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W tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia Fundacji. Jest on trudny dla 

nas wszystkich, bogaty w nowe, często niełatwe przeżycia i wyzwania. 

Te kilkadziesiąt lat doświadczeń, ale i czas pandemii nasuwają jeden 

najważniejszy wniosek. Poczucie bliskości zarówno w dobrych jak i złych momentach oraz 

wzajemna życzliwość powinny towarzyszyć każdemu z nas bez względu na okoliczności. 

Dlatego życzymy Państwu, aby najbliższy rok obfitował w spokój, zdrowie i jak najwięcej 

chwil dla siebie i bliskich.
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WYWIAD

O tym, jak walczyć z przeciwnościami 
losu, o swoich pasjach i pomaganiu, 
w rozmowie z Karoliną Chojką-Bartoszko 
opowiada Conrado Moreno, polsko-
hiszpański konferansjer, redaktor i wieloletni 
przyjaciel FHO.

Staram się 
być obecny

Conrado Moreno - osobowość telewizyjna, konferansjer, dziennikarz, aktor i prezenter. 

Uczestnik programu Europa da się lubić. W Radiu Dla Ciebie prowadzi audycje „Życie jak 

w Madracie” oraz „Przychodnia”. Prywatnie ojciec Gabriela i Maribel. W czasie wolnym lubi 

pomagać.

Rozmawiała: Karolina Chojka-Bartoszko
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Mało kto ma świadomość, że masz polskie 
korzenie…
Tak. Moja mama jest Polką, a tata Hiszpanem. Urodziłem się 

w Madrycie. Od zawsze uważam się za Polaka i Hiszpana. Od 

dziecka też poszukuję tożsamości i miejsca. Tak naprawdę 

dopiero kilka lat temu uświadomiłem sobie, że nie mogę 

być w połowie Polakiem, a w połowie Hiszpanem. Uznałem, 

że jestem jednym i drugim. Czasem wyraźnej widać we 

mnie cechy jednego, a czasem drugiego narodu. Poza tym 

zawsze ciągnie mnie do tego kraju, z dala od którego żyję. 

W Polsce tęsknię za Hiszpanią, ale jestem też przekonany, 

że choć ostatnio niestety rzadko bywam w Hiszpanii, to 

przeprowadzając się, tęskniłbym za Polską. 

Mieszkasz w Warszawie. Czym jest dla Ciebie to 
miasto? Jakie budzi w Tobie emocje, skojarzenia?
Moja relacja z Warszawą jest dość skomplikowana. 

Na przestrzeni ostatnich lat mój stosunek do niej zmieniał 

się za sprawą różnych doświadczeń. To miasto zawsze 

kojarzyło mi się z moimi dziadkami, rodzicami, z domem. 

Myślę, że to od momentu, gdy zmarli dziadkowie patrzę na 

Warszawę trochę inaczej. Bardzo się kochali, byli ze sobą 

55 lat. To do nich, jeszcze jako nastolatek, przyjeżdżałem 

z siostrą na wakacje. To babcia uczyła mnie języka polskiego. 

To babcia, która była literatką, opowiadała nam o poezji, 

literaturze, uczyła dbać o poprawną polszczyznę. Dziadek 

zaś był niezwykłym, pełnym temperamentu człowiekiem. 

Gdy zmarli, w mojej warszawskiej przestrzeni pojawiła się 

bardzo poważna luka. Ogromnie brakuje mi ich obecności. 

Tutaj też przyszły na świat moje dzieci: dziś 9-letni Gabriel 

i roczna Maribel. Córka urodziła się w tym samym szpitalu co 

moja mama i babcia. Warszawa jest więc dla mnie miastem 

niezwykle istotnym i ważnym. Ale relacje międzyludzkie 

bywają różne. Potrafią być nieoczywiste, bez konkretnych 

odcieni czy barw. I tak odbieram to miasto, nie idealizuję go. 

Znam jego dobre i złe strony. 

Jest jeszcze drugie ważne dla mnie miejsce – Madryt. Tęsknię 

za nim i zapewne trochę je idealizuję, bo nie bywam w nim 

często. Ale może kiedyś będę mógł tam wrócić, bo absolutnie 

kocham to miasto. Tak to sobie wyobrażam.

Czy jest coś, co szczególnie zadziwia Cię 
w postawach Polaków, zwłaszcza teraz w czasie 
pandemii?
Zawsze staram się patrzeć na Polskę i Polaków trochę jakby 

z zewnątrz. Wydaje mi się, że brakuje nam dystansu. Ja 
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oczywiście staram się go nabierać, podkreślać te dobre 

cechy, bo mam wrażenie, że jako Polacy jesteśmy niezwykle 

krytyczni wobec siebie. Mamy to chyba wpisane w nasz kod 

genetyczny. Lubimy narzekać i krytykować. Wydaje mi się, 

że brakuje nam takiej obiektywnej oceny i nie zauważamy 

swoich zalet. Uważam, że Polacy to często niezwykle ambitni, 

pracowici i ciekawi świata ludzie. Według mnie, w porównaniu 

chociażby z Hiszpanami, wiedzą więcej na temat świata. 

