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10 LUDZIE 

Stowarzyszenie Kolory, prowadzące hospicjum domowe w Lesznie, pomaga chorym na nowotwory. Działa już sześć lat, 
jednak nigdy dotąd nie pisaliśmy, jak to się stało, że ono powstało oraz kto i co – tak naprawdę – za tym stoi. A wszystko 
zaczęło się tak...

Lidia Matuszewska
matuszewska@gazetaabc.pl

– Sam pomysł, żeby stworzyć 
hospicjum jako ruch społeczny 
oparty na wolontariacie, dar-
czyńcach, datkach z jednego 
procenta podatku pojawił się 
w mojej głowie wiele lat przed 
powstaniem stowarzyszenia 
– mówi Sebastian Werner, le-
karz, prezes Kolorów. – Pra-
cowałem w hospicjum prowa-
dzonym przez doktor onkolog 
Barbarę Smerekę-Gacek, by-
łem po specjalizacji z medy-
cyny paliatywnej, miałem do-
świadczenie. Jednak przeraża-
ła mnie myśl, ile spraw trzeba 
ogarnąć, żeby coś takiego stwo-
rzyć. „Kopa” dała mi Hania, 
moja żona. Któregoś dnia po-
wiedziała: Słuchaj, tyle o tym 
gadasz, zrób to w końcu. Pora-
dzisz sobie.

Pierwsze pytanie, jakie się 
pojawiło zaraz potem brzmia-
ło: skąd wziąć pieniądze? Od-
powiedź przyszła szybko.

– Jakiś czas wcześniej, na wa-
kacjach, poznaliśmy małżeń-
stwo. Wiele godzin przegada-
liśmy o pomaganiu i o raku – 
bo doświadczyli choroby nowo-
tworowej w rodzinie. On miał 
dużą firmę i był zaangażowany 
w działalność charytatywną. Za-
dzwoniłem do niego. Powiedzia-
łem, że mam pomysł, aby stwo-
rzyć w Lesznie hospicjum do-
mowe. Zapytałem, czym się kie-
ruje pomagając finansowo jed-
nym, a innym tego wsparcia od-
mawiając, bo przecież – jak każ-
dy przedsiębiorca – próśb o dat-
ki dostawał mnóstwo. Odpowie-
dział, że dla niego liczy się głów-
nie szczerość, prawdomówność, 
otwartość i wiarygodność. Roz-
mawialiśmy tak jeszcze długo, 
aż w końcu on mnie zapytał: Do-
bra Sebastian, ile potrzebujesz 
pieniędzy na jednego pacjenta? 
I taką kwotę przekazywał nam 
co miesiąc przez kilka lat, choć 
był z drugiego końca Polski.

Skoro znalazł się pierwszy 
darczyńca, na pierwszego pod-
opiecznego, to trzeba było dzia-

łać dalej. Był już lekarz – Se-
bastian Werner, była jego żona 
– Hania Sobkowska, główna 
motywatorka całego przedsię-
wzięcia, obecnie odpowiadają-
ca za wizerunek Kolorów. Nie 
było pielęgniarki.

– Zadzwoniłem do kuzynki 
Ani, pracowała na kardiologii. 
Zgodziła się.

Kolejnym krokiem było po-
szukanie osoby do ogarnięcia 
formalności, przede wszystkim 
tych związanych z działalno-
ścią stowarzyszenia. Tej, tzw. 
papierkowej roboty, jest nieste-
ty sporo. Hospicjum przejęło 
działającą już organizację, za-
chowując jej nazwę – Stowarzy-
szenie Kolory. Następnie stowa-
rzyszenie powołało do życia ho-
spicjum domowe.

– Chcieliśmy od razu ruszyć 
ze zbiórką jednego procenta po-
datku. Potrzebowaliśmy kogoś, 
kto to ogarnie – podkreśla Se-
bastian Werner.

I tu z pomocą przyszła jego 
siostra – Joanna Ossowska, 
z wieloletnim doświadczeniem 
w bankowości, skrupulatna i do-
ciekliwa. – Asia potrzebowała 
czasu na zastanowienie, miała 
wątpliwości, bo wchodziła w zu-

pełnie nową działkę, ale nie od-
mówiła.

Joasia skończyła studia z za-
rządzania przedsiębiorstwem 
społecznym. Jest na etacie 
w Kolorach.

