Janowski – wokalista, kompozytor, poeta, aktor, 
prezenter telewizyjny i dziennikarz radiowy. Z wykształcenia 
lekarz weterynarii. W latach 1997–2018 prowadził teleturniej 
TVP 1 „Jaka to melodia?”. Prywatnie ojciec Makarego, Toli 
i Anieli.

“Gdy spotykamy 
przyzwoitego człowieka,

wiemy, że możemy mu zaufać, 
że jego wewnętrzne poczucie 

sprawiedliwości jest OK.
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Robert: Mamy stałe miejsca wypoczynku poza domem i na te 
wyjazdy zabieram zestaw do wędkowania. Wędkowanie mnie 
wycisza. Podobnie jak Monika uwielbiam zbierać grzyby, które 
potem wspólnie marynujemy i są na zimę jak znalazł. Każdego 
miesiąca staramy się znaleźć trzy dni na jakiś wypad poza mia-
sto, choćby chodzenie po lesie. We dwoje albo razem z moimi 
córkami. To bardzo doładowuje akumulatory, szczególnie przy 
intensywnej, wyczerpującej emocjonalnie pracy, która mi to-
warzyszy. Ważne jest, żeby znaleźć przyjazne dla siebie miejsce 
i korzystać z niego, gdy tylko jest okazja. Polecam. 

Co dla was jest w życiu ważne?
Robert: Dom, rodzina i przyzwoitość. W stosunku do siebie i do 
innych. Gdy spotykamy przyzwoitego człowieka, wiemy, że mo-
żemy mu zaufać, że jego wewnętrzne poczucie sprawiedliwości 
jest OK. Sam, tak myślę, jestem przyzwoitym człowiekiem. Nigdy 
świadomie nie zrobiłem nikomu krzywdy. Wiem, co jest dla mnie 
ważne, szanuję innych i nie przekraczam granic. A rano przy 
goleniu wciąż mogę patrzeć na siebie w lustrze.

Monika: Dla mnie najważniejsza jest rodzina w zdrowiu. Szcze-
gólnie że angażuję się w pomoc ludziom potrzebującym, cho-
rym i wiem, że trzeba się cieszyć zdrowiem, dopóki ono jest. 
Dbać o nie. To, co powiem, to truizm, ale tak jest, że gdy choruje 
ktoś bliski, to wszystkie inne rzeczy, które dotąd wydawały się 
nam ważne, przestają mieć znaczenie.

Co w sobie cenicie najbardziej? 
Jakie cechy partnera powodują, że 
chcecie iść dalej razem?
Monika: Uważam, że jesteśmy świetną parą, zawsze to powta-
rzam, wręcz się tym chwalę. Składa się na to mnóstwo cech 
charakteru. Ale nie potrafię powiedzieć, co to jest konkretnie. 
Jesteśmy bardzo podobni do siebie w tym, co najważniejsze. 
Uwielbiamy swoje towarzystwo, kochamy się i szanujemy. Bar-
dzo dużo czasu spędzamy razem. A im więcej, tym lepiej.

Robert: To ja powiem – lubię ją :). Po prostu. Oczywiście miłość 
jest bardzo ważna w związku, ale trzeba się też zwyczajnie lubić. 
I ja Monikę lubię. I podziwiam. Weszła do naszej rodziny totalnie 
nieprzygotowana na dwoje dzieci. Zakochała się w mężczyź-
nie, a dostała cały pakiet. I przyjęła to. Teraz, kiedy patrzę, jak 
wspaniałą więź ma z moimi córkami, jaki szczęśliwy dom nam 
stworzyła, to aż serce mięknie. Nie wiem, czy ja bym się odważył. 
A ona dała radę.

Jakie inne inicjatywy wspieracie? 
Monika: Pięć lat temu Fundacja Faktu Serce dla Dzieci orga-
nizowała doroczny koncert charytatywny. Celem akcji była 
pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia medycznego lub 
finansowego. Fundacja co roku organizuje koncert, w ramach 
którego potrzebujące pomocy dzieci wybierają swoich amba-
sadorów - piosenkarzy, którzy potem dla nich śpiewają, a tele-
widzowie wysyłają esemesy na wybrane dzieci. Cały dochód 
z akcji przeznaczony był właśnie na pomoc tym rodzinom. Wtedy 
poznaliśmy i wsparliśmy chorego na serce Kubusia, który, jak 
się potem okazało, był absolutnym fanem programu „Jaka to 
melodia”. Takim fanem, który wszystkie piosenki odgadywał 
po pierwszych nutach. Kuba zbierał wtedy na wózek inwalidzki 
i udało się zebrać całą sumę. Nasza przyjaźń nie skończyła się 
na tym jednym koncercie. Spotykamy się i wspieramy do dzisiaj. 
Kuba potrzebuje rehabilitacji, jeździ na turnusy. Pomagamy jak 
możemy.

Robert: Jestem także aniołem w „Makes it True”. Jest to pro-
gram, w którym za pośrednictwem strony internetowej osoby 
potrzebujące wybierają sobie anioła, czyli opiekuna. Anioł pro-
wadzi zbiórkę pieniędzy, a zebrane fundusze umożliwiają np. 
sfinansowanie dalszego leczenia. W rolę opiekunów wcielają 
się najczęściej osoby znane ogółowi – prezenterzy telewizyjni, 
aktorzy, piosenkarze, sportowcy. Organizowałem też mnóstwo 
akcji w ramach odcinków specjalnych programu „Jaka to melo-
dia?”. Udało nam się wesprzeć w ten sposób wiele fundacji, ale 
też osób indywidualnych, które potrzebowały pomocy. 

Monika: Jesteśmy też ambasadorami akcji „#17 milionów me-
trów”. Jej nazwa pochodzi od liczby osób w Polsce z dziecięcym 
porażeniem mózgowym. Wspieramy także SOS Wioski Dziecięce 
czy akcję „Kolacja Marzeń” z Fundacją Mam Marzenie. Jest tego 
tyle, że czasami się zastanawiamy, czy to nie jest nasz zawód 
(śmiech). Pomagamy, bo lubimy, możemy i chcemy.

