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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 już po wakacjach i od razu zapraszamy
do miłej lektury.
W tym numerze trochę przemyśleń i jeszcze
więcej informacji o planowanych przez nasze
stowarzyszenie działaniach. Tak, tak… to już
początek VI edycji Ogólnopolskiej Kampanii
„Hospicjum to też życie…” i jednocześnie
trzeci (ostatni) etap trzyletniego programu
koordynowanego przez Fundację Hospicyjną
„Lubię pomagać”. W czasie trwania tego
programu udało nam się nawiązać współpracę
z wieloma szkołami i innymi organizacjami, co
jest równoznaczne z tym, że akcja promowania
wolontariatu – hasła „Lubię pomagać” –
naprawdę przynosi rezultaty.
Podczas wspólnej pracy 90 organizacji i hospicjów
koordynowanej przez Fundację i finansowanej
przez Fundację PZU powstała publikacja (przy
współpracy z MEN) „Jak rozmawiać z uczniami
o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym”,
która jest na razie jedynym kompendium wiedzy
na temat wolontariatu hospicyjnego oraz
„towarzyszeniu umierającemu” ujmującą te
zagadnienia w sposób przystępny i praktyczny.
Zachęcamy do zapoznania się z książką oraz
filmami o hospicjach i wolontariacie, które
zostały wydane wraz z nią na płycie. Cztery filmy
podzielone są na kategorie wiekowe.
Ponadto w numerze polecamy wczytać się
w harmonogram wydarzeń, których tej jesieni
nie będzie brakować. Jednym z ważniejszych
wydarzeń jest koncert „Voice for Hospices” –
oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich,
bo jest to światowe święto opieki paliatywnej
i hospicjów!

Zapraszamy do wspólnych działań na rzecz
i dla hospicjów!
(Angelika Wojtasiewicz)

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

Lubię pomagać
To już ostatni rok trwania programu „Lubię pomagać” koordynowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska i finansowanego
przez Fundację PZU. Mimo iż trzeci
etap adresowany jest dla osób starszych – wolontariat 50+ - to my koordynatorzy wolontariatu nie zrezygnujemy i dalej kontynuujemy
dzieło tworzenia grup wolontariackich wśród młodzieży. W tym roku
także odwiedzimy zarówno zaprzyjaźnione jak i nowe szkoły, gdzie
postaramy się zaszczepić w naszej
młodzieży ziarno wrażliwości na
cierpienie bliźniego, ale też postaramy się nauczyć tych młodych ludzi cieszyć się z każdej chwili życia
oraz radzić sobie z trudną sytuacją,
jaką jest śmierć (śmierć kogoś bliskiego, kogoś z otoczenia).
Będziemy też promować publikację wydaną przez Bibliotekę

Fundacji Hospicyjnej „Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia
i wolontariacie hospicyjnym”, która
jest świetną pomocą dydaktyczną.
Ktoś zapyta dlaczego szkoły?
Dlatego, że szkoła to drugi dom, ale
też miejsce, gdzie nie tylko zdobywamy wiedzę, ale również uczymy
się życia. Tematy takie jak śmierć,
żałoba, nieuleczalna choroba nie
są poruszane w domach, bo źle się
kojarzą. Burzą porządek i równowagę domowego ogniska. Jednocześnie nigdzie nikt nie uczy jak radzić
sobie ze śmiercią bliskiej osoby,
żałobą po stracie, bądź choćby zachowania się w obecności nieuleczalnie chorego człowieka.
Jedynym takim miejscem,
gdzie możemy postarać się zrozumieć te trudne sytuacje a jednocześnie dać coś z siebie drugiemu
człowiekowi jest hospicjum. Do

Pierwsze spotkanie z uczniami szkoły nr 5 w Garwolinie
„Jak rozmawiać z uczniami
o końcu życia i wolontariacie
hospicyjnym”
Publikacja wydana przez Bibliotekę Fundacji Hospicyjnej napisana
pod redakcją Józefa Binnebesela,
Anny Janowicz oraz Piotra Krakowiaka skierowana jest przede wszystkim
do kadry pedagogicznej jako pomoc
do rozmowy z uczniami na trudne
tematy.