Wiedzą więcej o Hiszpanii niż Hiszpanie o Polakach, a to dla 

mnie ważny punkt odniesienia. Choć jest oczywiście dużym 

uogólnieniem, to myślę, że dosyć trafnym. To pokazuje, jak 

wiele Polacy potrafią od siebie wymagać. W gruncie rzeczy 

Polacy są narodem bardzo otwartym, chociaż tę otwartość 

widać dopiero po jakimś czasie. I wreszcie, co także istotne, 

Polacy są ciekawymi siebie, świadomymi własnej historii, 

tradycji, lubiącymi pomagać ludźmi. Nie są ślepi na potrzeby 

innych. I chyba często o tych cechach niestety zapominamy.

 Jacy ludzie Cię fascynują? Z jakimi osobami lubisz 
spędzać czas?
To jest pytanie, które odnosi się do wyboru, więc pytanie 

zatem, jakim kryterium się kieruję, jeśli mogę decydować, 

z kim chcę przebywać. Lubię ludzi o otwartych umysłach, 

którzy nie szufladkują innych. Ludzi świadomych choćby 

tego, że każdy z nas jest inny, że możemy mieć różne poglądy 

i postawy, że możemy różnie odbierać świat. Ważne, abyśmy 

pamiętali, że ta różnorodność światopoglądów, kultur, historii, 

sposobów wychowania czy domów, z których pochodzimy 

jest niezwykle istotna. Wspomniana otwartość pozwala 

życzliwym okiem spojrzeć na drugiego człowieka. Życzliwość 

jest dla mnie najważniejszym kryterium, jeśli chodzi o ludzi, 

którymi lubię się otaczać. Te cechy są dla mnie synonimem 

tego, że ktoś potrafi spełniać się życiowo, bo nie nakładają 

pewnych filtrów, które ograniczają możliwości poznawania 

drugiego człowieka. 

Wiemy, że ludzkie historie są dla Ciebie ważne. 
Skąd to zainteresowanie człowiekiem? 
Jako dziecko byłem osobą, która lubiła słuchać i myślę, że ta 

cecha pozostała ze mną po dziś dzień. Wbrew pozorom i pracy, 

którą wykonuję nie lubię być w centrum uwagi. Lubię stać 

z boku, słuchać i obserwować innych. To właśnie te ludzkie 

historie, które opowiadali moi dziadkowie i rodzice były dla 

mnie zawsze niezwykle ważne. To chyba stanowi element 

pracy, którą wykonują chociażby w radiu i to ono pokazało 

mi, że tu liczy się nie tylko kultura słowa, ale umiejętność 

słuchania. Tak samo jak pauza, cisza, która czasem zapada 

na antenie jest wymowna i znacząca. Mam świadomość, 

że w życiu nie trzeba wypełniać zawsze całej przestrzeni 

sobą i słowami, czasem to, co najistotniejsze jest schowane 

w tym zatrzymaniu i obserwacji – w umiejętności dystansu. 

W radio te umiejętności są pewnym sposobem na 

prowadzenie audycji. 
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Dialog, poznawanie często trudnych historii 
z życia innych ludzi może wymagać 
odreagowania. W czym odnajdujesz swoją 
odskocznię? 
Poezja i radio. Czasem piszę wiersze, ale zawsze podkreślam, 

że nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to poezja. Może to 

ocenić tylko ktoś z zewnątrz. Robię to absolutnie samoistnie. 

Publikuję je w sieci i nie zastanawiam się, czy komuś się to 

spodoba, czy nie albo czy ktoś to skomentuje. Nie jest to dla 

mnie istotne. Po prostu wyrzucam z siebie uczucia, myśli, 

słowa. Mam nadzieję, że jest to na tyle uniwersalne, że będzie 

dla kogoś pomocne i znaczące. Dla mnie kluczowe jest to, 

że jest to sposób radzenia sobie z problemami. Podobnie 

jak praca w radiu. To moje wewnętrzne terapie. Stanowią 

odskocznię od osobistych trudności, ale nie relacji z ludźmi. 

Na co dzień borykam się z różnymi problemami, które są 

dla mnie dużym wyzwaniem. Osłabiają mnie psychicznie 

i fizycznie. Cenię sobie jednak prywatność. Gdy przeżywam 

gorsze momenty, bardzo często szukam przestrzeni do 

odbudowania siebie, nabrania sił i dystansu. Znajduję ją 

właśnie w radiu. Gdy zamykam za sobą drzwi, mam chwilę dla 

siebie. Odnajduję wtedy spokój, mogę się wyciszyć i oddalić 

od trosk. To czas skupienia się na drugim człowieku i bardzo 

mi to pomaga.  

Dlaczego postanowiłeś wspierać nasze 
hospicjum? 
FHO poznałem, zanim jeszcze zacząłem wspierać 

doroczny piknik rodzinny „Odczarowanie Hospicjum”, który 

organizujecie. Wielokrotnie udzielałem się jako wolontariusz 

w innych hospicjach. Znajomi wolontariusze zapraszali mnie 

do różnych akcji. Idea wolontariatu jest mi bardzo bliska. 

W wolnym czasie próbuję pomagać innym. Staram się 

być obecny. I uważny na potrzeby drugiego człowieka, na 

cierpienie, na historie, które dotykają ludzi, a wobec których 

nie umiem zostać obojętny. Teraz, w czasie pandemii, kiedy 

oddalamy się od siebie, brakuje mi wolontariatu. Zawsze 

jestem pod ogromnym wrażeniem kadry medycznej 

i wolontariuszy, którzy pracują w hospicjach. Myślę, że 

zasługują na najwyższy wyraz uznania i szacunek. Tych 

drugich szczególnie podziwiam za bezinteresowność, o której 

niestety niewiele mówi się w mediach. Ma to negatywny 

wpływ na odbiór nas samych jako społeczeństwa. Natomiast 

styczność z wolontariatem często potwierdza, że człowiek 

jest z natury dobry. A ludzi o dobrym sercu jest bardzo dużo. 