Co chcielibyście przekazać 
ludziom, którzy stają w obliczu 
nowych, często trudnych wyzwań?
Robert: Żeby nigdy nie zrezygnowali z siebie, z marzeń i wierzyli 
w swoje ideały. To się ciągle przydaje.

Monika: Zgadzam się z Robertem. Chciałabym przekazać lu-
dziom, aby w miarę możliwości, jak najdłużej pozostali sobą 
i byli tak naiwni w patrzeniu na świat jak ja. Bo świat jest dobry. 
Ludzie są dobrzy. I jeśli my tacy będziemy, to całe to dobro może 
kiedyś wróci do nas.

Rozmawiała Maja Wiśniewska, FHO

            Kup 
             świąteczną       
       cegiełkę i wesprzyj    

   pacjentów hospicjum! 

KUP CEGIEŁKĘ NA ŚWIĘTA

Oto, co dla Ciebie przygotowaliśmy:

- Szklane ozdoby wykonane metodą fusingu
mogą posłużyć nie tylko do przystrojenia choinki, ale także jako biżuteria (ozdoby 
dostępne są w różnych kolorach i wzorach).

- Miody z pasieki FHO 
przygotowały najbardziej pracowite pszczoły na świecie, którymi opiekuje się 

pan Wojtek Domański. Miody dostępne są w różnych smakach. 

- Kalendarze ścienne na 2019 r.
a w środku prace dzieci i młodzieży uczestniczących w programie Pola Nadziei. 

Cegiełki dostępne są w siedzibie Fundacji przy Pileckiego 105. 
Możemy też nadać je do Ciebie. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz: 
t. +48 734 412 092, m. komunikacja@fho.org.pl

mailto:m. komunikacja@fho.org.pl
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W Poradni Cannabis pomocy mogą szukać 
pacjenci onkologiczni i nieonkologiczni cier-
piący z powodu bólów różnego pochodzenia, 
osoby z problemami dermatologicznymi i reu-
matycznymi, autoimmunologicznymi, a także 
zmagający się z migrenami, depresją, alergiami 
i boreliozą oraz problemami z odżywianiem. 

Poradnia ma także w sprzedaży suplementy 
diety na bazie kannabidiolu (CBD), czyli sub-
stancji najpowszechniej występującej w kono-
piach włóknistych. W przeciwieństwie do THC 
(tetrahydrokannabinolu) CBD nie ma działania 
psychoaktywnego i nie jest substancją narko-
tyczną. Może być wykorzystywana w leczeniu 
takich chorób jak reumatoidalne zapalenie sta-
wów, zapalenie okrężnicy, zapalenie wątroby, 
choroby serca i cukrzyca. Działa uspokajająco 
i przeciwlękowo.

KONTAKT: 
Przychodnia Cannabis
m: przychodniacannabis@gmail.com
tel. 506 237 053, 739 081 508
przychodniacannabis.com

Autor: Maja Wiśniewska, FHO

Przychodnia 
Cannabis 
w FHO 

W siedzibie Fundacji działa 
od września placówka 
medyczna, w której 
lekarze specjaliści udzielają 

fachowych porad w zakresie stosowania 
konopi w celach leczniczych. 

Przychodnia Cannabis powstała z myślą o pacjentach, którzy 
poszukują fachowych porad na temat medycznego zastosowa-
nia preparatów z konopi. W nowopowstałej placówce lekarze 
specjaliści udzielają pacjentom konsultacji oraz ustalają program 
leczenia, uwzględniając w nim kannabinoidy. Pacjenci, u któ-
rych istnieje wskazanie do terapeutycznego użycia preparatu 
marihuany, otrzymują stosowną receptę oraz wskazówki co do 
sposobu dawkowania leku. 

Przychodnia Cannabis kontynuuje pracę punktu konsultacyj-
nego „Medyczna Marihuana”, który został utworzony w 2015 r. 
jako pierwsza tego rodzaju instytucja w Polsce. Działalność 
Punktu konsultacyjnego nie ogranicza się do bezpośredniej 
pomocy chorym oraz wsparcia dla lekarzy zainteresowanych 

tematem medycznego zastosowania kannabinoidów. Pracujący 
w nim specjaliści prowadzą również szeroko pojętą działalność 
edukacyjną we wspomnianym zakresie - gromadzą informacje 
naukowe na temat medycznego stosowania konopi, analizują 
potrzeby zgłaszających się pacjentów i możliwości ich zaspo-
kajania. Zebrane obserwacje mają pomóc racjonalnemu kre-
owaniu polityki państwa i służby zdrowia wobec stosowania 
marihuany do celów medycznych w naszym kraju.

Celem Przychodni Cannabis jest pomoc pacjentom w podjęciu 
świadomej decyzji o wyborze metody leczenia. Przychodnia 
korzysta z trzyletnich doświadczeń punktu konsultacyjnego 
„Medyczna Marihuana” oraz ze wsparcia izraelskich lekarzy, któ-
rzy współpracują z FHO. Specjaliści z Izraela dysponują ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniem w praktycznym stosowaniu 
konopi, które potwierdza skuteczność tej terapii. 

Izrael posiada najstarszy i największy na świecie uregulowany 
program badawczy nad konopiami medycznymi, w którym 
zarejestrowanych jest ponad 22 tysiące pacjentów leczonych 
marihuaną. Marihuanę po raz pierwszy wykorzystano legalnie 
jako substancję leczniczą w 1993 r.