Do zapoznania się z publikacją zachęca Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Minister Katarzyna Hall opatrzyła książkę wprowadzeniem, w którym
podkreśla, że „dobiegające końca życie, potrzeby człowieka umierającego,
śmierć – to trudne tematy, poruszane
w szkole tylko pośrednio, bez odnoszenia się do realiów otaczającego
nas świata. Często dlatego, że nie jesteśmy przygotowani do tego, jak rozmawiać o śmierci z młodymi ludźmi,

hospicjum nie trafią jednak osoby
z ulicy.
W obecnych czasach gonitwy
za pieniądzem, ciągłej pracy, młodzieży rozrywanej przez różnorodne zajęcia pozalekcyjne od nauki
po gry komputerowe ludzie często
nawet nie wiedzą czym jest hospicjum, lub wiedzą niewiele.
My ludzie hospicjum staramy
się to zmienić. Stąd nasza obecność szczególnie wśród młodych
obywateli, którzy swoim entuzjazmem i zaangażowaniem zarażają
całe swoje rodziny. O tym, co daje
nam wolontariat hospicyjny pisaliśmy już wiele razy… i przypominam po raz kolejny.
Wolontariat hospicyjny daje
nam przede wszystkim:
•

satysfakcję z tego, że zrobiło się
coś dobrego

radość człowieka u kresu życia
(pacjentów)
• uczy radości i szacunku do życia
• uczy szacunku do śmierci
• pomaga rozwijać umiejętności
(szczególnie wolontariat akcyjny)
• uczy pewności siebie i odpowiedzialności.
To chyba wystarczające argumenty, by zachęcić szczególnie
naszą cudowną młodzież do wolontariatu hospicyjnego.
(stokrotka)

SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM, KTÓRZY WPŁACILI
SWÓJ 1% PODATKU NA RZECZ
NASZEGO STOWARZYSZENIA!
Dziękujemy za dobre serca!
Pieniądze wciąż wpływają,
dlatego dalsze informacje na
ten temat podamy w kolejnym
numerze.
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hospicjum domowe
a kwestie te rzadko są obecne w materiałach dydaktycznych. Książka, którą
mają Państwo przed sobą, jest niezwykle cenną pozycją, wypełniającą tę lukę.”
Drugi aspekt, nie mniej ważny, poruszany w tej publikacji to wolontariat
hospicyjny, który według Pani Minister
należy rozpowszechniać. Pozycja świetnie pokazuje „możliwe płaszczyzny
współpracy szkoły z hospicjami i centrami wolontariatu.” Dzięki czemu zarówno
my – ludzie związani z hospicjami jak
i Minister Katarzyna Hall mamy nadzieję, że „uda się rozpowszechnić ideę wolontariatu hospicyjnego, a to sprawi, że
coraz więcej osób zdecyduje się działać
na rzecz tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej.”
Książka składa się z czterech rozdziałów: „Teoretyczne podstawy edukacji
tanatologicznej i kształtowania postaw
wolontariackich w szkole”, „Współpraca
hospicjów ze szkołami – wolontariat”,
„Kres życia i żałoba – trudne sytuacje
w szkole”, „Narzędzia dydaktyczne dla
nauczycieli i wychowawców”.
Wraz z książką wydana została płyta

z czterema filmami na temat hospicjum
i wolontariatu. Każdy film skierowany
jest do innej grupy odbiorców:
„Pszczółka Malinka opowiada o hospicjum” – dla klas 1-3 szkoły podstawowej
„Marysia i Piotrek po raz pierwszy
w hospicjum” – dla klas 4-6 szkoły podstawowej i dla gimnazjum
„Wolontariat hospicyjny – czy to coś
dla mnie?” – dla klas ponadgimnazjalnych
„Czy to jedyne takie miejsce?” – dla
nauczycieli i osób, które mogłyby koordynować działania wolontariacie.

