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Powiedziałem, że kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek,
potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego.


Jan Paweł II
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w numerze
Od Redakcji

Witamy po raz ostatni już w 2008
roku. Ten roczek minął nam szybko,
ale był nadzwyczaj udany. Wiele
bowiem udało nam się zrobić, ale
głębsze podsumowanie w następnym numerze.
Tym razem proponujemy poczytać
o naszej wspaniałej młodzieży,
która z wielkim zapałem sadziła
cebulki żonkili przed szkołami i na
rabatach publicznych. Pola Nadziei
zakwitną wiosną i będą symbolem
naszej wiosennej akcji.
W tym numerze podsumowujemy
krótko naszą tegoroczną kampanię
„Hospicjum to też życie…”, oraz
opowiemy o obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
a także przypominamy, że zakończył się kolejny rok podatkowy
i można znów odliczyć 1% podatku
na organizacje pożytku publicznego.
Oczywiście przedstawiamy też
wspaniałe ujęcia z wigilii jaką
stowarzyszenie zorganizowało dla
pacjentów, wolontariuszy i pracowników w Hospicjum św. Patryka.
Dla smaczku Ewa proponuje coś
pysznego, tym razem z egzotycznej
kuchni.
Miłego czytania, a wszystkich
naszych Szanownych Czytelników
zapraszamy do dzielenia się z nami
własnymi uwagami.

Kontakt do redakcji:
e-mail:
a.wojtasiewicz_otop@op.pl
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock
– z dopiskiem HOSPICJON
tel. kom. 0-505-003-431
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OTOP bez tajemnic

Pola Nadziei 2008/2009
sadzenie cebulek żonkila

Tej jesieni kolejny raz zasadziliśmy cebulki żonkila, dając początek następnej edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”. Akcji,
która ma nieść nadzieję chorym
na raka pacjentom i ich rodzinom,
która ma nas – zwykłych ludzi
uwrażliwiać na cierpienie, uzmysłowić nam, że w hospicjum trwa
życie…
Bardzo nas cieszy, że w tej akcji bierze udział coraz więcej mło-

dzieży, bo oznacza to, iż głoszone
przez nasze stowarzyszenie ideały
docierają do ludzi. Znaczy też, że
akcja „Pola Nadziei” trafiła do społeczeństwa.
W tym roku oprócz wszystkich
otwockich gimnazjów, oraz gimnazjów z Mlądza, Kołbieli, Osiecka,
Józefowa i ZSR w Miętnem, które
już z nami współpracują do akcji
przyłączyło się Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej oraz kla-

sa 5 a ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Garwolinie.

Uroczyste sadzenie cebulek
w Woli Rębkowskiej

Uczniowie sadzą cebulki żonkila
w szklarniach ZSR w Miętnem

Na terenie gimnazjum w Woli
Rębkowskiej uroczyście w dn. 24
października pierwszą cebulkę zasadziła Pani Dyrektor Irena Skwarek, a za nią samorządy każdej
z dziewięciu klas.
Natomiast uczniowie ze szkoły
podstawowej nie mając miejsca
przed budynkiem szkoły, w dn.
29 października zasadzili cebulki
na bulwarze w pobliżu pomnika
Mirona Białoszewskiego za zgodą
i aprobatą Burmistrza Miasta Garwolin p. Tadeusza Mikulskiego.
W sumie młodzież wysadziła
ok. 4000 cebulek żółtych żonkili.
Mamy nadzieję, że wiosną kiedy
wszystkie zakwitną przypomną
wszystkim o naszej kampanii i pacjentach naszych hospicjów.
(AW)
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hospicjum domowe