Z drugiej strony chęć pomagania nie powinna być niczym 

wyjątkowym i oryginalnym. Dla mnie jest to też absolutnie 

normalne i oczywiste. 
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Od niedawna prowadzisz w RDC audycję 
„Przychodnia”, w której poruszasz problematykę 
zdrowia zarówno człowieka, jak i jego wiernych 
przyjaciół – zwierząt :)
Audycja „Przychodnia” faktycznie porusza tematy z zakresu 

zdrowia i ludzi, i zwierząt. Myślę, że ludzie, którzy są 

empatyczni nie rozróżniają empatii na tą wobec ludzi czy tę 

wobec zwierząt. Są po prostu zawsze wrażliwi i czuli na to, by 

wszystkim żyło się dobrze. Stąd taka formuła. 

Jakie są Twoje plany, marzenia? Podobno 
przygotowywałeś się do założenia biura podróży.
Od wielu lat mam takie marzenie. Wraz z przyjacielem 

próbowaliśmy takie biuro poprowadzić, jednak nie doszło 

do realizacji żadnego wyjazdu. To był mój pomysł na 

połączenia mojej potrzeby życia i w Polsce, i Hiszpanii, ale też 

opowiadania o nich. Jednak branża turystyczna jest niezwykle 

wymagająca. Natomiast ze względu na pandemię możliwość 

podróżowania jest i będzie mocno ograniczona. Musiałem 

zatem zawiesić te plany, ale być może z czasem kiedyś do 

nich wrócę. Jednak na chwilę obecną nie jestem do tego 

przekonany.  

Czy jest coś co może powstrzymać Cię od 
działania? 
Dużo robię, dużo pracuję. Dzięki temu nie poddaję się 

i odnajduję w sobie siłę. Uważam, że zarówno siły, jak 

i szczęścia powinniśmy szukać w sobie, a nie w innych. 

Jeśli lubimy siebie, ufamy sobie, działamy i żyjemy 

w zgodzie z własnym sumieniem, a z drugiej strony potrafimy 

zaakceptować, że popełniamy błędy, a życie często toczy się 

swoim torem, zdajemy sobie sprawę, że wszystko ma swój 

sens. Często to sobie powtarzam. I nawet, jeśli dziś coś mnie 

przerasta, z czymś się przepycham albo walczę, to wierzę, 

że za jakiś czas to zrozumiem. Wierzę w swój rozwój, w to, 

że aktywność, którą prowadzę jest najlepszą odpowiedzią 

na to, by być wdzięcznym za to, że żyjemy i jest wyrazem 

szacunku wobec naszego życia. Ta otwartość, pomoc, 

życzliwość wobec innych, ale również życzliwość wobec 

siebie samego jest niezwykle ważna.
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OKIEM PRACOWNIKA

Autor: Beata Kalinowska

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy hospicjum może budzić skrajne 
emocje. Ale może też pomóc w znalezieniu czasu dla siebie i swoich bliskich, 
gdy właśnie czas odgrywa istotną rolę. O historiach pisanych miłością 
opowiada Beata Kalinowska, koordynator hospicjum domowego w FHO. 

Miłość
bez granic

8 HOSPIK I I/2020
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Magda i Tomasz

Panią Magdę do hospicjum domowego zgłosił mąż. Już 

podczas pierwszego spotkania, gdy składał niezbędne 

dokumenty, naszą uwagę zwrócił sposób w jaki opowiadał 

o żonie. O tym, jak jej cierpienie wpływało na jego życie, 

osobowość i odbiór żony. Było to małżeństwo z 20-letnim 

stażem (żona miała 48 lat, mąż około 50 lat). Podczas 

wizyt opowiadali nam o wspólnie spędzonych chwilach, 

podróżach. Zawsze wypoczywali w aktywny sposób. 

Choć nie mieli dzieci, więź między nimi była głęboka 

i nierozerwalna. Rozumieli się bez słów. Pani Magda nie 

mogła mówić. Miała rurkę tracheotomijną i komunikowała 

się z nami, zapisując swoje słowa na kartce. W ich przypadku 

nie było to potrzebne. Porozumiewali się spojrzeniami, 

gestami. Pan Tomasz dostrzegał najmniejsze zmiany 

w mimice żony. Wiedział, gdy coś ją bolało, gdy sobie czegoś 

życzyła lub też nie. Miał wysoko postawioną poprzeczkę. 

Choroba pani Magdy trwała nie całe poł roku. Widać było, 

że czuł się w tym wszystkim zagubiony. Był przecież laikiem 

w kwestii tego rodzaju opieki. Natomiast przez cały ten czas 

uważnie ją obserwował. Trzymał za rękę, mówił do niej, nosił 

na rękach. I można było w tym wszystkim wyczuć prawdę, 

miłość, zrozumienie, ogromną troskę i oddanie. Staraliśmy się 

odwlekać moment wejścia pacjentki na oddział tak długo, 

aż obydwoje będą na tę zmianę gotowi. Pani Magda była 

bardzo cierpliwa w swojej chorobie. Nigdy się nie skarżyła. 