WYWIAD

Preparaty konopne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, 
co zostało opisane w światowej literaturze naukowej. Poradnia korzysta 
zarówno z doświadczeń zagranicznych, jak polskich. Ważnym źródłem 
informacji dla lekarzy Poradni jest publikacja Ministerstwa Zdrowia Izraela 
ze stycznia 2017 roku - „Konopie kwalifikowane do celów medycznych - 
Przewodnik Kliniczny”. Przewodnik wymienia wskazania medyczne 
do stosowania konopi:

w onkologii - pacjenci w trakcie chemioterapii oraz z przerzutami 
nowotworowymi w celu łagodzenia nudności, wymiotów lub bólów 
związanych z leczeniem,

w gastroenterologii - pacjenci cierpiący na czynną, zdiagnozowaną 
chorobę zapalną jelit,

w leczeniu bólu i opiece paliatywnej - pacjenci cierpiący na bóle 
neuropatyczne,

w chorobach zakaźnych - pacjenci ze zdiagnozowanym zespołem 
nabytego braku odporności (AIDS), w celu zwiększenia apetytu oraz 
łagodzenia wymiotów i zaburzeń żołądkowo-jelitowych,

w neurologii - pacjenci z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym, 
chorobą Parkinsona, zespołem Tourette’a oraz dorośli pacjenci z pa-
daczką oporną na leczenie,

w opiece paliatywnej - pacjenci terminalni,

w psychiatrii - pacjenci dorośli z rozpoznanym zespołem stresu 
pourazowego (PTSD).

mailto:przychodniacannabis@gmail.com
http://www.przychodniacannabis.com
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NASZE AKCJE

ZMIANY w prawie podatkowym, 

czyli o czym pamiętać, 
przekazując 

W styczniu 2019 r. zostaną 
wprowadzone nowe 
przepisy ułatwiające 
rozliczanie podatku 

od osób fizycznych. Co to oznacza 
do organizacji pożytku publicznego?

Udogodnienie dla podatników
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych od stycznia 2019 r. deklaracje PIT-37 i PIT-38 bę-
dzie przygotowywać Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). 
Taka zmiana to duże udogodnienie dla podatników, które 
jednak dla organizacji pożytku publicznego może oznaczać 
spadek wpływów z 1%. Dodanie KRS-u wybranej przez siebie 
organizacji będzie wymagało skorygowania zeznania, chyba 
że rozliczymy się samodzielnie (piszemy o tym poniżej). Jeśli 
nie dokonamy zmiany, deklaracja zostanie automatycznie 
zaakceptowana: z KRS-em z poprzedniego roku lub bez wska-
zania żadnej organizacji, jeśli podatnik w minionym roku nie 
przekazał nikomu 1% (wtedy cały podatek trafi do budżetu 
państwa). 

Kluczowy 1%
Dla wielu wpływy z 1% podatku decydują o możliwości dzia-
łania, a także liczbie podejmowanych inicjatyw, które przecież 
mają na celu wsparcie nas, obywateli. Dlatego jak co roku 
prosimy, abyś drogi Czytelniku pamiętał o nas, rozliczając się 
z fiskusem. Pomagamy od 28 lat. W skali roku obejmujemy 
opieką ponad 3 300 pacjentów, wspieramy również rodziny 
w trudnych chwilach żałoby. Oferujemy standard opieki, który 
jest wyższy od powszechnie dostępnego. Staramy się, aby 
nasze hospicjum było domem, a nie szpitalem. Pomóż nam 
czynić to nieprzerwanie.

O czym pamiętać
W przypadku wypełniania deklaracji PIT-28 (do 31 stycznia 
2019 r.) oraz PIT-36, PIT-39, PIT-36L (do 30 kwietnia 2019 r.) 
wystarczy podać nasz numer KRS 0000128039. Sprawa 
wygląda inaczej dla składających deklaracje PIT-37 i PIT-38 
(do 30 kwietnia 2019 r.). KAS wypełni podatnikom zeznania, 
bazując na danych przekazanych w zeznaniu podatkowym 
za rok ubiegły.

Aby po raz pierwszy przekazać swój 1% FHO należy złożyć 
korektę do zeznania i podać nasz numer KRS. Można to 
zrobić między 15 lutego a 30 kwietnia 2019 r. Warto też 
wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd Skarbowy 
swoich danych. Potrzebujemy ich jedynie w celach infor-
macyjnych, aby potwierdzić, że przekazane środki wpłynęły 
na konto Fundacji.

Rozlicz się samodzielnie
Korzystanie z automatycznej formy rozliczenia nie będzie 
jednak obowiązkowe. „Pierwszeństwo nad rozliczeniem auto-
matycznym mają mieć deklaracje złożone samodzielnie. Jeśli 
podatnik rozliczy się na własną rękę, deklaracja sporządzona 
przez skarbówkę nie będzie brana pod uwagę. W dalszym 
ciągu będzie można również rozliczać się papierowo.” – jak 
podaje serwis informacyjny prawo.pl. 
Oznacza to, że nadal będzie można rozliczyć się osobiście 
w Urzędzie czy też za pośrednictwem dedykowanych serwisów 
i programów. W każdym z tych przypadków należy pamiętać 
o podaniu numeru KRS Fundacji. Rozliczenia online można 
składać za pośrednictwem naszej strony fho.org.pl/przekaz-1, 
do czego gorąco zachęcamy!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
W razie kłopotów z wypełnieniem PIT-u zachęcamy do kon-
taktu z naszym opiekunem darczyńców. W każdą środę od 
10:00 do 13:00 (tel. 22 544 06 71) Marcin odpowie na Twoje 
pytania związane z przekazaniem 1%, a w razie potrzeby po-
może Ci wypełnić PIT online.

http://org.pl/przekaz-1
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Ś więta „zaczynają się” już w listopadzie: mikołaje, ozdoby i świąteczne piosenki. 
Są wszędzie. Później gonitwa zakupowa, rodzinne sprzeczki, sprzątanie, 
gotowanie. Następnie Wigilia, której odświętność rozpływa się w zmęczeniu. 

Ale tylko na chwilę i magia świąt przejmuje kontrolę nad nastrojem. I to się nie zmieni 
jakw filmie „Dzień świstaka” – co rok to samo. Święta z nami były, są i zostaną. 

Po co nam 
       święta

Gotowanie, choinka, wszyscy przy stole
Potraw musi być dwanaście, a przy stole zasiada więcej osób niż zazwyczaj. Dobrze byłoby, 

gdyby ktoś pomógł, ale kto ukręci mak i doprawi barszcz tak jak ja? Może dzieci? Chciałoby 
się je zaangażować (czasami same się do tego rwą), ale zrobią taki bałagan, że zanim 

będzie można przejść do przyrządzania kolejnej potrawy, zejdzie się pół dnia na sprzą-
taniu. Lepiej nie – niech zajmą się czymś innym. 