Spokojniej, pewniej,
bezpieczniej w domu…
Mimo wielu kampanii społecznych prowadzonych z wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem przez różne organizacje pozarządowe (m.in.
przez OTOP), wielu ludzi wciąż nie
wie czym jest hospicjum, tym bardziej czym jest hospicjum domowe.
Warto więc napisać po raz kolejny,
jak wygląda takie hospicjum na
przykładzie „Empatii”.
Hospicjum domowe to oaza spokoju, nadzieja, radość na ostatniej
prostej życia pacjentów chorych na
nieuleczalne choroby nowotworowe. To zespół lekarzy, pielęgniarek,
wolontariuszy, psychologa i kapłana
– osób, które czuwają obok rodziny przy chorym, opiekują się nim,
wspierają. Pomagają w sferze fizycz-

nej uśmierzając ból, opatrując rany,
pomagają oddychać, jeść… Przede
wszystkim jednak zapewniają pomoc w sferze duchowej. Słuchają, są
blisko, pomagają zrozumieć, trzymają za rękę, wspierają też rodzinę w tak
trudnej sytuacji jaką jest bliskość
śmierci. A to wszystko w zaciszu
domu, który każdy chory zna, z dala
od zgiełku, obcych ludzi. Tu z rodziną, bliskimi, we własnym łóżku jest
spokojniej, pewniej, przyjemniej.
Hospicjum Domowe „Empatia”
powstało właśnie z potrzeby takiej
bliskości. W okolicy nie działało hospicjum domowe. Od Józefowa aż
po Puławy, Lublin nie prowadzono
takiej działalności. Chorym pozostawało jedynie hospicjum stacjonarne.

Hospicjum domowe

„Empatia”

Telefon kontaktowy:
(022) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00
tel. kom. 0 501 060 462

Dla niektórych oddalone o dziesiątki
kilometrów od miejsca zamieszkania.
Otwockie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej widząc potrzebę zdecydowało się działać. Stworzyliśmy
zespół, który jeździł do pacjentów.
Z czasem zaczęliśmy zakupować
specjalistyczny sprzęt, który okazał
się niezbędny – koncentratory tlenu,
materace przeciwodleżynowe, pompy, wózki itp. Niedługo potem zdobyliśmy kontrakt z NFZ na 15 pacjentów miesięcznie. Kontrakt jednak
pokrywa jedynie wynagrodzenia dla
kilku zespołów oraz podstawowe
środki medyczne, a pacjentów jest
dużo – czasem nawet 21. Wszystkie
koszty pokrywa więc OTOP: ubezpieczenie, specjalistyczny sprzęt
medyczny wypożyczany pacjentom
do domów, benzyna na przejazdy
dla pracowników, w tym roku także
stowarzyszenie zakupiło samochód
dla hospicjum.
Staramy się jak najlepiej spełniać
swoją rolę i nikomu nie odmawiać.
Wszystko to jest możliwe dzięki
naszym wspaniałym darczyńcom.
Zarówno firmom jak i osobom indywidualnym, dzięki wpłatom z 1%
podatku.
To dzięki tym, którzy wspierają
OTOP Hospicjum Domowe „Empatia” może zapewnić chorym bliskość
rodziny w najtrudniejszym momencie życia. Dzięki wam ten czas jest
dla nich radośniejszy. Każda wizyta
w domu chorego, fachowa pomoc
medyczna w tych ostatnich chwilach i uścisk dłoni, każda rozmowa
z rodziną pełną cierpienia jest tym
ludziom bardzo potrzebna.

(AW)
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Podsumowanie kampanii
„Hospicjum to też życie…” 2008
W tym roku kampanię „Hospicjum to też życie…” rozpoczęliśmy
od spotkania w dn. 28 września
koordynatora wolontariatu OTOP
z pedagogami szkół, które podjęły
z nami współpracę. Na spotkaniu
tym omówiono cele akcji, planowane działania, ale też koordynator
przedstawiła materiały dostarczone
przez głównego organizatora Fundację Hospicyjną z Gdańska.
10 października szkoły z powiatu
otwockiego, zorganizowały na swoich
terenach Dni Hospicyjne w ramach akcji „Gramy dla Hospicjum”. Uczniowie
sami przygotowywali przedstawienia,
apele. Były wiersze, piosenki, rozmowy
o hospicjum, o wolontariacie.

12 października zorganizowaliśmy koncert „Gramy dla Hospicjum”
w Garwolinie. Wystąpili Jan Pietrzak,
Patrycja Kosiarkiewicz i Marcin Czyżewski. Koncert miał na celu propagowanie idei hospicjum na terenie
miasta i gminy Garwolin. (Szersza relacja była w poprzednim numerze.)
1-2 listopada odbyły się kwesty
na rzecz hospicjów. Jak co roku wolontariusze zbierali datki na nasze
hospicja przed cmentarzami i na ulicach miast. Dzięki wysiłkom naszej
młodzieży i wspaniałym dobrym
sercom naszego społeczeństwa zebraliśmy aż 15 003 zł i 66 gr.