Miała swoje przyzwyczajenia, ulubione zajęcia, z których 

potrafiła czerpać radość. Jedynym z nich było mycie głowy. 

Sprawiało jej to olbrzymią przyjemność i zawsze na nie 

czekała.

Symboliczne zakończenie

Historia ta zakończyła się dość symbolicznie. Pani 

Magda przyjechała do hospicjum stacjonarnego 

w nocy przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Pierwszego dnia swojego pobytu na oddziale poprosiła 

o leki uspokajające. Tego wieczora zasnęła i zmarła 

w rękach męża, a wydarzyło się to podczas Wigilii dla 

pacjentów i przyjaciół w hospicjum. Pan Tomasz był na 

to przygotowany. Wiedział, że sytuacja żony jest bardzo 

zła i przyjął jej śmierć bardzo spokojnie. Olbrzymie 

i symboliczne znaczenie miał dla niego fakt, że tak dobra 

osoba odeszła z tego świata właśnie w tamtą noc. Na 

koniec bardzo nas wzruszył. Aby podziękować nam za 

pomoc przyszedł do hospicjum z bukietem pięknych 

łososiowych róż, które wyglądały, jakby były namalowane. 

Mieliśmy poczucie, że jest to gest płynący prosto z jego serca. 
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Prawdziwy i szczery, jak cały pan Tomasz.

Symboliczny początek
Także w czasie pandemii życie pokazało nam, że prawdziwe 

uczucie nie zna granic. Dosłownie i w przenośni. W drugi 

dzień Świąt Wielkiej Nocy zadzwonił do nas pan spod Lublina. 

W trakcie rozmowy powiedział, że byłam jedyną osobą 

w całej Polsce, która tego dnia odebrała od niego telefon. Jego 

żona miała nowotwór mózgu, była osobą leżącą. Obydwoje 

w wieku około 50 lat. Małżeństwo zdecydowanie potrzebowało 

wsparcia. Mąż pacjentki wraz synami przywieźli ją do Warszawy 

pomimo panującej pandemii. W jednej z rozmów wyznał mi, 

że paradoksalnie umożliwiła im ona przeżycie dużo więcej 

wspólnych chwil, niż miałoby to miejsce wcześniej, ponieważ 

teraz mógł pracować zdalnie. To pozwalało mu przez cały czas 

być blisko swojej żony. Przeżyć ten czas jak najlepiej. Walczył 

o to do samego końca.

 
Relacje

Takich sytuacji jest więcej. A praca w środowisku pozwala 

nam dostrzec relacje, których często brakuje na oddziale. Tam 

widzimy częściej jedynie zachowania opiekunów, nie zdając 

sobie do końca sprawy, z czego mogą wynikać. Postawy ludzi 

w obliczu nowej sytuacji mogą się diametralnie zmieniać. 

W hospicjum domowym obserwujemy cały przekrój relacji 

od bardzo negatywnych po te pozytywne. I wydaje mi się, 

że tych drugich jest nadal więcej, dlatego te negatywne tak 

przyciągają nasza uwagę. Rodziny w dalszym ciągu chcą się 

opiekować pacjentami w domu, nawet, gdy jest to ponad 

ich siły. Natomiast naturalne jest, że wiele osób chce spędzić 

swoje ostatnie wspólne chwile w domu wśród najbliższych. 

Szczególnie teraz, gdy odwiedziny na oddziale hospicjum są 

wstrzymane ze względu na pandemię. To wszystko pokazuje, 

jak bardzo ważny jest czas na świadome dokończenie życia. 

Staramy się dać go rodzinom jak najwięcej zarówno na 

oddziale, jak i w domach. To jedno z naszych najważniejszych 

zadań w pracy.

Pamiętaj, że jesteśmy tu dla Ciebie. Jeśli 
potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami. 
Zrobimy wszystko by pomóc Ci spędzić ten ważny 
czas w jakości.

Dowiedz się więcej na:

www.fho.org.pl/hospicjum-domowe

lub pod numerem telefonu 22 643 38 17
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30 lat blisko 
człowieka

Rok 2020 miał być dla nas czasem świętowania i obchodów 30-lecia działalności 
Fundacji. Były huczne plany, wizje działań dedykowanych wszystkim przyjaciołom, 
partnerom, współpracownikom. Podziękowania za działania w intencji pacjentów 
hospicjum na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Owe plany zweryfikowała pandemia, 
która zmusiła nas do reorganizacji obcych działań oraz przyszłych inicjatyw. 

Przez te 30 lat radykalnie zmieniły się warunki panujące w placówce. Rozrosło się samo 
hospicjum, jak i zakres działalności Fundacji. Ale niezmienne pozostały nasza troska 
o człowieka, dążenie do poprawy komfortu życia pacjentów i zapewniania im poczucia 
bliskości.

