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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
Mamy wiosnę i w końcu piękną pogodę
aczkolwiek przykrywa ją jeszcze aura
bolesnych wydarzeń sprzed kilku
tygodni. Powoli jednak wracamy
do życia, jak wiosna budzimy się
z żałoby…
U nas jak zwykle wir pracy nad
kolejnymi pomysłami, akcjami,
wydarzeniami. Czasem zastanawiam
się skąd człowiek bierze na to wszystko
energię i przychodzi mi na myśl jedyna
sensowna odpowiedź – z miłości do
ludzi.
W trakcie akcja „Pola Nadziei” – nasza
żonkilowa nadzieja dla chorych, którzy
są pod opieką naszych hospicjów, ale
też walka o budowanie świadomości
obywateli, że jesteśmy potrzebni
ludziom umierającym. W tym roku
w niesieniu nadziei hospicjom pomoże
nam Kabaret Moralnego Niepokoju.
W tym numerze przedstawimy jedną
ze sztandarowych wolontariuszek
stowarzyszenia. Ewa udzielała już
wywiadów w telewizji i radiu. Ostatnio
przeprowadziłam z nią rozmowę
o jej pracy w wolontariacie. Tym
co usłyszałam pragnę podzielić się
(oczywiście za jej zgodą) z Wami
Drodzy Czytelnicy. Warto przekonać się
czym jest hospicjum dla wolontariusza.
Zapraszam do lektury, ale też do
wzięcia udziału w naszych działaniach!

(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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Łączymy się w wielkim bólu i żalu po stracie
bliskich z rodziną i przyjaciółmi ofiar katastrofy
samolotu pod Smoleńskiem.
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
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OTOP bez tajemnic

To pięknie pomagać
Ewa Szczepańska to Członek Zarządu
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej od początku jego istnienia, Skarbnik OTOP, Koordynator Wolontariatu, ale
przede wszystkim oddana swoim pacjentom wolontariuszka Hospicjum św. Patryka
w Otwocku. Dziś zgodziła się odsłonić piękno swojej bezinteresownej pracy.
– Twoja przygoda z wolontariatem
zaczęła się 10 lat temu, wtedy to rozpoczynało swoją działalność dzisiejsze Hospicjum św. Patryka w Otwocku.
– Tak, wtedy miałam w sobie dużo miłości, którą chciałam udostępnić ludziom.
Chodziłam więc i szukałam miejsca, gdzie
mogłabym pomóc, zrobić coś dla innych.
Szukałam czegoś, co da mi wyciszenie, satysfakcję i zadowolenie. Trafiłam do hospicjum. Tam stawiałam pierwsze kroki jako
wolontariusz pod skrzydłami ówczesnego
kierownika pana Tomasza Szczęsnego.
– Wtedy też powstało stowarzyszenie?
– Po dwóch latach powstało nasze –
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej,
w którym od początku jestem Członkiem
Zarządu i pełnię obowiązki skarbnika.
– Wiele lat już minęło, co zyskałaś
dla siebie?
– Przez ten czas wiele się nauczyłam,
zostałam koordynatorem wolontariatu medycznego, ale też zdobyłam wielu znajomych, którzy do dziś są moimi przyjaciółmi.
– Temat wolontariatu hospicyjnego
ciągle nie jest zbyt popularny w naszym
społeczeństwie, wciąż budzi jakiś lęk…
– Wielu ludzi dziwi fakt, że idę do hospicjum z radością i poświęcam chorym swój
czas nieodpłatnie. Wciąż wiele osób uważa
hospicjum za umieralnię, miejsce smutku,
panujących chorób, nieprzyjemne i zimne.
Dziwią się jak może dawać mi spełnienie
to, że trzymam umierającego człowieka za
rękę. A ja? Ja pomagam tym ludziom przejść
na drugą stronę. Jestem z nimi, by nie byli
sami w tym trudnym momencie życia i cieszę się z tego, że jestem im potrzebna.
– To piękne, co mówisz. Chyba bardzo często odwiedzasz hospicjum?
– Teraz jestem tam przynajmniej raz
w tygodniu, ale był czas, że przepracowywałam w tym miejscu sto czterdzieści godzin miesięcznie. Byłam przy pacjentach,
myłam, przewijałam, rozmawiałam, ale