DZIEŃ
WOLONTARIUSZA
7 grudnia zaś odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla
naszych wolontariuszy połączone
z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (5XII).
Przy ul. Żeromskiego 6 zebrało
się blisko 80 osób: wolontariuszy, pedagogów, członków stowarzyszenia.
W tym gronie podsumowaliśmy tegoroczną kampanię. Były rozmowy, dyskusje, wymiana spostrzeżeń i podziękowania szczególnie dla młodszych za
determinację i chęć niesienia pomocy.
Razem obejrzeliśmy film „Hospicjum
widziane od środka”, który zmusił do
refleksji kolejnych widzów.

Później było świętowanie. Bogato zastawiony stół słodyczami,
owocami i wypiekami oraz napojami zafundowali sponsorzy. Były też
drobne upominki i życzenia. Wszystko to z myślą o naszych wspaniałych
wolontariuszach, którzy w każdej
akcji wspierają nas poświęcając swój
czas i energię, za co za każdym razem
serdecznie im dziękujemy.

(AW)
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OD UCHA DO DUCHA
O kontemplacji w okolicy
świąt Bożego Narodzenia
Ileż razy w życiu przeżywałem
zachwyt nad niepowtarzalnością
dni, koloru oczu spotykanych ludzi. Ileż razy wymykała mi się niezliczona ilość odcieni zieleni lasu
i zarośli. Piękno zachodów słońca
w moim rodzinnym domu nad
Krzną. Cisza lekkiego jak puch
wieczoru zimowego z milionami
śnieżynek skrzących się srebrem
najwyższej próby. Zapach ziemi po sierpniowej burzy. Ciepło
lipcowego popołudnia z brzęczeniem pszczół w konarach lip.
Kontemplacja przyrody to próba
zatrzymania tej jednej, niepowtarzalnej chwili. To chęć zjednoczenia się z pięknem, które zaczarowuje serce i umysł. Ta naturalna
kontemplacja jest smakowaniem,
jest ekstazą – wyjściem poza sie-

bie, jest porywem, zapomnieniem o sobie, jest zanurzeniem
w istnienie, w rzeczywistość. Ona
przygotowuje do większej radości. Do przyjęcia daru w którym
sam Stwórca – Ojciec przybywa
do mnie. Przyjdziemy do niego
i będziemy w nim przebywać.
Zjednoczenie – trwanie razem
w świątyni OBECNOŚCI. Emmanuel – Bóg z nami. To Bóg który
jest w ekstazie, który przerywa
każdą ludzką samotność.
Niech każdy, kto GO szuka
– nie ważne czy jest mędrcem,
czy pasterzem, czy aniołem na
niebie , czy człowiekiem na ziemi – znajdzie w Betlejem swojej
duszy.
(ks. Kazimierz Stasiak SAC)

Widzę jak
płynie czas.
Patrzę jak
wieje wiatr.
Słyszę jak
cisza brzmi.
Myślę jak
zasnąć mam.
Wołam „Jak
dalej żyć?!”.
Pytam jak
dalej iść.
Szumi wiatr,
wieje wiatr.
Szkoda mi
tamtych lat.
(MS)

Coś
smacznego…

DOTYK

Pytasz co? Pytasz jak?
I dlaczego?
Pytań moc, a ja nie wiem.
Bo cóż ja?
Kim ja jestem?
Nie wiem, nie wiem
jak pomóc ci,
bo to Bóg
plany ma.

(…)

A co ja? Pytań sto,
ręce dwie tylko mam.
Jeśli chcesz, tylko dotyk
ciepłej dłoni mogę dać.
Serce kwili – nie pomoże nic
Usta milczą – nie odpowiem ci
I te oczy, prosisz wciąż
błagasz już
a ja nic, tylko szloch,
cichy jęk.
Ofiaruję dotyk ci…
(MS)

Sałatka
z paluszków
krabowych
1 opakowanie paluszków
krabowych – paluszki pokroić.
1 pęczek kopru – koper posiekać.
1 zielony ogórek – ogórek
pokroić w kostkę.
Sól, pieprz, majonez zmieszany z jogurtem.
Wszystko oczywiście wymieszać i .... wcinać ze smakiem.