30 LAT FHO

12 HOSPIK I I/2020
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POCZĄTKI FHO

W myśl tej idei w latach 80-tych XX wieku, jeden z lekarzy 

warszawskiego Centrum Onkologii (obecnie Narodowego 

Instytutu Onkologii) postanowił zacząć pomagać w ramach 

pracy wolontariackiej pacjentom chorym onkologicznie. Tą 

osobą był dr Jerzy Jarosz. Dołączyli do niego inni specjaliści 

m.in.: doc. dr Halina Hattowska oraz dr Hanna Tchórzewska,  

oferując bezpłatną i dobrowolną pomoc 10 ursynowskim 

gospodarstwom domowym. W tym samym czasie zaprosili do 

współpracy kolejne osoby, które dołączyły do grona założycieli 

FHO: dr Jerzy Drążkiewicz, mec. Roma Perestaj, Jerzy Górnicki, 

Witold Ignaczuk, Marek Kos.

WAŻNE DATY

ZAŁOŻYCIELE ORAZ OBECNA RADA FHO:

dr Jerzy Drążkiewicz

inż. Jerzy Górnicki

inż. Witold Ignaczuk

dr n. med. Jerzy Jarosz

dr n. med. Grzegorz Luboiński

mec. Roma Perestaj

Łukasz Podgajny

Marek Rafalski

dr Hanna Tchórzewska-Korba

Maria Tyszkiewicz (Maja Komorowska)

PIERWSZY PREZES FHO W LATACH 1992 – 2010:

Ryszard Szaniawski

AKTUALNY PREZES FHO

Dorota Jasińska-Wiśniewska

PLANY ROZWOJU FHO NA BLIŻSZĄ I DALSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wśród naszych celów krótkoterminowych można wymienić te związane 

z codzienną działalnością i naszymi usługami, takie jak:

   budowa wolontariatu w domu pacjenta,

   doposażenie hospicjum w nowoczesną aparaturę medyczną;

oraz te związane z budowaniem wizerunku FHO:

   działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności i wiarygodności marki FHO,

   budowanie pozycji FHO jako eksperta w opiece paliatywnej,

   wzmacnianie kultury organizacyjnej FHO. 

1990
powołanie do życia 

Fundacji Hospicjum 

Onkologiczne

1992
pierwszy prezes, dr Ryszard Szaniawski, 

rozpoczyna aktywnie pozyskiwać środki na 

funkcjonowanie hospicjum onkologicznego

1994
rusza budowa hospicjum 

stacjonarnego 

1996
zakończenie budowy i otwarcie 

oddziału hospicjum (liczba łóżek 

w hospicjum stacjonarnym: 23)

20102011
zmienia się prezes Fundacji, 

dr Ryszarda Szaniawskiego 

zastępuje Dorota Jasińska 

utworzenie stanowiska 

fundraisera 

2007-2009
rozbudowa hospicjum i budowa 

nowego skrzydła oddziału 

(całkowita liczba łóżek: 38)

2004
uzyskanie statusu Organizacji 

Pożytku Publicznego

20142014
utworzenie Poradni 

Medycyny Paliatywnej

utworzenie Centrum 

Naukowo-Dydaktycznego 
(nowa misja: edukacja pracowników 
medycznych)

20172015
wprowadzenie 

wolontariuszy do pracy 

w domach pacjentów

utworzenie stanowiska 

koordynatora wolontariatu

2018
renegocjacja kontraktu 

i zmiana stawek 

finansowych NFZ
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NASZA CODZIENNOŚĆ

Od 30 lat istniejemy po to, aby umożliwiać pacjentom 

i ich bliskim odnalezienie przestrzeni i siły do wspólnego 

przeżywania ostatnich chwil. Naszym zadaniem jest wsparcie 

pacjenta i rodziny w procesie umierania, towarzyszenie, 

dodawanie życia do każdego dnia. Niezastąpioną rolę pełni 

w tym procesie cały zespół pracowników hospicjum – 

lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, sanitariuszki, 

fizjoterapeuci, psychologowie, kapelan oraz wolontariusze. 

Nasz personel staje się przewodnikiem dla pacjenta i jego 

bliskich. Podpowiada, jak żyć w jakości, jednocześnie niczego 

przy tym nie narzucając. Bezpieczeństwo i poczucie bliskości to 

nadal najważniejsze dla nas wartości. Dzięki kompetentnemu, 

profesjonalnemu i empatycznemu zespołowi ludzi, którzy 

kochają to co robią, kochają człowieka Fundacja może 

realizować swoją misję. 

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK

Zazwyczaj przekroczenie bramy hospicjum jako miejsca 

pobytu łączy się na początku z ogromnym trudem, 

niepogodzeniem, smutkiem czy rozpaczą. Jednak, kiedy 

rodzina zaczyna doświadczać tego, co chcemy jej ofiarować 

– bliskości, komfortu psychicznego i bezpieczeństwa, bez 

cierpienia będącego rezultatem choroby nowotworowej, 

pojawiają się ulga i wytchnienie. Pacjent i jego rodzina, 

dzięki stworzonym przez nas warunkom, częstokroć choć 

w najmniejszym stopniu odzyskują radość z życia, odnajdują 

przestrzeń i siłę do szczerych rozmów. To właśnie u nas często 

spełniają się marzenia o byciu razem, o wspólnej herbacie 

i nieskrępowanym trzymaniu za rękę. I tacy pragniemy być 

niezmiennie. Blisko człowieka. Uczestniczyć w życiu pacjentów 

i rodzin na tyle, na ile nam na to pozwolą. Nieść im ulgę i dawać 

czas do wspólnego przeżywania chwil. 

DAJEMY SPOKÓJ

Rzeczywistość pędzi jak szalona, ale w FHO czas zwalnia. 