Z choinką też nie jest łatwo. Ostatnio dominuje moda na jeden kolor, dodatki wieńczą 
całość. Wszystko dopasowane do wystroju pomieszczenia, wedle wskazówek eks-

pertów. Pstrokata choinka? Mało gdzie dzisiaj to przejdzie. A co z dekorowaniem 
drzewka dziecięcymi pracami – zawieszkami, łańcuchami i kokardkami? Też nie? 

Kilka stłuczonych bombek przez dzieciarnię i krzywo powieszone łańcuchy 
również nie wchodzą w grę?

Wreszcie wigilia. Trzeba mądrze wszystkich rozlokować, biorąc pod uwagę, 
kto z kim się lubi, a kto z kim od razu przejdzie do omawiania bieżącej poli-

tyki. Kiedy zdarzą się marudy, którym coś nie zasmakuje, trzeba się ugryźć 
w język, by nie skwasić atmosfery. Są i tacy (jestem jednym z nich), którzy 

24 grudnia uczestniczą w dwóch wigiliach, u teściów i u rodziców. Go-
nitwa z zegarkiem w ręku: u teściów za krótko, u rodziców za późno. 

Skoro jest, jak jest, to po co te wszystkie komplikacje?

Tradycja, rytuały, wspólnota
Święta są nam potrzebne, bo wyznaczają społeczny rytm i pozwalają wyrwać się z codziennego 
cyklu. Nie jest to wyświechtany frazes, który być może dobrze opisywał XIX wiek, ale nijak ma 

się do współczesności. Wystarczy pomyśleć, czy potrafimy odróżnić czas odświętny od 
codzienności. Jasne, że potrafimy i nie chodzi tylko o zakreślenie dat w kalendarzu, 

ale też o symbole, powinności i oczekiwania.
Tradycje i rytuały to zachowania nieracjonalne. Dlaczego robimy w święta to, 

co robimy? Bo tak się robi. Od zawsze i po prostu. Wskazywanie na korzenie 
świątecznych zwyczajów (sięgające czasów pogańskich czy nawet starożyt-

ności) daje racjonalną podstawę, ale nie to nas przecież dzisiaj motywuje. 
Tradycja ma ogromną siłę, by w odpowiednim momencie przekierowywać 
nas na świąteczne tory, nawet jeśli nie mamy na to ochoty i wprost o tym 
mówimy (co już świadczy o byciu „w”, a nie „poza”).
Potrzebujemy rytuałów, które dają poczucie więzi, budują znaczenia 
i wartości, nadają sens wspólnocie. Czy tylko święta nam to zapewniają? 
Nie. Czy budują tę wspólnotę trwale? Bywa różnie. I nie chodzi tu o świę-

tości rozumiane dosłownie, bo, jak pokazują badania, Boże Narodzenie ma 
dla Polaków przede wszystkim wymiar rodzinny. Tak rozumie święta 53 proc. 

badanych, a tylko 27 proc. podkreśla aspekt religijny (CBOS, 172/2017). Nawet 
gdy sacrum umyka, obrzędy zostają. Mamy to we krwi.

Z dobrym słowem, bez udawania
Po co są święta, widać w hospicjum. Uczestniczę w nich od dwóch lat. 
Nikt niczego nie udaje, nie zaklina rzeczywistości, nie gra. Pierogi 
posklejane nierówno smakują wszystkim, nikomu nie przeszkadza, 
że śpiewamy nierówno, a bombki na choince nie są powie-
szone od linijki. Spotykamy się z pacjentami, by życzyć sobie 
nawzajem wszystkiego najlepszego. Bez poczucia obowiązku. 
Bez poetyckich fraz, choć pięknie. Bez zadęcia, choć ze łzami 
w oczach. Kiedy pacjenci wyciągają dłonie po opłatek – w niektó-
rych przypadkach ostatni w życiu – wiadomo, o co chodzi w świę-
tach. O człowieka, o spotkanie. Nie o prezenty, nie o jedzenie, piękne 
kreacje czy eleganckie świece, ale o danie odrobiny siebie i pozwolenie, 
by ktoś doświadczył tego bez skrępowania. Święta są po to, by ujarzmiać 
nieśmiałość w obdarowywaniu uśmiechem i dobrym słowem.
Starsi, młodzi, wierzący, niewierzący, ci ze wsi i wielkich miast – przytłaczająca 
większość z nas tkwi w świętach po uszy. I niezależnie od osobistych preferencji 
i narzekania tak zostanie. Potrzebujemy świąt, by pobyć ze sobą w trybie specjalnym, 
zrobić coś niecodziennego raz do roku, a na koniec poczuć, że ten czas już minął, i wrócić 
do standardowego rytmu. Jeśli święta mają być spokojne i ciepłe, to wyciszmy się nieco 
i wykrzesajmy z siebie tyle ciepła, ile się da. 

Autor: Marcin Milczarski, FHO
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Empatii 
nie da się kupić.  
Nawet na receptę.      

O zaufaniu, ryzyku, cierpliwości, 
znieczulicy, fundacyjnych 
planach i patrzeniu ludziom 

prosto w oczy opowiada Dorota Jasińska, 

prezes Fundacji Hospicjum Onkologiczne, 

w rozmowie z Marcinem Milczarskim.

Pamiętasz siebie sprzed pracy 
w FHO? Co się w Tobie zmieniło 
przez ostatnich osiem lat?
Dorota Jasińska: Zhardziałam, stałam się twardsza. Doświad-
czenia mnie zahartowały.