(stokrotka)
O książce:
„Obecnie istnieje konieczność nauczenia się „towarzyszenia w umieraniu”,
co powinno być ponownie częścią wiedzy
społecznej, a nieskrywanym i prywatnym
dramatem, często w atmosferze strachu, zapomnienia i sterylnej samotności
szpitali. Jakże piękna jest śmierć w otoczeniu najbliższych i przyjaciół, którzy są
z umierającym w ostatnich chwilach życia. Nasze społeczeństwo coraz bardziej

ucieka od „towarzyszenia umierającemu”,
a także od poważnej debaty na temat
końca życia, zastępując ją chętnie epatowaniem śmiercią w filmach akcji i grach
komputerowych oraz w wiadomościach
medialnych. Wiąże się to z brakiem przygotowania do rozmowy o końcu życia,
a także nauczenia posługi przy ciężko
chorych i umierających, w różnych jej wymiarach. Niewątpliwie niniejsza książka
jest uzupełnieniem istniejących w systemie edukacyjnym braków w tej dziedzinie. Wpisuje się ona dobrze w cały proces
edukacji społecznej na temat końca życia,
inspirowany w Polsce od lat przez hasło
„Hospicjum to też życie…””.
/dr Zbigniew Formella, prof. nadzw.
Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego
w Rzymie/

Śmierć traktowana
z namaszczeniem
Nigdzie nie znajdziemy takiego
miejsca poza hospicjum, gdzie życie
traktowane jest z godnością i takim namaszczeniem. Hospicjum postrzegane
na zewnątrz jako „umieralnia” rzeczywi-

Hospicjum domowe

„Empatia”

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

ście jest skupiskiem ludzi, dla których
śmierć jest w zasięgu ręki… Ale czy
w szpitalu, domu, na ulicy jest inaczej?
Wmawiamy sobie, że mamy jeszcze
czas, że nas ona nie dotyczy, tylko czy
mamy rację?
Człowiek, który jest świadomy
nieuleczalności swojej choroby, chce
przeżyć każdą sekundę z życia, które
mu pozostało. Świadomość tego życia
udziela się ludziom, których los postawił
na drodze takiego chorego. Uczymy się
od nich szacunku do życia, nabieramy
do niego dystansu. Towarzysząc umierającym nabieramy dystansu do śmierci,
uświadamiając sobie przy tym jej nieuchronność.

Dlatego my jako ludzie hospicjum,
chcemy zwrócić uwagę całego społeczeństwa na fakt, że każde życie kończy
się śmiercią, nie tylko to w hospicjum.
Przez ostatnie lata słowa śmierć
i umieranie zastępowane było innymi.
Nie mówiło się „umarł” tylko „odszedł”,
„zasnął”. Szczególnie chroniliśmy dzieci, uznawaliśmy, że nie mogą oglądać
chorej babci – bo źle wygląda – i kiedy
umarła mówiliśmy, że wyjechała…
Przyjęło się we współczesnym społeczeństwie, że jeśli o czymś nie mówimy to fakt ten nie istnieje. Uwierzyliśmy w cud medycyny, bo rzeczywiście
postęp jest ogromny. Uwierzyliśmy, że
można być wiecznie zdrowym i młodym.
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„Hospicjum to też życie…” –
VI ogólnopolska kampania
1 października jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, wtedy rusza VI ogólnopolska kampania
społeczna „Hospicjum to też życie…”.
W tym roku w kampanię wpisana jest
także międzynarodowa akcja „Głosy
dla hospicjów”, która co dwa lata organizowana jest na całym świecie.
Tematem szóstej ogólnopolskiej
kampanii
społeczno-edukacyjnej
„ Hospicjum to też życie…” będzie
wolontariat osób dojrzałych (trzeci

etap trzyletniego programu „Lubię
pomagać”), osób dla których zakończenie pracy zawodowej i odejście
na emeryturę wcale nie musi oznaczać bezczynności. Wolontariusz
50+ to cenna pomoc w hospicjum,
lojalny i oddany sprawie człowiek,
który może podzielić się z nami nie
tylko swoją pasją i poświęceniem,
ale także cennym doświadczeniem
życiowym. Pięćdziesięcio- i sześćdziesięcio – latkowie również chcą

Wydarzenia VI Kampanii
1 października (Międzynarodowy Dzień Osób Starszych) – oficjalny start kampanii

