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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
Minął kolejny rok. Ten nowy rozpoczął się
mroźnie i rześko. Przywitaliśmy go hucznie,
ale teraz po wyjątkowo długim okresie
świątecznym trzeba wrócić do rzeczywistości.
Przed nami wiele wyzwań, którym ze względu
na rodzaj naszej działalności, musimy podołać.
OTOP rozwija się coraz bardziej, a co za tym
idzie, coraz wyżej stawia sobie poprzeczkę.
Pojawiło się kolejne marzenie. Bardzo
ważne i istotne. Plan długoterminowy, który
sukcesywnie będziemy realizować.
W przygotowaniu także regularna grupa
wolontariuszy akcyjnych, która mam nadzieję,
pomorze w organizacji naszych kampanii oraz
weźmie udział we wszystkich działaniach,
które mają na celu pomoc pacjentom
hospicjów.
A w naszym „Hospicjonie” relacje ostatnich
wydarzeń: kwesty, koncert, spotkanie
wolontariuszy itd. Dużo tego było, bo
tegoroczna kampania „Hospicjum to też
życie…” była krótka, ale bardzo intensywna.
Wiele się działo, a co nas bardzo cieszy, dzięki
pomocy wolontariuszy wiele udało nam się
zrobić. O tym wszystkim przeczytacie w tym
numerze.
Serdecznie zapraszam do lektury!
Korzystając z okazji, w imieniu członków
stowarzyszenia,
życzę wszystkim Czytelnikom:
zdrowia, uśmiechu na co dzień,
wiele radości w życiu, sukcesów,
spełnienia marzeń i jak najwięcej miłości
i wrażliwości w Nowym Roku!
(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

Spotkanie
dla wolontariuszy
5 grudnia to Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza. Data bardzo
istotna, bo jest to dzień ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają
swój czas potrzebującym.
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej już ponad siedem
lat korzysta z pomocy właśnie
wolontariuszy. Dzięki nim stowarzyszenie zostało założone, trwa
i może pomagać pacjentom naszych hospicjów. Są wśród nas
wolontariusze, którzy pomagają
w hospicjum przy pacjentach,
ale też tacy, którzy biorą czynny

udział w prowadzonych przez
nas akcjach tj. kwesty czy koncerty. Jedni są zawsze tzn. na co
dzień, inni od czasu do czasu. Są
też tacy, którzy zarządzają, pracują i podejmują decyzję – Zarząd
OTOP i członkowie stowarzyszenia. Wolontariuszami są dzieci,
ludzie młodzi i starsi.
W ostatnim czasie dzięki
współpracy ze szkołami, zarówno w powiecie otwockim jak
i garwolińskim, zyskaliśmy wielu
młodych wolontariuszy – głownie uczniów gimnazjów. W sumie
w ostatniej kweście brało udział
ponad 200 młodych ludzi!

Z okazji tak szczególnego dnia chcieliśmy im bardzo podziękować – stąd
pomysł na wspólne spotkanie. W dn. 12 grudnia –
tuż przed świętami Bożego
Narodzenia, zastawiliśmy stół. Były
ciasta, pierogi, barszczyk, cukierki i wiele pysznych przystawek.
Ksiądz Kazimierz zagrał
nam na gitarze, wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy, podzieliliśmy się
opłatkiem. Potem już
tylko delektowaliśmy
się
smakiem
pysznego chleba, który okazał
się hitem na
stole oraz wymienialiśmy się
doświadczeniami i pomysłami.
Szkoda, że mogło przyjść tak niewiele
osób (spośród tak wielu
wolontariuszy na spotkaniu było ok. 50 osób).