Któreś szczególnie?
Jestem odpowiedzialna za grupę około 150 osób. Za to, jak im 
się pracuje, czy są zadowoleni, jak się odnajdują w Fundacji, 
jak identyfikują się z tym miejscem itd. I to jest jedna strona, 
dość oczywista z racji zajmowanego przeze mnie stanowiska. 
Ale jest jeszcze doświadczenie pracy ze 150 osobami, sporą 
grupą ludzi ze swoimi życiorysami, emocjami, którzy wchodzą 
w reakcje ze mną. Powstaje koktajl złożony z wielu wrażliwości, 
emocji, a nawet formy i nastroju w danym dniu. Bywa ciężko, 
ale ciężko jednocześnie pięknie. I to właśnie hartuje mnie 
najmocniej i najwięcej uczy.
Bardzo mi zależy, żeby ekipa FHO lubiła to miejsce. W pra-
cownikach trzeba widzieć ludzi. Albo jesteś z kimś w relacji, 
albo nie. Jesteśmy jeszcze na tyle niedużą organizacją, że jest 
miejsce na więzi, na dostrzeganie indywidualności, charakte-
rów, także na rozpoznawanie i szanowanie zobowiązań poza 
pracą. Umówiliśmy się na coś i trzeba sobie pomagać. Ja swoje 

w życiu przeszłam, miałam mnóstwo obowiązków prywat-
nych, które musiałam podejmować sama i bywały momenty, 
w których waliłam głową w mur, płakałam i… przestawałam 
lubić swoją pracę. Bo brakowało mi przestrzeni. Chcę ją dawać 
– dosłownie i w przenośni – wszystkim osobom w Fundacji.

Dość ryzykowne podejście. 
Ufasz ludziom?
Tak. To jest właśnie czas, kiedy zaczynam dyskontować swój 
wiek, który jeszcze do niedawna mi przeszkadzał (śmiech). 
Patrzę ludziom w oczy – i to nie jest żadna metafora. Od pierw-
szej rozmowy. I w oczach szukam szansy. Jeśli ją dostrzegę, to 
druga strona dostaje pełny kredyt zaufania: albo go utrzyma, 
albo straci.

Pamiętasz, z jakimi emocjami 
rozpoczynałaś pracę w Fundacji?
Zacząć trzeba od tego, że osiem lat temu ktoś uwierzył, 
że będę potrafiła zarządzać – nie bezpośrednio, ale na pewno 
pośrednio – szpitalem, bo przecież nasze hospicjum jest ma-
łym szpitalem. Nie jestem lekarzem, nie mam doświadczenia 
medycznego, mam tylko serce, które mogę dać. Bałam się, 
że sobie nie poradzę z kierowaniem hospicjum. Jednak oka-
zuje się, że jeżeli szanujesz fachowców, z którymi pracujesz, to 
oni pomogą i jeszcze wiele się od nich nauczysz.

Jakie obrazy stają ci przed oczami, 
kiedy myślisz o następnych ośmiu 
latach?
Na pewno rozbudowanie domu opieki i dalsze krystalizo-
wanie naszej pozycji na Ursynowie, w Warszawie, w świecie 
opieki paliatywnej. Chciałabym, żeby FHO było kojarzone 

Dorota Jasińska 
Prezes Zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne 
św. Krzysztofa. Swoją ścieżkę zawodową 
rozpoczęła w 1989 r. pracą w ambasadzie 
USA jako asystent attaché prasowego, później 
polityczno-wojskowego. Kolejne doświadczenia 
zdobywała jako specjalista ds. komunikacji 
marketingowej w takich firmach jak Coca-Cola 
Services i Ericsson Polska. Dusza społecznika 
zaprowadziła ją do organizacji pozarządowej 
Polskiej Unii Onkologii, w której od 18 lat pracuje 
jako dyrektor biura Zarządu. 
Zebrane doświadczenia pozwoliły przyjąć 
równolegle stanowisko prezesa Zarządu FHO 
w 2010 r., które piastuje do dziś.

NASI PRACOWNICY
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“Poprzez włączanie 
dzieci i młodzieży 

do akcji Pola Nadziei, 
dajemy młodym ludziom 

narzędzia, które pomogą im 
w przyszłości otwierać się na 

drugiego człowieka.

z profesjonalizmem, żeby ludzie myśleli o nas jako o miejscu, 
w którym się wie, co, jak, kiedy i z kim robić. I robi się to dobrze, 
niezależnie od dziedziny czy skali. Chcę budować zaufanie, 
które przekona do nas ludzi.

Ale to wymaga czasu, a Ty podobno 
jesteś niecierpliwa.
To jest temat na osobny wywiad (śmiech). Jestem bardzo 
niecierpliwa i jest to jedna z moich największych wad. Uczę 
się nad tym panować przez ćwiczenie wyrozumiałości i – jak 
wspomniałam – zaufania. Jak się z kimś umawiam i daję już ten 
kredyt, to muszę poczekać do samego końca, żeby sprawdzić, 
jak się sprawy mają. Moja niecierpliwość musi zejść na drugi 
plan i ustąpić pola zaufaniu. Nie ma innej drogi. Szczególnie 
jeśli problemem są tylko moje emocje i moja niecierpliwość, 
a nie naglący termin.

Odnoszę wrażenie, że 
ryzykujesz w kontaktach 
z ludźmi, że wystawiasz się na 
potencjalny atak, odsłaniając 
„miękkie podbrzusze”. Uważasz, 
że ludzie są z natury dobrzy?
Tak uważam. To, że stajemy się czasami źli, znaczy tylko tyle, 
że mamy za sobą nieprzepracowane doświadczenia, takie, z któ-
rymi sobie nie poradziliśmy. W obliczu zagubienia włączają się 
najgorsze instynkty, zaczynamy uruchamiać mechanizmy, które 
znamy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. I one w moim 
przekonaniu mają często charakter obronny. Jeśli nie mamy 
innych narzędzi niż te pierwotne, np. krzyk czy demonstracja 
przewagi lub nawet siły (także fizycznej), to szybko pojawia się 
zło. Dla przykładu: dzisiaj poprzez włączanie dzieci i młodzieży 
do akcji Pola Nadziei, dajemy młodym ludziom narzędzia, które 
pomogą im w przyszłości otwierać się na drugiego człowieka. 
Chodzi o to, by nie bali się pomagać innym, rozumieli sens 
bezinteresownego wspierania potrzebujących i chcieli się w to 
angażować. Bez takich umiejętności bywa różnie, jest trudniej 
pochylić się nad kimś obok. Oczywiście dostosowujemy tę na-
ukę do możliwości dzieci, szanujemy ich potrzebę zabawy, ale 
w gruncie rzeczy uczymy pomagać. To jest „trening” empatii, co 
w przyszłości ułatwi kontaktowanie się z potrzebującym. Uwa-
żam to za dodatkową wartość wszystkich naszych akcji, które 
podejmujemy poza naszą główną działalnością, hospicyjną. 
Stwarzamy ludziom przestrzeń, by doskonalili się w dobroci. 
Wszyscy tego potrzebujemy.