10 października (Światowy Dzień Opieki Paliatywnej
i Hospicjów) – „Głosy dla Hospicjów” – OTOP organizuje koncert „Voice for Hospices” w dn. 11 października
1-2 listopada – kwesta na rzecz hospicjów
8 listopada – Dzień hospicyjny w TVP1
5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariusza) –
Zakończenie kampanii

Ale fakt wyparcia z naszych umysłów słowa „śmierć” nie spowodował, że
ludzie przestali umierać. Medycyna nie
znalazła lekarstwa na śmierć.
Pracując z ludźmi nieuleczalnie
chorymi często słyszę pytanie: „Czy ja
umrę? Czy jest dla mnie jakaś szansa?”.
Moja odpowiedź brzmi: „Tak, na pewno
każdy z nas umrze, tylko jeszcze nie wiadomo czy Pan, czy ja.”. Bardzo ważna dla
chorych jest nadzieja. Nadzieja na cud,
uzdrowienie, a może tylko nadzieja na
przedłużenie życia. Nigdy nie odbieramy nadziei, ale jednocześnie nie możemy obiecać zbyt wiele.
Pacjent stojący u kresu życia potrzebuje wsparcia, szczerej rozmowy

z bliskimi, a nie uciekającego wzroku,
wycofanych dłoni. Chce brać udział
w życiu rodzinnym, nie oczekuje wyręczania we wszystkim, chce czuć się
potrzebnym.
Hospicjum domowe jest taką instytucją, która pomaga chorym i ich
bliskim. Umożliwia bycie razem, czasem jest to dokończenie rozpoczętych
zadań, czasem zrozumienie co jest naprawdę ważne, czasem po prostu bycie
blisko siebie. Ważne jest to, by godnie
wśród bliskich ludzi i miejsc przeżyć
dany jeszcze czas i mimo świadomości
nadchodzącej śmierci cieszyć się każdą
chwilą.

(M. Szwed)

być potrzebni, chcą się czymś zajmować, mieć możliwość pomocy innym
potrzebującym ludziom. Tegoroczny
projekt ma na celu zachęcić osoby, które kończą pracę zawodową
i wysyłają dorosłe dzieci w świat do
zaangażowania się w pracę na rzecz
hospicjum. Planujemy nawiązać
współpracę z otwockimi i garwolińskimi klubami seniora. Będziemy
starali się wyjaśnić osobom zainteresowanym na czym polega praca
dojrzałych wolontariuszy i jak bardzo
jest ona ważna i potrzebna.
Jak co roku Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej bierze udział
w tej akcji i w jej ramach organizuje
koncert charytatywny, który odbędzie się 11 października 2009 roku
w Garwolinie w Sali Kinowej Centrum
Kultury i Sportu. Koncert rozpocznie
się o godzinie 16.00 występem Dziecięcego Zespołu Wokalnego „GONG”,
a o godzinie 17.00 zabawiać nas
będzie kabaret „Jurki”. Wykonawcy
zgodzili się wystąpić charytatywnie,
z wielką ochotą pragnąc wesprzeć
nas w naszych działaniach. Pieniądze zebrane w trakcie koncertu przez
wolontariuszy będą przeznaczone na
bieżącą działalność i pomoc hospicjom, którymi się opiekujemy, propagowanie idei hospicyjnej wśród
społeczeństwa oraz promowanie i zachęcanie do wolontariatu.

(Urszula Kociszewska)
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OD UCHA DO DUCHA

Ruch
Mówiło się kiedyś: „pierwszy
majowy deszczyk” a dziś jest
pierwszy wrześniowy deszcz.
Dżdży, mży, chmurzy. Zostawia
za sobą mokre ślady na chodniku. Chodzę w myślach między
wirtualnymi kroplami spadającymi w zwolnionym tempie.
Przy uderzeniu w srebrzystą
kałużę najpierw tworzy koronę
z malutkimi perłami na zwieńczeniach. Potem zapada się
i z całym radosnym impetem

Kaplica w hospicjum św. Patryka
podskakuje w górę odrywającą
się kroplą, by z powrotem wpaść
w samo centrum rozchodzących
się koncentrycznych kręgów
falujących aż do wygaśnięcia.
Zwolnione tempo pokazuje całe
misterium ruchu. Czas się uspokaja, zostaje zwolniony w swoim
biegu. Ma jakby chwilę na oddech między kolejnymi fazami
przemijania, przepływu, przemiany. Czas czeka na przystanku,
siedzi w poczekalni przed komnatą kontemplacji…