też gotowałam domowe obiady dla podopiecznych, brałam udział we wszelkich
uroczystościach, szyłam zasłony oraz razem z członkami stowarzyszenia kwestowałam na rzecz hospicjów, brałam udział
w ogólnopolskich kampaniach.
Do dziś kontynuuję swoje dzieło pomocy i nadziwić się nie mogę, że to już tyle
lat.
– Praca w hospicjum nie jest chyba
łatwa? To jakby spotkanie z cierpieniem…
– Obcowanie z nieuleczalną chorobą
i cierpieniem nie jest łatwe. Jest jednak we
mnie coś, co pozwala mi przezwyciężyć
wrażliwość. Wchodząc do hospicjum zostawiam dom i swoje życie za drzwiami. Jestem tu inną osobą, uśmiechniętą, zawsze
pogodną. Podobnie, gdy wychodzę, zostawiam w hospicjum wszystkie troski, nigdy
w domu o nich nie mówię, nie myślę…
– Nigdy?
– Problemami moich pacjentów „żyję”
w hospicjum. Pamiętam o nich ale tak pozytywnie. W życiu codziennym są inne problemy.
– Czy przychodzi ci na myśl jakaś
wyjątkowa sytuacja, chory czy jego rodzina?
– Oczywiście są sytuacje, które szczególnie pamiętam.
– Opowiesz nam?
– Była, kiedyś taka pacjentka, z którą
bardzo dobrze mi się rozmawiało. Potrzebowała takich rozmów bardzo. Któregoś
razu przegadałyśmy nawet całą noc, o jej
życiu, o niej.
– Całą noc?! To piękne co mówisz…
– Piękne jest to, że połączyła mnie z nią
jakaś nić zrozumienia. Którejś kolejnej nocy
nie mogłam spać, ciągle o niej myślałam.
O piątej rano pojechałam do hospicjum.
Pielęgniarki powiedziały mi w wejściu, że
ona czeka na mnie. Okazało się, że umierała. Faktycznie potrzebowała mnie. Pomogłam jej przejść na drugą stronę…
– Jesteś taką dobrą duszą tych ludzi…
– Staram się pomóc jak umiem najlepiej.
– A inne sytuacje – te mniej przyjemne?
– Przykre są dla mnie niektóre relacje
rodzinne pacjentów. Kłótnie, majątki i inne
przykre sytuacje.

– Są różni ludzie i różne problemy,
ale wydaje się, że w takich chwilach rodziny powinny się mimo wszystko jednoczyć?
– Jednak zdarza się, że rodzinny odcinają się od chorego, nie odwiedzają go
z różnych przyczyn, ale zawsze ten pacjent
czeka na bliskich. Pamiętam taką historię…
Jedna z pacjentek miała córkę, która mieszkała niedaleko hospicjum, ale nie przychodziła do matki. Długo ją prosiła, dzwoniła wielokrotnie. Kiedy ta córka przyszła
w końcu, niedługo po wizycie pacjentka
– matka czekająca na swe dziecko umarła.
– Jest coś takiego – więzy krwi, miłość, za którymi tęsknimy do końca…
– W ogóle więzi zwłaszcza te rodzic
– dziecko są dla nieuleczalnie chorych
bardzo ważne. Inna z pacjentek naszego
hospicjum miała córkę w maturalnej klasie. Była już bardzo słaba – właściwie nie
wiedzieliśmy jak ta kobieta jeszcze żyje.
Umarła tuż po ogłoszeniu wyników matur.
Odeszła, kiedy dowiedziała się, że jej córka
zdała egzamin dojrzałości.
– To jest tak piękne, że wydaje się
nierealne… Ale w hospicjum są też rodziny, które tracą kogoś bliskiego…
– Nie pomagam tylko pacjentom, pomagam też pogrążonej w smutku rodzinie.
Kiedyś podeszłam do kobiety, której mąż
umierał, pocałowałam ją w czoło i powiedziałam coś ciepłego, nawet nie pamiętam
już co. Po jakimś czasie spotkałam ją na ulicy, podeszła do mnie i podziękowała.
– Nie spodziewałaś się?
– Byłam zupełnie zaskoczona, ale było
to bardzo przyjemne i dodało mi energii do
dalszego pomagania.
– Będziesz dalej pomagać innym?
– Bycie w hospicjum daje mi radość.
Nie umiem już teraz żyć bez tego miejsca.
(Z Ewą Szczepańską, Koordynatorką
Wolontariatu Medycznego OTOP
rozmawiała Stokrotka)
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hospicjum domowe

Pola Nadziei 2010
To już XIII edycja Ogólnopolskiej
Kampanii „Pola Nadziei”, której symbolem jest żółty żonkil, przypominający nam o ludziach chorych i cierpiących. Akcja trwa od 14 marca do
24 maja, a jej celem obok pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność
hospicjów jest szerzenie idei opieki
hospicyjnej oraz uwrażliwianie społeczeństwa na cierpienie ludzi nieuleczalnie chorych – pacjentów hospicjów.
W tym roku Honorowym Patronatem objął akcję ks. Kardynał
Franciszek
Macharski
a głównym sponsorem jest firma BP
Polska.
Otwockie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej niemal od początku swego istnienia bierze udział w tej akcji.