Bo mimo powszechnej znieczulicy 
życie wcale nie przestało boleć?
To też, chociaż ja patrzę na to trochę inaczej: ludzie coraz 
częściej i głębiej się znieczulają, bo coraz trudniej jest im 
znosić ból, każdego rodzaju. Żyjemy w czasach, w których 
na wszystko (nie mam tu na myśli poważnych chorób) mamy 
lekarstwo. I to działające natychmiast.

Od braku apetytu przez łamliwe 
paznokcie po strzykanie 
w stawach. 
Rodzi to złudzenie, że ze wszystkim możemy sobie poradzić, łyka-
jąc tabletkę, wchodząc na serwis randkowy czy z ofertami pracy. 
A tak przecież nie jest! Empatii nie da się kupić, nawet na receptę. 
Bezinteresowności, miłości, troski i przyjaźni też nie. A z ich braku 
ludzie potrafią okrutnie cierpieć. Na niektóre rzeczy potrzebny jest 
czas, a czekanie bywa rozczarowujące i bolesne. I w tym sensie 
się znieczulamy – popadamy w pośpiech i umykają nam sprawy 
ważne. Brakuje nam cierpliwości, wyrozumiałości, zajmujemy się 
rzeczami bez znaczenia, a przestajemy zajmować sobą, poświęcać 
sobie czas. A powinniśmy. I to nie tylko od święta.

Rozmawiał Marcin Milczarski , FHO

Dołącz do akcji

18,60 
i zostań stałym darczyńcą!

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 rozbudowę hospicjum.

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

N a dzisiaj zaplanowałam 
wycieczkę po Warszawie. 
Pojedziemy moim samochodem, 

do którego spakujemy wózek. Mam 
nadzieję, że ten pomysł spodoba się panu 
Jankowi. To on zadecyduje, dokąd się 
udamy.

W czwartki odwiedzam pana Janka
Czwartek to dzień hospicjum domowego. W te dni odwie-
dzam pana Janka. Spotykamy się raz w tygodniu, po południu, 
zwykle ok. 18.00. Czasami wychodzimy do pobliskiego parku 
na lody albo na spacer. Kiedy indziej zostajemy w domu. Nasza 
relacja opiera się na rozmowach, w ten sposób spędzamy ze 
sobą naprawdę dużo czasu. Dyskutujemy na przeróżne tematy 
– od ekonomii po fizykę kwantową i funkcje mózgu. Pan Janek 
ma dużą wiedzę i bardzo ciekawie opowiada.

Od osiemnastu lat żyje z nowotworem i szczęśliwie wygrywa 
każdą stoczoną z nim bitwę. Z podziwu godną pogodą ducha 
i determinacją poddaje się kolejnym operacjom. A miał ich 
już pięćdziesiąt.
Mój podopieczny porusza się na wózku inwalidzkim. Bardzo 
sprawnie radzi sobie z wieloma przeszkodami na drodze. 
Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, ile pułapek i przeszkód 
czyha na osobę poruszającą się na wózku, proste zaś z pozoru 

rzeczy stają się nieosiągalne.

Jedziemy na wycieczkę  
po Warszawie
Pan Janek wspomniał ostatnio, że nie może swobodnie jeź-

dzić po mieście i od ponad dzie-
sięciu lat nie odwiedzał ważnych 
dla siebie miejsc – tych, w których 
wcześniej mieszkał i z którymi 
wiążą się miłe wspomnienia. Za-
planowałam więc na dzisiaj wy-
cieczkę po Warszawie. Pojedziemy 
moim samochodem, do którego 
spakujemy wózek. Mam nadzieję, 
że mój pomysł spodoba się panu 
Jankowi. To on zadecyduje, dokąd 
się udamy. Cieszę się na myśl o tej 
wycieczce, bo to spora odmiana 
również dla mnie.

Parkuję samochód pod domem 
i dzwonię. Pan Janek jest już go-
towy i po chwili dociera na par-

king. Sprawnie wsiada do samochodu, a ja trochę niezdarnie 
zabieram się do złożenia wózka. Nigdy wcześniej tego nie robi-
łam, ale udaje mi się. Wózek w bagażniku, pan Janek na miejscu 
pasażera, pasy zapięte. Ruszamy.

Pierwszy punkt – dom na Pradze, w którym kiedyś mieszkał 

pan Janek. Po drodze rozmawiamy i oglądamy zmienioną 

Warszawę. Zwykle nie przyglądam się tak uważnie, ale teraz 
patrzę tak, jakbym również nie widziała miasta przez dziesięć 
lat. Jedziemy w miejsce w prawobrzeżnej Warszawie, w którym 
nigdy wcześniej nie byłam. Chyba oboje jesteśmy przejęci. 
Słyszę, że sporo się zmieniło w okolicy, tylko niektóre domy 
stoją jak dawniej. Oglądam zielone ogródki i skwer z pięknie 
zadbaną roślinnością.  

Autorka: Dorota Wachowicz 
Mam na imię Dorota. Od roku jestem 
wolontariuszką w Fundacji Hospicjum 
Onkologiczne im. św. Krzysztofa w Warszawie. 
Odwiedzam pacjentów w hospicjum 
stacjonarnym i domowym. Poznaję ludzi, którzy 
wiele wnoszą w moje życie.