Najważniejsze jednak, że nasi
wolontariusze chcą być z nami na
co dzień i pomagać naszym pa-

cjentom, za co serdecznie jeszcze
raz im dziękujemy.
(Angelika Wojtasiewicz)
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hospicjum domowe

Tydzień Hospicyjny
w otwockim gimnazjum
Drugi tydzień września 2009 r.
przebiegał w Polsce pod hasłem „ Hospicjum to też Życie…” i poświęcony
był końcu życia oraz opiece paliatywnej. W tym czasie TVP wyemitowała
wiele wywiadów oraz programów
poświęconych tematyce hospicyjnej. Także i w tym roku po raz kolejny

Gimnazjum nr 4 w Otwocku postanowiło przyłączyć się do akcji.
Gimnazjaliści pod opieką Pana
Mariusza Konowrockiego przeprowadzili na terenie swojej szkoły wiele
różnorodnych działań. Zaczęli od powieszenia na korytarzach plakatów
oraz informacji poświęconych tematyce hospicyjnej. Na przerwach wolontariusze ubrani w żółte koszulki
z napisem „Lubię pomagać…” rozdawali swoim kolegom ulotki i foldery,
które miały za zadanie przybliżyć im
tematykę opieki paliatywnej.
Również w czasie przerw pomiędzy lekcjami uczniowie sprzedawali
ciasta upieczone przez siebie i nauczycieli. Pieniądze uzyskane w ten

sposób jak również te, które zostały
zebrane w trakcie zebrań z rodzicami
zostały przekazane na rzecz nowo
powstającego hospicjum dziecięcego.
W trakcie tego tygodnia uczniowie mięli też okazję na godzinach
wychowawczych obejrzeć filmy
przybliżające idee wolontariatu oraz
zapoznać się z formami pomocy osobom przebywającym w hospicjach.
Mogli też bezpośrednio od swoich
kolegów- wolontariuszy dowiedzieć
się w jaki sposób oni pomagają, w jakich akcjach biorą udział i jak wielką
satysfakcje i przyjemność im to daje.
Tak naprawdę wystarczy przecież
bardzo niewiele aby pomóc innym,
tym którzy tej pomocy potrzebują
a którzy nie mogą nic w zamian poza
uśmiechem nam podarować.

(UK)

„Gramy dla Hospicjów” 2009
To już drugi koncert „Gramy dla
Hospicjów” w Garwolinie zorganizowany przez Otwockie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej. Tym razem imprezę Patronatem Honorowym objęli:
Prezydent Miasta Otwock, Burmistrz
Miasta Garwolin, Starosta Powiatu
Garwolińskiego oraz Wójt Gminy Garwolin.
Przygotowania były długie i intensywne, a kiedy wszystko zostało
dopięte na ostatni guzik w niedzielę
11 października o godz. 16:10 w Sali
kinowej Centrum Sportu i Kultury
w Garwolinie nasze „granie dla hospicjów” ruszyło. Gości przywitała Prezes
OTOP Małgorzata Szwed, następnie
jako pierwszy wystąpił Dziecięcy Zespół Wokalny GONG z godzinnym
repertuarem. Siedemnaścioro dzieci w wieku od pięciu lat w zwyż pod
kierunkiem Pana Jacka Kowalczyka
(kierownika artystycznego) zapre-

zentowało kilkanaście piosenek dziecięcych we wspaniałej oprawie artystycznej. Dzieciaki były świetne!
Następnie na scenie zagościł znany z radia i telewizji, nagrodzony wieloma nagrodami na przeglądach kabaretowych Kabaret JURKI z Zielonej Góry.
Artyści w składzie: Przemysław Żejmo,
Wojciech Kamiński oraz Mateusz Czechowski zaprezentowali się genialnie,
widownia płakała ze śmiechu.
Na zakończenie występów wszyscy artyści zostali obdarowani upominkami od firmy AVON i Urzędu Miasta Otwocka.
W koncercie duży udział mieli wolontariusze z Gimnazjum nr 1
w Garwolinie, Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem oraz ze Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
Było ich ponad trzydziestu. Ubrani
w żółte koszulki i czapeczki z logiem
„Lubię pomagać” zbierali datki do pu-