– To zaangażowanie Seba-
stiana i Hani było zaraźliwe, 
dlatego się zdecydowałam pra-
cować razem z nimi – mówi 
Asia. – Odpowiadam w stowa-
rzyszeniu za wnioski, dokumen-
ty, rozliczenia, ale nie bez zna-
czenia jest także to, że wszyst-
ko co tutaj robimy skupia się 
na człowieku – na pacjencie 
i jego bliskich.

Zatem było ich już czworo. 
I ten trzon Kolorów – rodzinny 
– jest w hospicjum do dzisiaj.

– Nigdy nie miałem obaw 
co do tego, że hospicjum będzie 
działać bardzo dobrze jeśli cho-
dzi o stronę medyczną – o leka-
rzy, pielęgniarki, rehabilitan-
tów, psychologów i opiekunki 
medyczne. To super zespół, któ-

ry dziś liczy czternaście fanta-
stycznych osób – tłumaczy Se-
bastian Werner. – Ale kiedy po-
wstało stowarzyszenie, to oka-
zało się, że ja – jako pomysło-
dawca hospicjum – muszę speł-
niać się także w innej roli niż le-
karz, w roli dotąd obcej mi zupeł-
nie. Że trzeba wyjść do ludzi, sta-
rać się o pieniądze, występować 
w mediach, pokazać się na fa-
cebooku. To nie było dla mnie 
proste. Do dziś zresztą nie jest, 
ale idę do przodu. Wszyscy tutaj 
chcemy się rozwijać, odpowia-
damy na kolejne wyzwania. Mam 
wadę wymowy jak Jurek Owsiak, 
ale już wiem, że jeśli tylko mocno 
się w coś wierzy, to można poko-
nać swoje lęki i obawy.

Hospicjum Kolory zorganizowa-
ło do tej pory sześć kampanii, pod-
czas których zachęcało do przeka-
zywania na rzecz hospicjum i jego 
podopiecznych 1 procenta podatku 
od osób fizycznych. Zebrało w su-
mie około pół miliona złotych. Bez 
tych pieniędzy nie mogłoby dzia-
łać, bo pacjenci za opiekę Kolorów 
nic nie płacą.

– Nigdy nikogo nie zostawia-
my bez pomocy. Każdy może liczyć 
u nas na poradę, na konsultację – 
zapewnia prezes.

Od roku 2023 na organizacje po-
żytku publicznego można będzie 
przekazywać więcej, bo 1,5 pro-
cent podatku od swoich dochodów. 
To będzie też pierwszy rok, kie-
dy Stowarzyszenie Kolory Hospi-
cjum Domowe podpisze kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, o który zabiegało od wielu lat, 
prosząc o wsparcie między innymi 
okoliczne samorządy.

– Po to, żebyśmy my – lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci i opie-
kunki medyczne – mogli jeździć do na-
szych pacjentów, potrzebna jest na-
sza wiedza i umiejętności. Mamy ją, 
ale to nie wystarczy. Żeby to wszyst-
ko działało jak trzeba, konieczna 
jest również dobra energia, szcze-
rość intencji, empatia, czułość, au-
tentyczność. Mamy to wszystko 
i dlatego też, jestem tego pewien, 
gromadzimy przy stowarzyszeniu 
fajnych ludzi – wolontariuszy, dar-
czyńców, urzędników – podkreśla 
Sebastian Werner.

– Każdy z nas, którzy kilka lat 
temu tworzyliśmy to hospicjum – Se-
bastian, Asia i ja pociągnął za sobą 
inne osoby, zawsze gotowe do po-
mocy. One przyciągnęły do Kolo-
rów kolejnych ludzi. I wszyscy oni 
są dla nas bardzo ważni, bardzo 
nam potrzebni. Jesteśmy im ogrom-
nie wdzięczni, że wspierają Kolory 
– podsumowuje Hania Sobkowska.

***
Stowarzyszenie Kolory 
Hospicjum Domowe.

Dlaczego Kolory?
Żeby przywracać 

życiu kolory.

Chodzi o to, żeby przywrócić życiu Kolory
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▲ Rodzinny team Stowarzyszenia Kolory (od lewej): Hanna Sobkowska, Sebastian Werner i Joanna Ossowska.