Umożliwia to świadome bycie z bliskimi, pełniejsze 

i spokojniejsze doświadczanie wspólnoty – krwi, więzów, 

przyjaźni, pasji. FHO to inna rzeczywistość, która pozwala 

zostawić za sobą to co złe, trudne i konfliktowe. Tak traktujemy 

naszą Fundację – jako miejsce otuchy, wspólnego bycia, 

przyjaźni. Hospicjum to także doskonałe miejsce na szukanie 

od na pytanie o sens istnienia. Tu świat, czas, nasze „obowiązki”, 

gonitwa za tym co nieuchwytne – zwalniają. To miejsce do 

pełnego, świadomego bycia razem. To tu ponownie zaczyna 

się doceniać zapomniane drobiazgi i symboliczne gesty. Widzi 

się człowieka w całej jego duchowej okazałości.

Dziękujemy, że jesteście z nami przez 
cały ten czas. Dzięki Wam możemy 
działać nieprzerwanie!
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LUDZIE LIST Y PISZĄ

Cudowne miejsce, gdzie pacjent jest w centrum. Każdy, kto tu trafi, poczuje się zaopiekowany. To nie jest 

zwykły szpital, rodzina może być spokojna o swojego bliskiego. Nie można trafić lepiej na pewnym etapie 

życia, a przecież może to być każdy z nas. 

Iza S.

Takiej opieki życzliwości i pomocy z jaka spotkałam się w tym hospicjum w opiece nad moja córką nie umiem 

wyrazić słowami. Tu nie pracują ludzie, to anioły. Począwszy od Pani Prezes Doroty Jasińskiej -Wiśniewskiej 

po wspaniałych lekarzy pielęgniarki i cała kadrę medyczno-opiekuńczą. Po traumatycznych przeżyciach 

w innych szpitalach to miejsce jest rajem. Wszystkim bez wyjątku serdecznie dziękuję. Jesteście dla mnie jak 

rodzina.

Halina O.

Hospicjum na ul. Pileckiego 105 warto pomagać. W tym hospicjum miałam siostrę i brata oraz wielu 

przyjaciół, którzy mieli wspaniałą opiekę godną dla tak chorych pacjentów. Mam taką tylko myśl: dlaczego 

w innych miejscach, szpitalach czy w domach starców brak takich lekarzy, pielęgniarek oraz innych 

opiekunów i wolontariuszy? Bardzo dziękuję całemu Personelowi dziękuję za opiekę nad moimi bliskimi 

i ciepło dla rodziny!

Urszula K. 

ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 

NAZWISKA I WYSOKOŚCI DAROWIZN ZOSTAŁY UKRYTE
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ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Do pomagania trzy kroki, 
czyli jak zacząć wspierać 
potrzebujących
Każdy chyba zna powiedzenie „Chcieć to móc”, ale czy każdy się z nim zgadza? 
Decyzja o tym, kiedy spróbujesz zrobić coś dla innych należy do Ciebie. 
Najważniejsze są gotowość i przestrzeń do podejmowania dodatkowych działań.

16 HOSPIK I I/2020
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Zaczynamy

Niektórzy ograniczają swoje możliwości, sądząc, że jedyny sposób, w jaki można wspierać organizacje to pomoc 

finansowa. Nic bardziej mylnego! Każdy ma coś do zaoferowania! Każdy ma w sobie potencjał, cenną wiedzę, pasję 

i umiejętności. Czasem dłużej trwa znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Jakimi narzędziami dysponuję, aby pomagać?”. 

Czasem odkrywa się je dopiero przy okazji wsparcia uzyskanego od innych. Jeśli szukasz, masz wątpliwości, zachęcamy 

Cię do kontaktu!

     Krok 1

Większość z nas postrzega świat przez pryzmat swoich 

doświadczeń. Wpływ na nasze postępowanie mogą mieć 

także przeżycia i opinie innych. Twoje działanie może wynikać 

z przemyślanej decyzji, ale i z przypływu spontanicznego 

pomysłu: „Pomogę! Włączę się! Zrobię coś dla innych!”. Jeśli 

usłyszysz w sobie ten głos, warto to wykorzystać i za nim 

podążać.

     Krok 3

Kiedy wstępnie odpowiesz sobie na te pytania, polecamy 

skontaktować się z biurem/sekretariatem lub zapytać 

o koordynatora wolontariatu.

Podczas pierwszej rozmowy warto opowiedzieć o własnej 

wizji pomagania, ale nie martw się, jeśli taka jeszcze się 

nie wyklarowała. Pracownicy Fundacji chętnie Ci pomogą, 

opowiedzą o specyfice działań organizacji. Określenie Twojego 

obszaru aktywności będzie wynikiem dialogu i wspólnym 

wnioskiem. Chodzi o Twój komfort podczas wykonywania 

powierzonych zadań lub realizowania własnych inicjatyw.

     Krok 2

Gdy uzyskasz „wewnętrzne zielone światło”, czyli pozytywną 

decyzję o włączeniu się w aktywną pomoc organizacji, warto 

odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Komu chcesz pomagać: mniejszym lokalnym organizacjom, 

czy może tym o międzynarodowym zasięgu działań?

• W jakim obszarze ma się poruszać organizacja? (Onkologia, 

ekologia, edukacja, ochrona zwierząt, sport, przeciwdziałanie 

przemocy itp.)