szek, pomagali w organizacji, rozdawali materiały informacyjne. Wolontariusze zebrali 1200zł.
Koncert „Gramy dla Hospicjów”
(org. „Voice for Hospices” – „Głosy dla
Hospicjów”) to już ogólnonarodowa
tradycja. W Polsce jest on wpisany
w Ogólnopolską Kampanię „Hospicjum to też życie…” koordynowaną
przez Fundację Hospicyjną z Gdańska.
Celem akcji jest nie tylko niesienie nadziei pacjentom hospicjów poprzez
zbieranie funduszy na pomoc jednostkom opieki paliatywnej, ale też jednym
z głównych celów jest uwrażliwianie
społeczeństwa na cierpienie drugiego
człowieka, zachęcanie do wolontariatu, a także uświadamianie faktu, iż
śmierć jest wśród nas (w domu, na ulicy, w szpitalu a nie tylko w hospicjum)
i musimy nauczyć się ją akceptować.

(Angelika Wojtasiewicz)
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Podsumowanie Kampanii
„Hospicjum to też życie…” 2009
przeprowadzonej przez OTOP
MŁODZIEŻ I WOLONTARIAT
Już pod koniec września rozpoczęliśmy prelekcje w szkołach.
Rozmawialiśmy z uczniami o wolontariacie i hospicjum zachęcając ich
do pomocy innym. Na lekcjach wyświetlaliśmy filmy o hospicjach, a nauczycielom polecaliśmy publikację
Fundacji Hospicyjnej „Jak rozmawiać
z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym”. Zakupiliśmy dla
szkół 10 książek, które udostępniliśmy nauczycielom.
KONCERT
Relacja na str. 4
MŁODZIEŻ I WOLONTARIAT CD.
Październik to czas dalszych
prelekcji w szkołach i promowania
wolontariatu. W sumie odnowiliśmy
wolontariat i rozszerzyliśmy liczbę
wolontariuszy w szkołach:
• Gimnazjum nr 1 w Garwolinie

•
•
•
•
•

Gimnazjum nr 5 w Garwolinie
Gimnazjum w Woli Rębkowskiej
Gimnazjum w Osiecku
Gimnazjum w Kołbieli
Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej
• Gimnazjum nr 1 Otwock – Mlądz
Obecnie szkół, które podjęły
z nami współpracę jest 15 w tym 1
szkoła podstawowa, 3 ponad gimnazjalne i 11 gimnazjów.
31X – 1-2 XI KWESTY Hospicjum to
też życie…
Zorganizowaliśmy także w tym
roku kwesty na rzecz naszych hospicjów w: Garwolinie, Otwocku,
Kołbieli, Józefowie oraz Karczewie.
W kwestach brało udział ponad 200
wolontariuszy. W tych dniach nasi
dzielni uczniowie zebrali ponad
25 000zł. W dn. 15 XI odbyła się kwesta w Osiecku, podczas której nasi
mali wolontariusze zebrali prawie

2 000zł. Wszystkie okazały się rekordowymi, gdzie wolontariusze swą
pracą i zaangażowaniem sprawili, iż
zebrana kwota jest ok. 150% większa
niż w ubiegłych latach.
DZIEŃ HOSPICYJNY – DZIEŃ
WSPOMNIEŃ
W dniu 8 listopada, kiedy odbywał się Dzień Hospicyjny w TVP1
my zorganizowaliśmy Mszę św. za
dusze zmarłych w naszych hospicjach. W kościele pw. Zesłania Ducha
św. w Otwocku zapaliliśmy świeczki
naszym zmarłym pacjentom. Podczas nabożeństwa wyświetlana była
prezentacja multimedialna zawierająca imienne pożegnania. Młodzież
z Gimnazjum w Osiecku recytowała
wiersze znanych poetów. Było pięknie i bardzo uroczyście.
SPOTKANIE W KLUBIE SENIORA
To czego nie udało nam się jeszcze zrobić to spotkanie z „Seniorami”
w celu zachęcania do wolontariatu
osób będących na emeryturze. Nie
jest to łatwe, gdyż kluby albo już nie
istnieją albo spotykają się rzadko.
W styczniu chcemy zorganizować takie spotkanie dla ludzi starszych i już
poczyniliśmy ku temu intensywne
działania.
Ale musimy się pochwalić, iż
dwie nasze wolontariuszki zaliczające się do grupy wolontariat 50+
wystąpiły w programach TV dotyczących właśnie wolontariatu.
DZIEŃ WOLONTARIUSZA
Relacja na str. 3
(AW)
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OD UCHA DO DUCHA
Na progu roku
Wszystkie zadumy przybiegły na
próg 2010
Ubrane w szale żali,
w suknie i fraki wdzięczności
w kapelusze nadziei
w buty wszystkich nowych dróg
nie odsyłaj ich z kwitkiem parkingowym za cały rok
lecz poprowadź je w katedry modlitw,
niech się odnajdą wśród pejzaży
błogosławieństw
Pytam się moich myśli i pragnień:
gdzie mieszkacie? Czy we wspomnieniach zapachów z dzieciństwa,
gdy w głowie się kręciło od kwitnącego jaśminu? Czy przebywacie
w cieniu alei starych lip? Czy w niepewności i drżeniu pierwszej miłości, która biegała po łąkach strącając
dmuchawce? A może w czerwcowym południu utopionym w słońcu,