Nasze „Pola
Nadziei” posadziliśmy już jesienią – w sadzeniu
wzięło kilkanaście szkół z powiatu
otwockiego i garwolińskiego. Największym „Polem Nadziei” szczyci się
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Miętnem, gdzie pod opieką pani Janiny
Zając uczniowie posadzili ponad
3000 cebulek. To właśnie dzięki ich
pracy mamy żonkile na nasze kwesty.
Żonkile już zakwitły i wiosna
obudziła wszystko dookoła. W tym
roku lokalna kampania „Pola Nadziei” organizowana przez OTOP
trwa od 6 kwietnia do 19 maja.
W ramach akcji:
6 kwietnia – 7 maja – konkurs dla
uczniów szkół LOGO POLA NADZIEI

Kwesty żonkilowe – od 18 kwietnia w różnych miejscach (głównie
przed kościołami) organizowane
są kwesty – wolontariusze zbierają
datki na rzecz Hospicjum Domowego EMPATIA i Hospicjum św. Patryka
w Otwocku, a każdy ofiarodawca
otrzymuje żonkila – symbol nadziei
dla chorych w hospicjach.
19 maja – koncert – na rzecz naszych hospicjów o godz. 18:00 w Sali
PMDK w Otwocku wystąpi Kabaret
Moralnego Niepokoju, podczas koncertu ogłosimy także wyniki konkursu.
Puszki na stacjach BP – na okolicznych stacjach benzynowych BP
Polska – głównego sponsora akcji
– ustawione są puszki, do których
każdy klient może wrzucić symboliczną złotówkę dla hospicjów.

(AW)

Historia
Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer
Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na
utrzymanie hospicjów w Wielkiej
Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998
roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię

Pola Nadziei Otwock

spicjum”. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze
polskie „pola nadziei”. 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do
przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.
Od tamtego czasu krakowskie hospicjum jest koordynatorem ogólnopolskiej żonkilowej kampanii.
Pola Nadziei Otwock – Kresy

(www.polanadziei.pl)

Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich
hospicjów. Kraków jest
miastem
bliźniaczym
z Edynburgiem, zatem
Kraków został wybrany,
jako miejsce polskiej
edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu
zostało
Towarzystwo
Przyjaciół Chorych „Ho- Pola Nadziei Garwolin
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aktualności

Szkoła Wolontariatu
Pod koniec stycznia w Gdańsku
w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
ruszyła Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego. 30 aktualnych i przyszłych
koordynatorów z całej Polski przez
najbliższe 6 miesięcy będzie uczyło
się jak zorganizować pracę hospicyjnego Centrum wolontariatu, aby
była satysfakcjonująca i pożyteczna
dla hospicjum i jego podopiecznych.
W ciągu 64 godzin szkoleń poza
wiedzą teoretyczną będziemy mięli
możliwość uzyskać wiedzę praktyczną na temat zarządzania, pozyskiwania, motywowania i przeszkolenia
osoby chcącej zostać wolontariuszem. Szkolenie to dotyczy zarówno
wolontariatu akcyjnego jak i medycznego. Wykładowcami są pracownicy, wolontariusze oraz osoby
zaprzyjaźnione z
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza oraz Fundacją Hospicyjną.
Wszyscy uczestnicy poza materiałami i podręcznikami uzyskają „coś”
jeszcze. Są to nowe znajomości
z osobami, które tak jak one pracują na stanowiskach koordynatorów, które na co dzień borykają
się z podobnymi a czasem nawet
identycznymi problemami. Dzięki

wspólnym rozmowom, warsztatom
mamy możliwość przedyskutować
wiele nurtujących nas zagadnień,
rozwiązać wiele problemów oraz
dowiedzieć się, gdzie ewentualnie
możemy uzyskać pomoc w tzw.
„ciężkich” tematach. Wymieniamy
się doświadczeniami z przeprowadzanych akcji, pomysłami a czasami
nawet adresami organizacji i firm
przychylnych i pomocnych hospicjom. Dzięki pomocy i wskazówkom pracowników z Gdańska mamy
możliwość dowiedzieć się jak przeprowadzić akcje, jakie błędy do tej

pory popełnialiśmy i jak możemy je
ominąć. Po pierwszym wspólnym
zjeździe, każdy z „uczniów” wyjechał
z adresem i telefonem pozostałych
uczestników jak również kontaktami do wykładowców, którzy obiecali
służyć pomocą i radą przy każdej
okazji. Jestem pewna że nie raz będziemy z niej korzystać.