Czwartki 
        z panem 
   Jankiem

Pracuję w firmie A. Schulman na stanowisku HR 
Manager. Ogromnie lubię to, co robię, głównie 
za sprawą niezwykłych ludzi, z którymi mogę pra-
cować! Mam uzdolnionego syna Adama (24 l.), 
cudowną i energiczną mamę Krystynę, ukochaną 
siostrę bliźniaczkę Agatę, starszą o trzy lata siostrę 
Kaśkę i 15-letniego kota Harry'ego. Jesteśmy bar-
dzo fajną i kochającą się rodziną. Lubię spacery 
(po górach i nizinach), jogę, starego dobrego rocka 
i medytację. Pasjami słucham audiobooków, a gdy 
mam czas, tańczę salsę. Mój znak rozpoznawczy to 
uśmiech. W życiu najważniejsza jest dla mnie ra-
dość (z ang. „joy”). I uwielbiam, po prostu uwielbiam 
przychodzić do hospicjum! Bez względu na to, czy 
po wyjściu śmieję się, czy płaczę.
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ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNE

Na Jelonkach cofamy się 
do przeszłości studenckiej

Pan Janek prosi jeszcze, żebyśmy pojechali na Jelonki, gdzie 

spędził najszczęśliwsze lata w trakcie swoich studiów w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), dziś Szkole Głównej 

Handlowej (SGH). Jestem zaciekawiona.

Z zapartym tchem oglądam klimatyczne domki, zielone alejki 

i ogródki. Klub Karuzela, kino, sklep i siłownia – wszystko w tym 

samym stylu. Słucham opowieści pana Janka o czasach stu-

denckich, o nauce, zabawach i szaleństwach młodych ludzi. 

Tyle lat mieszkam w Warszawie, a nawet nie wiedziałam, że ta-

kie miejsce istnieje. Radość na twarzy mojego pasażera dopeł-

nia wrażenia. Ogromnie się cieszę, że choć w małym stopniu 

mogę umilić pacjentowi dzień i umożliwić mu zobaczenie 

dawno niewidzianych miejsc.

Kiedyś zapytałam pana Janka, co dla niego oznacza hospicjum 

domowe. Odpowiedział:

Powiem ci tak, Dorota:

Hospicjum domowe to bardzo dobra sprawa dla ludzi chorych 

na raka, a szczególnie samotnych, ponieważ czują się bezpiecz-

niej. Wiedzą, że za dzień, dwa czy kilka dni pielęgniarka lub lekarz 

na pewno ich odwiedzi i zapyta o ważne dla nich sprawy zwią-

zane ze zdrowiem i samopoczuciem. Przy okazji mogą poprosić 

o pomoc i radę.

Natomiast wizyty wolontariuszy stają się odskocznią od przytła-

czającej, monotonnej, codziennej szarości. Umożliwiają prowa-

dzenie rozmów na przeróżne tematy niezwiązane z chorobą. To 

daje możliwość, przynajmniej chwilowo, powrotu do tej natu-

ralnej części świata, w której chory nadal chętnie by przebywał. 

Wolontariusze stają się łącznikami ze światem, często już nieosią-

galnym dla chorego. Można ich zawsze o coś poprosić.

Ważne i piękne słowa…
Pewnego razu pan Janek powiedział, że miewa problemy ze 
snem, bo ból nie daje mu odpocząć. I ogromnie mnie wzru-
szyło, kiedy przyznał, że po mojej wizycie, gdy rozmawiamy 
o różnych sprawach, gdy śmiejemy się i żartujemy, zupełnie 
zapomina o bólu, a potem łatwiej zasypia.
Spotkanie, nawet jeśli nie trwa długo, przynosi korzyści obu 
stronom. Ja wychodzę uśmiechnięta i wiem, że pan Janek rów-
nież jest zadowolony.

Dla mnie najważniejsze jest to, że robię sobie przerwę od pędu 
codziennego dnia, od pracy i obowiązków. Zatrzymuję się, aby 
pobyć z drugim człowiekiem. Przez ten krótki czas liczy się tylko 
on, nic innego.

“
 Ogromnie się cieszę, że choć w małym stopniu 

mogę umilić pacjentowi dzień
i umożliwić mu zobaczenie dawno niewidzianych miejsc.

O pomocy dla pacjentów 
hospicjum, misji 
i inicjatywach, które 
wspiera PGE Narodowy, 
opowiada Monika 

Borzdyńska, rzecznik prasowy PGE.

W jaki sposób PGE Narodowy 
wspiera FHO?
Stadion Narodowy od lat dostarcza Polakom emocji i pozytyw-
nej energii, dlatego my jako firma staramy się wspierać takie 
organizacje jak FHO. Współpracowaliśmy wraz z Fundacją pro-
jekcie Dobra Aukcja*, którego tegoroczna edycja poświęcona 
była piłce nożnej. Uznaliśmy, że taka aukcja nie może mieć 

Dom Reprezentacji 
Polski dla FHO 
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KALENDARIUM FHO

WRZESIEŃ:

28 września - Pracownicy FHO, pod opieką pana Wojciecha 
Domańskiego, odwiedzają znajdującą się na terenie hospicjum 
pasiekę, w której powstają miody - cegiełki. Pan Wojciech, do-
świadczony pszczelarz, w ramach wolontariatu opiekuje się 
fundacyjnymi pszczołami.

28 września - Wolontariusze z hotelu Intercontinental w Warsza-
wie po raz kolejny odwiedzają pacjentów hospicjum. Serwują im 
przepyszny obiad wraz z podwieczorkiem. Menu przygotowuje 
szef kuchni hotelu, specjalnie na potrzeby podopiecznych FHO.

30 września - Dobiega końca półroczna akcja „Bazarek na rzecz 
podopiecznych hospicjów” organizowana przez stowarzyszenie 
Hospicjusz. W ramach akcji odbywają się liczne licytacje w me-
diach społecznościowych.

PAŹDZIERNIK

Rozpoczyna się IV edycja Pól Nadziei. Trwa sadzenie cebulek 
żonkili. Dzieci i młodzież ze szkół oraz przedszkoli, które dołą-
czyły do programu, organizuje pierwsze zbiórki na rzecz hospi-
cjum (fho.org.pl/polanadziei).

5 października - Wolontariusze z firmy Credit Suisse sadzą ce-
bulki żonkili na terenie hospicjum.

6 października - Podczas IV Konferencji Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku zespół fizjoterapeutek w FHO tłu-
maczy, jak stworzyć dobry zespół.