Coś smacznego…
Ziemniaki w waflu
kwadratowe wafle
ziemniaki
mleko
masło
dowolne przyprawy: koper,
czosnek, sól, pieprz
Ugotować obrane ziemniaki
w wodzie, odcedzić i zrobić puree
z mlekiem, masłem i przyprawami (doradzam dodać wyciśnięty
ząbek czosnku). Puree rozłożyć

koncertach pasikoników, brzęczeniu
pszczół, aromacie żywicy zranionej
sosny? Czy mieszkacie w przeszłości? Wiem – wasze drzwi otwierają
się do wczoraj, do przedwczoraj
i skrzypią cicho, bo wszystko co było,
mieszka w aksamitnej ciszy.
Tymczasem, na krawędzi mego
„teraz” zjawia się ta chwila, która już
teraz przekształca się w nowe „teraz”. Oto jestem. Słyszę jak pulsuje
mi w głowie krew. Głęboki oddech
rozjaśnia spojrzenie w głąb tego, co
nazywam „dziś”. Moje dziś próbuje
nadążać za biegiem chwil. Siedzę tu
i teraz, czytam tu i teraz. Może więc
mieszkam między klamrą wspomnień a klamrą nadziei. Między tym,
co było a tym, co będzie. I jedno
i drugie wymyka się z moich rąk.
A może mieszkacie w domu jutra, chodzicie po ulicach tęsknot
albo obaw? Może snujecie plany
albo już je zamykacie, bo czasu coraz
mniej? Przecież to, co pierwsze w samym jądrze pomysłu, stanie się kiedyś w spełnieniu. A może moje myśli
i tęsknoty jeszcze nie odważyły się
pragnąć pełni szczęścia, może brak
im jeszcze odwagi. Może potrzeba
im jeszcze tego blasku nadziei, który wstanie wraz ze słońcem nowego
dnia, który sam o siebie się zatroszczy.

na waflu na grubość 1 cm. Poczekać, aż wafel zmięknie od wilgoci
z ziemniaczanego puree, a następnie zwinąć w roladę ugniatając tak,
by nadzienie dobrze przyległo do
wafla. Po zwinięciu dokładamy nadzienia na końcach tak, aby rolada
była dobrze wypełniona. Kładziemy w chłodziarce na noc.
Przed podaniem kroimy w plastry o grubości palca, obtaczamy
w jajku, mące z dodatkiem mąki
ziemniaczanej i smażymy.
Smacznego!