(Ewa Szczepańska)
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdeczne podziękowania dla sponsorów
organizowanej przez OTOP kampanii
„Hospicjum toteż życie…” 2008:

Tamte dni

Zgubiłam gdzieś
płatki róż.
Różowe, złote i kolorowe.
Zgubiły się w zieleni traw.
Przykrył je kurz
minionych dni.
Z płatkami róż
zgubiły się
dni tamtych cienie.
W zieleni traw schowały się.
Odeszły w dal
pozostały wspomnieniem.
(MS)

Schowaj się

Czy małym skrzatom
jest lepiej żyć?
Drobniutkim krokiem
przemierzać świat.
Skryć się pod liściem,
przeczekać burzę.
Małe drobinki,
małe marzenia.
Gdy się nie spełnią,
malutki żal.
Serce jest małe
i ból jest mniejszy.
Pod liściem skryje się,
gdy pada deszcz.
Pod liściem siedzieć
gdy gromy z nieba.
Pod liściem się schronić,
gdy żar słońca przypieka.
Być niewidzialnym dla wścibskich oczu.
Razem ze skrzatem schować się!

(MS)

Coca-cola Beverages,
Ferrero,
Restauracja Oregano,
Interdruk corporation Sp. z o.o.,
Piekarnia Oskroba,
The Lorenz Bahlsen Snack– World Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Dromos
sp. z o.o.,
Piekarstwo Spółka Jawna Mianowski Henryk,
Lamex Export-import art. elektronicznych,
AVON
a także wsparcie finansowe od osób prywatnych.
Serdecznie dziękujemy
Robertowi Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Quick Lopez Co.
za naszego

Hospicjona



To było… wydarzenia
7 grudnia – obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza w OTOP – zakończenie kampanii „Hospicjum to też życie…” 2008
14 grudnia – wigilia dla pacjentów, wolontariuszy
i pracowników w Hospicjum św. Patryka w Otwocku

To będzie…
8 luty – msza za dusze zmarłych w hospicjach w kościele Zesłania Ducha św. (u księży Pallotynów) o godz.
9:30
11 luty – Międzynarodowy Dzień Chorego marzec/
kwiecień – rozpoczęcie kampanii „Pola Nadziei”

reportaż
Wigilia

w Hospicjum św. Patryka
Dnia 14 grudnia 2008 roku odbyło
się spotkanie wigilijne dla chorych, wolontariuszy i pracowników w Hospicjum
św. Patryka. Głównym punktem spotkania były jasełka przygotowane przez
uczniów Gimnazjum nr 2 w Otwocku.
Młodzi artyści z 3 a pod kierunkiem
swojej wychowawczyni pani JefimczykRydz oraz siostry Marioli po długich
przygotowaniach przedstawili wspaniałą inscenizację, którą zatytułowali
„Nasza droga do Betlejem”. W przedstawienie włożyli wiele serca i pracy, ponieważ zależało im, aby chorzy choć na
chwilę zapomnieli o swoim cierpieniu.
I udało się, bo wyszło naprawdę pięknie
i wszystkim się podobało.

Potem był opłatek i wspólne śpiewanie kolęd, pięknie
i suto zastawiony stół, rozmowy, uściski, życzenia. Wspaniała świąteczna atmosfera.
Cały czas coś się działo, ktoś
się śmiał, ktoś żartował, coś
opowiadał. Wolontariusze, pacjenci, pracownicy hospicjum
– jedna wielka rodzina. Później
uczniowie odwiedzili leżących
pacjentów hospicjum w ich
salach. Pozostawili na pamiątkę po sobie własnoręcznie zrobione kartki i stroiki świąteczne, ale najważniejsze jest to,
że zostawili za sobą uśmiech,
szczęście i radość – tak ważne
dla ludzi chorych.
Tak wspaniała wigilia mogła odbyć się dzięki naszym
ofiarodawcom, bowiem stowarzyszenie zorganizowało
spotkanie, zakupiło stroiki
(także dla pacjentów hospicjum domowego) oraz zakupiło poczęstunek za pieniądze
naszych ofiarodawców. Dziękujemy serdecznie.
(Patrycja Chodyra)