12 października - Dzieci z Przedszkola nr 201 Misia Ursynka 
w Warszawie wraz z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą 
oraz wiceburmistrzami Łukaszem Ciołko i Antonim Pomianow-
skim sadzą cebulki żonkili, inaugurując V edycję Pól Nadziei.

19 października - Podczas uroczystej gali przedstawiciele FHO 
odbierają nagrodę internautów za najlepszy raport społeczny. 
Konkurs organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjator 
i partner przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

20 października - W Tesco na Ursynowie trwa zbiórka produk-
tów żywnościowych dla pacjentów hospicjum.

28 października - FHO bierze udział w Targach Młodej Pary, aby 
zapraszać do udziału w akcji Zamiast Kwiatów. Wolontariusze 
wraz z pracownikami Fundacji zachęcają uczestników Targów 
do zamieniania wręczanych podczas ślubu kwiatów na wspar-
cie dla pacjentów hospicjum (fho.org.pl/zamiast-kwiatow).

LISTOPAD:

W Fundacji trwa zbiórka środków medycznych.

14 listopada - Rozstrzygnięty zostaje konkurs plastyczno-lite-
racki „POMOC”, który odbywa się w ramach akcji Pola Nadziei. Jak 
co roku jury wybiera 12 prac literackich oraz 12 prac plastycznych, 
które ozdobią kalendarz na 2019 r. - cegiełkę na rzecz FHO.

23 listopada - Zespół FHO świętuje 15-lecie pracy pani Ewy 
Kalińskiej, psycholożki w hospicjum domowym i stacjonarnym. 

24 listopada - Ursynowski Chór Iuvenis daje świąteczny koncert 
dla podopiecznych Fundacji.

26 listopada - Do Fundacji trafia darowizna od firmy Rossmann 
w postaci środków higienicznych o łącznej wartości 39 tys. zł. 

27 listopada - W ramach akcji Podwójne Wyzwanie Funda-
cja otrzymuje czek na 100 tys. zł, które zostaną przeznaczone 
na wyposażenie Poradni Leczenia Bólu FHO w specjalistyczny 
sprzęt medyczny. 

29 listopada - W ramach akcji #WszyscyDoWioseł, organizo-
wanej przez Fundację Legii, 400 zawodników w ciągu 10 godzin 
przepływa ponad 1000 km na ergometrach, aby pozyskać środki 
na niezbędny w sprzęt medyczny. Zebrana kwota wynosi 100 tys. zł!

GRUDZIEŃ:

9 grudnia - FHO uczestniczy w Mikołajkach Ursynowskich, 
gdzie wystawia świąteczne cegiełki. 

16 grudnia - Ma miejsce V Parada Świąteczna FHO. Uczestnicy 
odczarowują hospicjum, kolędując na terenie FHO.

19 grudnia – Odbywa się spotkanie wigilijne dla pacjentów 
i przyjaciół FHO. 

  WYDARZYŁO SIĘ:

  WYDARZY SIĘ:

swojej inauguracji nigdzie indziej niż w Domu Reprezentacji 
Polski i właśnie tam się odbyła. Bardzo cieszymy się, że mogli-
śmy pomóc w tak szczytnym celu jak zbiórka środków na sprzęt 
medyczny dla pacjentów hospicjum.

Jakim wartościom społecznym 
hołduje PGE Narodowy?

Misją PGE Narodowego jest udostępnienie ogromnego poten-
cjału, jaki oferuje ten obiekt wszystkim, chcącym współtworzyć 
to wyjątkowe miejsce. Nie wyróżniamy nikogo w sposób nie-
uzasadniony ani też nie wykluczamy, nie dyskryminujemy i nie 
stawiamy innego rodzaju barier. Ważne są dla nas wszystkie 
grupy społeczne, dlatego, budując nasz kalendarz wydarzeń, 
staramy się, aby każdy mógł w znaleźć coś, co go zainteresuje.

W jakie inne inicjatywy społeczne 
angażuje się PGE Narodowy?
Przywiązujemy ogromną wagę do działań związanych ze Spo-
łeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR). Ich podstawą jest 
zwiększanie dostępności przestrzeni PGE Narodowego dla pod-
miotów i inicjatyw adresowanych do szerokiego grona odbior-
ców, związanych ze spędzaniem wolnego czasu, aktywnością 
fizyczną i zdrowym trybem życia. Mówiąc prościej, na terenie 
naszego obiektu odbywają się bezpłatne i dostępne dla wszyst-
kich wydarzenia, takie jak warsztaty z jazdy na rolkach, zajęcia 
longboardowe, kolarskie czy z wrotkarstwa alpejskiego. Przy-
czyniliśmy się też do organizacji gali finałowej akcji BohaterON 
(projektu mającego na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników powstania warszawskiego), organizując spotka-
nie z powstańcami warszawskimi, a także warsztaty z inżynierii 
dla dzieci. Zachęcamy do obserwowania strony pgenarodowy.
pl, na której na bieżąco staramy się uzupełniać naszą ofertę 
i przekazywać informacje o akcjach społecznych, w które się 
angażujemy.

Monika Borzdyńska

dyrektor ds. komunikacji i promocji, rzecznik 
prasowy, PGE Narodowy

*Dobra Aukcja to projekt FHO 
oparty na licytacjach internetowych 
na rzecz pacjentów hospicjum. 

Jej I edycja poświęcona była piłce nożnej, a głów-

nym przedmiotem licytacji była futbolówka pod-

pisana przez piłkarzy z  igrzysk  w Montrealu (1976) 

i mundialu w Argentynie (1978). Mistrzostwa w Ro-

sji oraz 40-lecie mundialu w Argentynie  stworzyły 

okazję nie tylko do świętowania i wspominania,  

ale także działania na rzecz potrzebujących. Dzięki 

zaufaniu i szczodrości licytujących podczas akcji 

zebraliśmy ponad 230 tys. zł.

http://fho.org.pl/zamiast-kwiatow


 Dołączcie do akcji 
     Zamiast Kwiatów

i wesprzyjcie pacjentów 
hospicjum

fho.org.pl/zamiast-kwiatow

http://fho.org.pl/zamiast-kwiatow