(UK)

Hospicjum domowe
„Empatia”

Telefon kontaktowy:
(022) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00
tel. kom. 0 501 060 462
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OD UCHA DO DUCHA
Na polach dylematów
Od zawsze, a przynajmniej od
dramatu, który rozegrał się w ogrodzie rajskim, człowiek wali głową
w mur, gdy chce rozwikłać skomplikowany węzeł zła, cierpienia, ludzkich dramatów. Ci, którzy tego doświadczają bezpośrednio najczęściej
milczą.
Ci którzy patrzą z boku często
rzucają tzw. „łatwe odpowiedzi”. Bo
takie jest życie, bo sobie ktoś zasłużył. W wersji religijnej brzmi to „Bo
Pan Bóg krzyżyki daje”, bo zgrzeszył
więc ponosi karę. Wszystkie te odpowiedzi są raczej wyrazem przykrywanej nieporadności naszego
intelektu wobec tych rozproszonych
okoliczności, z których wyłania się
nie wiedzieć kiedy i czemu jakieś zło,
które zabiera radość życie.
Wszystkie te odpowiedzi są raczej
zaspokojeniem potrzeby samozadowolenia naszego intelektu, który już
sobie wszystko wyjaśnił i od teraz
może oddać się błogiej wyobraźni,
o której mawiał Blaise Pascal w następujący sposób: „Wyobraźnia nie
może uczynić głupców mądrymi, ale
czyni ich szczęśliwymi, ku zawstydzeniu rozumu, który swoich wybrańców

Coś smacznego…
Rolada szpinakowa

2 opakowania mrożonego
szpinaku
¼ kostki masła
mąka (2-3 łyżki)
3-4 łyżki śmietany
5 dużych ząbków czosnku
6 jaj
3 kubki serka Almette
(z czosnkiem niedźwiedzim
lub ziołami)

może uczynić jedynie nieszczęśnikami”.
Trudniej jest, ale i twórczo zapytać się w chwili dramatu i bólu dokąd
mam dalej iść, jaki cel jest przede
mną, więcej dokąd chce mnie Bóg
poprowadzić.
Zawsze rozbawiały mnie dwa
rysunki twarzy, nakreślone przez
mojego przyjaciela. Jeden to twarz
kaznodziei – mówcy. Szerokie usta,
rozbudowany aparat mowy lecz
skromna czaszka mieszcząca niewielką ilość wiedzy. Taki ktoś mówi
zawsze wszystko co wie, może
z wyjątkiem tego co jadł dziś na
obiad, bo już zapomniał. Może
głośno mówić, ale ma mało
do przekazania. Druga głowa to
profil uczonego – teologa. Malutkie
usta, okularki a za to ogromny mózg.
Dużo wie ale mało może przekazać,
ogarnięty ogromem poznania.
I ten i ten jest w jakiejś nieporadności przekazu, i jeden i drugi stoi na
polach dylematów. Tyle, że pierwszy
o tym nie wie, a drugi wie o tym aż
za bardzo.

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

Hospicjona

Zapraszamy wszystkich
chętnych do Centrum
Wolontariatu Akcyjnego!
Wymyślamy, planujemy
i organizujemy zdobywając
przy tym doświadczenie
i nowe umiejętności.
A najważniejsze, że nie
robimy tego za nic. Robimy
to dla ludzi cierpiących,
własnej satysfakcji
i lepszego CV!
Informacja o spotkaniach na
www.otophospicja.pl
Więcej informacji:
a.wojtasiewicz_otop@op.pl

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)

Łosoś wędzony lub parówki
albo gotowane jajko pokrojone na 8 części ew. żółty ser
Szpinak rozmrozić i doprawić jak do klasycznego dania.
Rozgrzać masło, trochę mąki,
dodać szpinak, wymieszać
i poddusić. Następnie dodać
sól, pieprz, śmietanę, wyciśnięty czosnek i ponownie poddusić. Do wystudzonej masy dodać 6 surowych jaj i wymieszać.
Na dużej, płaskiej blasze rozłożyć papier do pieczenia, roz-