• Czy wolisz działać samodzielnie, czy wspólnie z innymi  

znajomymi?

• Ile czasu jesteś w stanie poświęcić danej organizacji?

• Czy masz kompetencje, którymi chcesz podzielić się z innymi? 

Pamiętaj, że każda umiejętność może się przydać. Zarówno 

może to być strzyżenie czy masaże relaksacyjne, jak też wiedza 

z innych obszarów, np.  grafika komputerowa czy fotografia 

i wiele innych.
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Zapraszamy do kontaktu!
m. iwona.miller@fho.org.pl, t. + 48 734 469 959

     Zrób pierwszy krok

Nie ma przeszkód. Są tylko niedogodności, które razem 

możemy pokonać. Twoje wsparcie będzie sukcesem dla nas 

wszystkich: dla Ciebie będzie to własna satysfakcja, dla naszych 

pacjentów realna pomoc. Dołącz do nas i twórz z nami ciepły 

i bezpieczny dom. Przestrzeń, w której jest miejsce na smutek 

i niewyobrażalnie trudne chwile, ale też i na te radosne, pełne 

miłości i zrozumienia. 

     Do dzieła

Pomimo że pandemia wywróciła nasze życia do góry nogami, 

to również teraz możesz pomagać. A może właśnie szczególnie 

teraz! Na razie nie możemy co prawda zaprosić Cię do placówki 

Fundacji, by pokazać nasze hospicjum od środka. Zapewniamy 

jednak, że możesz aktywnie działać na odległość i czynić 

świat pacjentów FHO piękniejszym! Nie czekaj na idealny 

czas do pomagania, bo każdy takim jest! Zadzwoń, napisz 

maila i zapytaj: „Jak i kiedy pomóc, co mogę zrobić, czego 

potrzebujecie?” Nasza koordynator wolontariatu, Iwona Miller, 

rozwieje Twoje wątpliwości i doradzi, jak możesz wesprzeć 

pacjentów hospicjum.

     Możliwości jest wiele

Wspierać możesz np. jako osoba indywidualna. Wtedy 

poświęcasz swój prywatny czas dla organizacji. Ale możesz 

też zrobić to z ramienia firmy, w której pracujesz i tam także 

zaszczepić bakcyla pomagania ;) Dowiedz się, czy w Twoja firma 

jest odpowiedzialna społecznie i prowadzi własne działania na 

rzecz potrzebujących czy też wolontariat pracowniczy.

Podpowiadamy, jakie inicjatywy możesz zrealizować na naszą 

rzecz:

• zorganizować zbiórkę środków finansowych w pracy, w szkole, 

wirtualnie/online – www.fho.org.pl/darowizna-finansowa,

• zorganizować zbiórkę produktów niezbędnych w hospicjum, 

np. środków ochrony osobistej

www. fho.org.pl/darowizna-rzeczowa-i-uslugowa,

• wesprzeć działania komunikacyjne FHO i udostępniać 

nasze komunikaty w mediach społecznościowych na swoich 

profilach, drogą e-mailową itd.

www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne,

• zainicjować temat pomagania w swoim miejscu pracy

www.fho.org.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu,

• podzielić się własną wiedzą z pracownikami organizacji

www. fho.org.pl/wolontariat-kompetencyjny,

• podzielić się swoją pasją (np. organizując warsztat, z którego 

wpisowe przekazywane jest na rzecz FHO),

• zachęcić zaprzyjaźnioną szkołę, przedszkole do działań na 

rzecz hospicjum (zbiórki finansowe, rzeczowe, wydarzenia 

online itp.) i/lub dołączenie do programu Pola Nadziei  

www.fho.org.pl/polanadziei,

• zorganizować zbiórkę na rzecz hospicjum na Facebooku lub 

platformach crowdfundingowych, jak zrzutka.pl, siepomaga.pl 

czy pomagam.pl

I WIELE INNYCH.

http://www.fho.org.pl/darowizna-finansowa
http://www. fho.org.pl/darowizna-rzeczowa-i-uslugowa
http://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne
http://www.fho.org.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu
http://www.fho.org.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu
http://www.fho.org.pl/polanadziei
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3-22 KWIETNIA – odbywa się zbiórka online na aparat do drenażu limfatycznego. Zakupiony sprzęt już od czerwca służy pacjentom do zabiegów 
fizjoterapeutycznych.

12 KWIETNIA – dzięki naszej niezawodnej załodze oraz Melon Catering, pomimo początków pandemii, na oddziale odbywa się Wielkanoc dla pacjentów.

16 KWIETNIA – rusza akcja #wirtualnyzonkil w ramach programu Pola Nadziei. Szkoły aktywnie włączają się w zbiórki online.

12 MAJA – świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.

20 MAJA – świętujemy urodziny naszego pacjenta, Pana Jana.

13 CZERWCA – Darek Strojewski wraz z czworonożnym przyjacielem, Pindolem ruszają w kolejną podróż na rzecz FHO. Tym razem przemierzają 
Portugalię wzdłuż drogi krajowej nr 2, porównywanej do amerykańskiej Route 66. W ramach akcji zbierają dla naszych pacjentów aż 9 120 zł!

18 CZERWCA – rozpoczynamy zbiórkę rzeczową dla pacjentów hospicjum. Cieszy się ona ogromnym odzewem naszej społeczności, za co bardzo 
dziękujemy!

