
Złote Motyle 

 

1. Marek Woźniak - od 2005 roku Marszałek Woj. Wlkp., polityk o wrażliwym i wielkodusznym 

spojrzeniu na cierpiących chorych; „Przyjaciel Hospicjum”, zawsze  reagujący na zgłaszane 

problemy i potrzeby tworzonych wokół Hospicjum przedsięwzięć. To dzięki inicjatywie p. 

Marszałka doceniana została wybitnymi nagrodami wieloletnia praca, poświęcenie i dokonania p. 

Prof Jacka Łuczaka, a tym samym całego środowiska hospicyjnego. To dzięki p. Marszałkowi i 

Jego zaangażowaniu już w tym roku powstanie przy Hospicjum zaplecze edukacyjne dla lekarzy, 

pielęgniarek, wolontariuszy i członków rodzin opiekujących się cierpiącymi chorymi. 

 

2. Joanna Bobrzyk - po prostu Joasia, od 11-stu lat jest wiernym przyjacielem Hospicjum; to Ona 

pierwsza zaangażowała do działań na rzecz Hospicjum dzieci i młodzież; Energia Joasi na rzecz 

tworzonego dobra nie ustaje, a wręcz przeciwnie nieustannie wzrasta. Dowodem na to jest 

chociażby fakt, że dwójka dzisiaj nagradzanych młodych wolontariuszy wyszła spod Jej skrzydeł. 

Wrażliwość Joasi przejawia się również w tworzeniu pięknych obrazów, których inspiracją jest chęć 

sprawienia radości tym, najbardziej chorym i czasami samotnym. Na nowym, otwartym, w czerwcu 

ubiegłego roku oddziale, wiele pozytywnych emocji pacjentów i zespołu wzbudza  Joasi obraz pt. 

„Skrawek nieba”; skrawek, który Joasia swoimi działaniami chciałaby podarować nam wszystkim. 

 

3. Henryk Krystek - od 2005 roku dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu - jest 

przyjacielem Hospicjum od wielu lat. W swoim środowisku działa na rzecz opieki paliatywnej, 

promując wsparcie dla Hospicjum Palium. Wielokrotnie pomagał tworzyć działania na rzecz 

Hospicjum. Wspierał i wspiera fachową wiedzą swoją i swoich pracowników archiwizacje dokonań 

Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. W każdej sytuacji z Uśmiechem 

obdarza nas pomocą i pewnością, że zawsze możemy na p. Henryka liczyć. 

 

4. Jerzy Stępień - od 2002 do 2014 wiceprezydent Poznania – wieloletni przyjaciel Hospicjum; 

nastawiony na pomoc w każdej sprawie z jaką się do p. Wiceprezydenta zwracaliśmy; w trudnych 

sytuacjach, szczególnie w ostatnim okresie rozbudowy Hospicjum zawsze mogliśmy liczyć na Jego 

wsparcie; to dzięki tak przychylnemu spojrzeniu na potrzeby ludzi śmiertelnie chorych i ich rodzin, 

i dzięki przyznanym za kadencji p. Wiceprezydenta środkom z budżetu miasta powstają w 

Hospicjum sale: rehabilitacyjna, do psychoterapii i pomieszczenia dla wolontariuszy; 

Dzięki p. Jerzemu Stępniowi już niedługo Hospicjum Palium będzie mogło jeszcze lepiej służyć 

mieszkańcom naszego miasta. 

 