łożyć równo masę szpinakową
i piec przez 15 min w temp. 180
stopni.
Po wystygnięciu posmarować serkiem Almette. Na
dłuższym brzegu kładziemy
nadzienie, np. łososia. Całość
zwijamy mocno pomagając
sobie papierem. Zwiniętą roladę odkładamy na 15-20 min.
Kroimy w krążki 1 cm.
Smacznego!!!
(Ewa Szczepańska)
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji
Powiatowego Młodzieżowego Domu
w Otwocku za nieodpłatne użyczenie
Sali na koncert.
Serdeczne podziękowania dla
GOLDEN GATE Sp. z o.o. za pomoc
finansową.
Dziękujemy także uczniom Gimnazjum nr 5 w Garwolinie, którzy
pod opieką pani Emilii Makaruk
zorganizowali kwestę„Pola Nadziei”
na terenie swojej szkoły. Rozdając
wyhodowane przez siebie żonkile
zebrali 208 zł. Dziękujemy!

Bardzo, bardzo dziękujemy pani
Janinie Zając oraz uczniom ZSR CKP
w Miętnem za przepiękne stroiki
wykonane na Święta Wielkanocne
dla hospicjum oraz za wyhodowanie przepięknych kwiatów żonkila!

Serdecznie dziękujemy Proboszczom Parafii pw.:
Przemienienia Pańskiego w Garwolinie,
Św. Wincentego a Paulo w Otwocku,
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Otwocku – Mlądz
Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku – Kresy
Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku – Śródborów
Świętego Wita w Karczewie
Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku
Św. Jana Chrzciciela w Józefowie – Michalin
Zesłania Ducha Świętego w Otwocku
za przychylność i pomoc podczas tegorocznej akcji „Pola
Nadziei”!
Serdecznie dziękujemy uczniom Gimnazjum nr 1 w Garwolinie, którzy
pod opieką Pana Grzegorza Skupniewicza zorganizowali i przeprowadzili kwestę – pakowanie zakupów w TESCO w Garwolinie. Dzięki
zaangażowaniu i ciężkiej pracy udało im się zebrać 3 822 zł 13 gr, które
przekazali na rzecz naszych hospicjów.
Serdecznie dziękujemy naszym dzielnym
wolontariuszom, którzy
z wielką determinacją
biorą udział w kwestach
„Pola Nadziei”

Serdeczne
podziękowania dla firmy
DRUKARNIA ELLERT
Sp. z o.o. za druk
plakatów i ulotek
dotyczących koncertu.

wydarzenia

To było…
29-30 kwietnia
			

kwesta zorganizowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Garwolinie
– pakowanie zakupów w TESCO Garwolin

6 luty		

msza za dusze zmarłych w naszych hospicjach

6 kwiecień
			

początek naszej kampanii „Pola Nadziei”; ogłoszenie konkursu
LOGO POLA NADZIEI

10 kwiecień

tragedia pod Smoleńskiem

18 kwiecień

żonkilowe kwesty w Otwocku, Karczewie i Garwolinie

21 kwiecień

żonkilowa kwesta w Gimnazjum nr 5 w Garwolinie

24 kwiecień
			

koncert „SANTO SUBITO” poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II
w V rocznicę śmierci w Kościele pw św. Wincentego a Paulo w Otwocku

25 kwiecień

żonkilowe kwesty w Otwocku i Mlądzu

To będzie…
2 maj

żonkilowa kwesta w Michalinie

2 maj

żonkilowa kwesta w Kościele pw. Zesłania Ducha św. W Otwocku

7 maj

zakończenie konkursu LOGO POLA NADZIEI

Maj

kwesty „Pola Nadziei” w Osiecku i Kołbieli

19 maj
		

Koncert „Pola Nadziei” – na rzecz naszych hospicjów wystąpi Kabaret Moralnego Niepokoju;
godz. 18:00 sala w PMDK w Otwocku; podczas koncertu ogłosimy wyniki konkursu

21 maj

Walne Zebranie Członków Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

23 maj
		

Msza św. za dusze zmarłych w naszych hospicjach, Kościół pw. Zesłania Ducha św.
W Otwocku (ul. Żeromskiego 6) godz. 9:30

reportaż

OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
Ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock
tel./fax: (0 22) 719-42-80
hospicjumotwock@wp.pl
www.otophospicja.pl

Podaruj swój 1% dla Hospicjum Domowego EMPATIA
i hospicjum św. Patryka w Otwocku!
OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
KRS: 0000 126492

PKO BP: 93 1020 1127 0000 1502 0008 6355