21 CZERWCA – pojawiamy się na Niedzielnych Targach Zdrowej Żywności organizowanych przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Zachęcamy tam do zakupu 
cegiełek miodów z pasieki FHO.

8 LIPCA – Szkółka Janczewice ofiarowuje nam drzewka do nasadzenia na patio dla pacjentów. 

20 LIPCA – rozpoczynamy zbiórkę na zakup przenośnego aparatu do USG. Przed nami do zebrania ponad 33 tys. zł! Zbiórkę udaje nam się zakończyć 
w grudniu 2020 r. 

25 LIPCA – jak co roku w Kościele św. Tomasza Apostoła w Warszawie odbywa się msza święta w intencji pacjentów hospicjum.

2 SIERPNIA – ponownie pojawiamy się na Niedzielnych Targach Zdrowej Żywności organizowanych przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Zachęcamy tam 
do zakupu cegiełek miodów na rzecz podopiecznych FHO.

4 SIERPNIA – świętujemy urodziny naszej pacjentki, Pani Krysi. 

8 SIERPNIA – dzięki uprzejmości Planety Zalesie w Zalesiu Górnym możemy kwestować na terenie parku rozrywki i zbierać środki na działalność 
hospicjum.

2 WRZEŚNIA – Karolina i Sebastian Bartoszko wspierają FHO na rowerach, a swoją trasę dedykują akcji 18,60, w ramach której zachęcają do regularnych 
wpłat na rzecz pacjentów hospicjum. Zakończony przejazd oznacza kolejną cegiełkę na koncie Fundacji.

8 WRZEŚNIA – świętujemy Światowy Dzień Fizjoterapeuty.

20 WRZEŚNIA – po raz kolejny pojawiamy się na Niedzielnych Targach Zdrowej Żywności na Ursynowie, gdzie zachęcamy do zakupu cegiełek w postaci 
miodów z pasieki FHO.

25 WRZEŚNIA – przed wejściem na teren hospicjum malujemy mural, który ma symbolizować bliskość drugiego człowieka i życzliwe, przyjacielskie, 
relacje międzyludzkie, które powstają w hospicjum. Dzieło, które dołącza do symboli Ursynowa projektuje i maluje artysta, Maciej Starzyński. Niezbędne 
do jego powstania materiały (farby itp.) przekazuje nam Good Looking Studio.
Trwa kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie e-learningu. Szkolenie przebiega 
sprawnie i cieszy się zainteresowaniem uczestników.

3 PAŹDZIERNIKA – odbywa się IX Piknik Charytatywny „Odczarowanie Hospicjum”. Pomimo pandemii udaje nam się zorganizować wydarzenie, które 
przede wszystkim transmitujemy na naszym Facebooku. Tym samym rozpoczynamy akcję #7dniodczarowania, w ramach której pokazujemy, jak sami 
odczarowujemy hopicjum i zbieramy środki na funkcjonowanie hospicjum.

14 PAŹDZIERNIKA – marka Verbena rozpoczyna akcję #siejdobro, w ramach której otrzymujemy górę przepysznych i zdrowych ciastek oraz cukierków 
dla pacjentów i pracowników hospicjum. 

22 PAŹDZIERNIKA – dzięki wsparciu Roberta Kempy, Burmistrza Ursynowa oraz pracowników Urzędu Dzielnica Ursynów po raz 6. sadzimy Pola Nadziei 
przed budynkiem FHO. Akcja odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

5 GRUDNIA – świętujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.

12 GRUDNIA – świętujemy Dzień Koordynatora Wolontariatu.

24 GRUDNIA – łamiemy się opłatkiem w FHO i w domach mając w pamięci naszych kochanych pacjentów, którym w tym roku, ze względu na koronawirusa 
nie możemy zorganizować tradycyjnej FHO-skiej Wigilii.

O ten iście bożonarodzeniowy klimat dbają m.in.: OBI, Lasy Państwowe, IKEA, Gourmet Foods Sp. z o.o., Cotton World, Fotowoltaika Polska, 

I.D.C. Polonia S.A., Orientana, Eveline, Eurocash, Deloitte Poland Sp. z o.o. (Zespół Administracji), Rodzice dzieci z Przedszkola 437 w Warszawie, 

Pan Paweł Lenarczyk przy wsparciu Otwartego Ursynowa, Bazarek na Rzecz Podopiecznych Hospicjów, a także Panie Ewa Socha oraz Olga Górna 

z Nowoczesnej.

Otrzymujemy też ogromne wsparcie w walce z COVID-19 od wolontariuszy, szwalni, hurtowni tkanin, organów samorządowych 

i innych Fundacji. 

Przez cały rok w ramach programu #Charity of The Year wolontariusze z Credit Suisse wspierają naszą Fundację zarówno kompetencyjnie, jak i poprzez 

organizację zbiórek, o czym z radością napiszemy więcej w następnym numerze Hospika.

Wydarzyło się!

Pomimo pandemii nie rezygnujemy ze świątecznego klimatu w FHO. Wiele osób i instytucji 
walczy, aby ten czas był dla nas wyjątkowy, a w hospicjum nie zabrakło świątecznych 
potraw, choinek i ozdób czy prezentów!
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Od 30 lat jesteśmy blisko człowieka.
Dziękujemy, że jesteś z nami

przez cały ten czas!

www.fho.org.pl