(Ewa Szczepańska)

Kahil Gibran, libański poeta pisał:
„A jeśli już wasze myśli muszą mierzyć czas porami roku,
sprawcie, aby każdy sezon
ogarniał sobą wszystkie pozostałe
sezony,
i niech teraźniejszość obejmie
przeszłość
swoją pamięcią a przyszłość swoją tęsknotą”. 1

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)
1

Kahil Gibran, Prorok, s. 68, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993

Serdecznie
dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu
QLCO. Agencja
Reklamowo-Wydawnicza Quick
Lopez Co. za naszego

Hospicjona

Upominki dla chorych!
W tym roku chorzy w naszych hospicjach otrzymali wiele
upominków od uczniów naszych
szkół. Wolontariusze przygotowali mnóstwo stroików świątecznych. Przepiękne kompozycje na
zielonym podkładzie, słomiane
choinki, choinki z makaronu rozświetliły pokoje chorych, świetlicę, kaplicę i korytarze budynku
hospicjum. Uczniowie przygotowali także świąteczne kartki z życzeniami, pierniki, ozdoby choinkowe, aniołki. Wszystkich tych
prezentów były setki. Wywołały
wiele uśmiechów na twarzach
pacjentów. Dzięki nim, hospicjum
nabrało świątecznego uroku.
(AW)

kwartalnik Hospicjon nr 3(13)/2009

7

Nasze „Dobre Serduszka”
Serdeczne podziękowania dla
Pana Jarosława Kargola –
Dyrektora Centrum Sportu
i Kultury w Garwolinie za
pomoc
w realizacji koncertu „Gramy dla
Hospicjów”
Serdeczne podziękowania dla firm,
które przekazały cebulki żonkila na
akcję „Pola Nadziei”:
Centrum Ogrodnicze „Kalisiak” Sp. j.
– Kobyłka
Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior
– Góraszka
Serdeczne podziękowania dla:
„Perfetti Van Melle” z Warszawy za
przekazane słodycze,
Coca Cola HBC Polska za przekazane napoje.
Serdeczne podziękowania za przekazane słodkości na spotkanie dla
wolontariuszy dla właścicieli firm
z Otwocka:
Cukiernia MIGOTKA
Piekarnia WENECJA
Piekarnia SOPLICOWO

Serdeczne podziękowania dla sponsorów
Koncertu „GRAMY DLA HOSPICJÓW”
11 X 2009r.:

Dziękujemy firmom:

PROLECH Puznów Stary
JANPOL Garwolin
INTERDRUK Sulbiny – Garwolin
SANTE Sobolew
OSKROBA
AVON Garwolin
Restauracja OREGANO Garwolin
Serdeczne podziękowania za pomoc kierujemy także do
Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz
Prezydenta Miasta Otwock.
Dziękujemy także wolontariuszom oraz ich opiekunom za
udział w koncercie, uczniom:
–
Gimnazjum nr 1 w Garwolinie,
–
ZSR w Miętnem,
–
oraz Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.

Dziękujemy
uczniom
za wszystkie
świąteczne
upominki
dla chorych!

To było…

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom,
którzy wzięli udział w listopadowej kweście„Hospicjum to też życie…” 2009 w Otwocku, Józefowie,
Karczewie, Osiecku, Kołbieli i Garwolinie. Dziękujemy także proboszczom tamtejszych parafii za
przychylność i pomoc. Nade wszystko dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom!

wydarzenia

11 październik 2009r – Koncert „Gramy dla Hospicjów” w Garwolinie
październik – sadzenie cebulek żonkili w szkołach
16 październik – Walne Zebranie Członków Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
31 październik/1 listopad – kwesty „Hospicjum to też życie…” w Garwolinie, Otwocku,
Kołbieli, Józefowie i Karczewie
8 listopad – Msza za dusze zmarłych w hospicjach, Dzień Hospicyjny w TVP1
15 listopad – kwesta „Hospicjum to też życie…” w Osiecku
12 grudnia – spotkanie wigilijne dla wolontariuszy i pracowników hospicjów połączone
z podziękowaniem i podsumowaniem kampanii „Hospicjum to też życie…” 2009

To będzie…
styczeń-kwiecień – kampania 1%
7 luty – Msza za dusze zmarłych w hospicjach, która odbędzie się w Kościele Zesłania
Ducha św. w Otwocku (ul. Żeromskiego – kościół pallotynów) o godz. 9:30
11 luty – Międzynarodowy Dzień Chorego
kwiecień/maj – Pola Nadziei 2010

reportaż

Gramy dla Hospicjów 2009

Kwesta „Hospicjum

to też życie ” 2009