Nowa recepcja w hospicjum św. Patryka

Coś smacznego…
Zupa krem z brokułów
1 brokuł
1 pietruszka – korzeń
1 marchewka
kawałek selera i pora
2 kostki bulionu warzywnego
sok z ½ cytryny
śmietanę 12%
cukier i pieprz
Brokuł umyć podzielić na
różyczki z dłuższymi końca-

mi i włożyć do garnka razem
z marchewką, małą pietruszką,
kawałkiem selera i pora, dodać
2 kostki rosołu warzywnego.
Ugotować do miękkości,
przestudzić, zmiksować, zagotować zaciągnąć żółtkiem,
dodać śmietanę i doprawić
pieprzem, sokiem z cytryny,
cukrem do smaku. Podawać
z grzankami. Na talerzu można
posypać utartym żółtym serem.
smacznego

(Ewa Szczepańska)

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)

Serdecznie
dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Quick
Lopez Co.
za naszego
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdeczne podziękowania dla firmy, która
pozyskała sponsorów:
ALFA – MED. Sosnowiec
Serdeczne podziękowania
dla Dyrektora Naczelnego
Witolda Olejarz oraz Dyrektora Artystycznego Jana
Prochyra Teatru„RAMPA”
za przekazanie biletów dla
wolontariuszy.

Serdeczne podziękowania
Pana Janusza Wyglądały
właściciela firmy JANPOL Sp. J.
w Garwolinie
za wpłatę na sponsoring koncertu „Gramy dla Hospicjów”

To było…

Serdeczne podziękowania dla sponsorów:
VOLVEX – Tomasz Mularczyk, Otwock
AUTO – JÓZEFÓW – Wojciech Pauk – Józefów
POKOJE GOŚCINNE Alina Jakubiak – Otwock-Świerk
„U WITKOWSKICH” s.c. Monika i Elżbieta Witkowska –
Otwock
BUDOMEX Sp.J. – Wawrzyniec Siejka, Elżbieta Siejka –
Otwock
KART – PAK s.c. – Robert Piotr, Marek Paweł, Marzena
Drągowscy – Otwock
USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE – Jacek Cybulski – Otwock
WEMA-BUD USŁUGI BUDOWLANE – Tadeusz Arnold –
Otwock
PPHU ELJOT s.c. – Leszek Wiącek, Janusz Foryś – Otwock
PAM – Sławomir Skorupski, Edward Gajownik – Otwock
ATRAM – PL Piotr Florencki – Otwock
BIURO RACHUNKOWE s.c. – Marta i Tomasz Czarneccy –
Otwock
ZBIGNIEW MARKOWSKI – Otwock
AJMAR USŁUGI TRANSPORTOWE – Janusz Marczak – Józefów
FLOR DE MINA – Danuta Czapla – Warszawa
SUKCES s.c. BIURO RACHUNKOWE – Jolanta Mazurek,
Hanna Biedrzycka – Otwock
BONEX AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA – Ryszard Bonk –
Otwock

wydarzenia

Były wakacje i troszkę przerwy w akcjach, ale od końca lipca planowaliśmy jesienne akcje
23 sierpnia - msza za dusze zmarłych w naszych hospicjach w kościele Zesłania Ducha
św. w Otwocku

To będzie…
1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych; oficjalny start kampanii „Hospicjum to też życie…”
październik - sadzimy żonkile – akcja „Pola Nadziei”
10 października - Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów
11 października - Charytatywny Koncert „Gramy dla Hospicjów” organizowany przez
OTOP w Garwolinie
16 października - Walne Zebranie Członków Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, godz. 19:00, ul. Żeromskiego 6, Otwock
1 listopada - Święto Zmarłych; kwesta listopadowa OTOP dla hospicjów
8 listopada - Dzień hospicyjny w TVP1; Msza św. za dusze zmarłych w hospicjach, godz.
9:30 w Kościele Zesłania Ducha św.
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; zakończenie VI Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie…”

reportaż

