
Ważne miejsce we wspomnianym in-

terdyscyplinarnym zespole obok lekarzy – 

specjalistów w dziedzinie medycyny palia-

tywnej, pielęgniarek – specjalistów opieki 

paliatywnej, opiekunów medycznych, reha-

bilitantów, psychologów czy duszpasterzy 

zajmują wolontariusze. Pomagając chore-

mu i jego bliskim na wiele różnych sposo-

bów, w istotny sposób uzupełniają prace 

profesjonalnego personelu.  

Są to ludzie w różnym wieku (od 

uczniów do seniorów), wszelkich profe-

sji, zainteresowań i doświadczeń życio-

wych. Łączy ich misja pomocy chorym, 

cierpiącym, odruch serca wiodący ku po-

słudze drugiemu człowiekowi. Każda 

osoba pracująca jako wolontariusz na 

rzecz chorych będących pod opieką Ho-

spicjum "Światło" jest bezcenną częścią 

zespołu hospicyjnego. 

Hospicja i sprawowana w nich opie-

ka paliatywno-hospicyjna, mimo ponad 

30 lat polskich doświadczeń, nadal są 

bardzo często postrzegane w sposób 

stereotypowy. 

Lęk wobec kresu życia, lęk wobec 

choroby i związanym z nim cierpieniem 

często przesłaniają misję i podstawowe 

zadanie opieki paliatywno-hospicyjnej, tj. 

niesienie wszechstronnej opieki chorym  

i ich rodzinom, walkę z bólem, nieustanną 

troskę o podnoszenie jakości życia. Obję-

cie opieką paliatywno-hospicyjną nie przy-

spiesza kresu życia, pozwala raczej – po-

przez łagodzenie różnorakich dolegliwości 

związanych z postępem choroby – dążyć 

do poprawy szybko uciekającego życia. 

Zespół bezpośrednio zaangażowany 

w sprawowanie opieki paliatywno-hospi-

cyjnej, z racji wielowymiarowości kondycji 

człowieka, budują specjaliści różnych za-

wodów. Są to zarówno pracownicy me-

dyczni, jak i niemedyczni.  

Wybrane zdjęcia zostały wykonane 

na przestrzeni minionego roku. Zobaczyć 

na nich można zarówno wszystko to, co 

dzięki zaangażowaniu wolontariuszy toruń-

skiego hospicjum dla dorosłych dzieje się 

w murach placówki, jak i te działania, które 

poza jej mury śmiało wychodzą. Wydarze-

nia te zostały zamknięte w – starannie wy-

branych z mnogości hospicyjnych działań 

– dwunastu opowieściach.  

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, 

od 1986 r. obchodzony 5 grudnia, stał się  

w tym roku okazją do zaproszenia Państwa 

na wyjątkową wystawę fotografii pt.: Barwy 

wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Ra-

zem możemy więcej!. 

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia 

prezentują  codzienność toruńskiego Hospi-

cjum "Światło" oraz wyjątkową energię, jaką 

we wspomnianą rzeczywistość wprowadzają 

wolontariusze.  



 

Wystawę można oglądać  

w sali wystawowej  
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w godzinach otwarcia biblioteki 

www.bptorun.edu.pl 

Biblioteka Pedagogiczna 

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej 

w Toruniu 

oraz 

Stowarzyszenie Hospicjum Światło 

Barwy wolontariatu  

w hospicyjnej codzienności 

Razem możemy więcej! 
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