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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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Od Redakcji

Ostatnie miesiące upłynęły pod
znakiem Kampanii „Hospicjum to
też życie…”, która okazała się bardzo
pracowitą. Dwa koncerty, kwesty,
prelekcje w szkołach, kiermasz
kosztowały wiele czasu i pracy
naszej, ale też w szczególności
wszystkich wolontariuszy. Ludzi
młodych i pełnych entuzjazmu, którzy
poświęcając swój czas pomagali
jak umieli najlepiej. Dziękujemy za
ten czas i energię, za serca widoczne
w każdym stroiku, aniołku, podczas
każdej kwesty.
VII Ogólnopolska Kampania
„Hospicjum to też życie…”
dobiegła końca, co oznacza pewne
podsumowania. Przy tej okazji
ukazała się też kolejna publikacja
Fundacji Hospicyjnej „Lubię Pomagać!
Program rozwoju wolontariatu
hospicyjnego 2007 – 2010”, w której
znaleźć można także teksty wysłane
przez OTOP.
Przed nami kolejny rok i kolejne
wyzwania. Obecna teraz kampania
1% podatku jest jednym z nich. Dzięki
wpłatom podatników możemy
realizować coraz więcej celów i pełniej
pomagać naszym hospicjom. Dlatego
zachęcamy do przekazywania 1%
podatku właśnie dla OTOP.
Niedługo też czeka nas akcja
żonkilowa. „Pola Nadziei” rozkwitną
już wiosną, by przypominać o nadziei
dla chorych w hospicjach.
Zachęcamy do lektury i dzielenia się
z nami własnymi spostrzeżeniami.
Wszystkiego najlepszego w Nowym
Roku wszystkim przyjaciołom
hospicjów życzy Zarząd OTOP
oraz Redakcja..
(AW)

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

Konkurs
W dn. 7 XII podczas koncertu
Tadeusz Rossa ogłosiliśmy wyniki
konkursu „Słonik – Mój przyjaciel”
oto laureaci, którzy otrzymali nagrody:

Wyróżnienia:
♥ Ada Szymańska – lat 11, koło
plastyczne PMDK w Otwocku
♥ Marta Grabska – uczennica kl. V
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Trąbkach

♥ Aneta Olza – uczennica kl. IIIf
Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za liczny udział w konkursie.

Miejsce I
Wioleta Przysowa – uczennica kl. IIb Gimnazjum nr 2 im. Ireny
Sendlerowej w Otwocku

1 % dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej to 100% serca dla
pacjentów hospicjów!
Miejsce II
Katarzyna Trzpil – uczennica
kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Trąbkach

Miejsce III
Julia Bilecka – lat 10, koło plastyczne PMDK w Otwocku

Dzięki dobroci ludzi, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo oraz pracy wolontariuszy nasze stowarzyszenie działa ponad osiem lat. Przez tak długi
czas pomogliśmy wielu pacjentom i ich rodzinom, bo choroba nowotworowa
dotyka nie tylko chorych, ale też rodzinę i bliskich.
♥ Zakupiliśmy wiele sprzętu medycznego niezbędnego w opiece hospicyjnej tj.: pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, specjalistyczne łóżka;
♥ Zakupiliśmy mnóstwo leków, specjalistycznych środków opatrunkowych
i środków higienicznych;
♥ Finansowaliśmy dojazdy do pacjentów hospicjum domowego (nawet do
100 km);
♥ Wspieraliśmy rodziny poprzez spotkania dla osób pogrążonych w żałobie
oraz pomoc rzeczową;
♥ Zorganizowaliśmy wiele uroczystości dla pacjentów tj. święta czy dzień
chorego;
♥ Propagowaliśmy ideę opieki paliatywnej uświadamiając, że hospicja potrzebne są, by nawet ludzie nieuleczalnie chorzy mogli godnie, bez bólu
i wśród bliskich osób przeżyć ostatnie dni;
♥ Promowaliśmy i organizowaliśmy wolontariat hospicyjny m.in. w Hospicjum św. Patryka. Udało nam się nawiązać współpracę z piętnastoma
szkołami na terenie dwóch powiatów i zaszczepić w młodzieży wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. Dziś młodzi ludzie odwiedzają
pacjentów z własnoręcznie przygotowanymi upominkami.
♥ Naszą pracę docenili tacy artyści jak: Zbigniew Wodecki, Jan Pietrzak, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret JURKI, Patrycja Kosiarkiewicz, Marcin
Czyżewski, którzy charytatywnie występowali na naszych koncertach.
Ty też możesz pomóc żyć godnie do końca. Pomóż naszym hospicjom.
Podaruj swój 1% podatku OTOP.
OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
KRS: 0000 126492
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Podsumowanie Kampanii
„Hospicjum to też życie…” 2010
Tegoroczna
Ogólnopolska
Kampania HTTŻ połączyła za sobą
76 ośrodków hospicyjnych w całej
Polsce. Rozpoczęła się 23 września
konferencją prasową w Warszawie,
a zakończyła 31 grudnia.
W tym roku tematem przewodnim akcji był Fundusz Dzieci Osieroconych. Fundacja Hospicyjna, która
jako pierwsza zajęła się problemami
osieroconych dzieci i młodzieży przyjęła sobie za cel promocję pomocy
dzieciom, których rodzice zmarli po
długiej chorobie nowotworowej.
Jest to temat trudny, bo dzieci pacjentów przeżyły i widziały wiele.
Patrzyły na cierpienie bliskich osób,
uczestniczyły w bólu i chorobie,
przeżyły ogromną stratę. Obok wielu
problemów natury psychologicznej
narażone są także na konsekwencje bytowe takiej sytuacji, ponieważ
choroba nie tylko przyczynia się do
trudności duchowych, ale też materialnych. Rodzina czyni wielkie nakłady finansowe najpierw na ratowanie
bliskiej osoby, dojazdy do lekarzy,
badania, leczenie często współfinansowane przez chorych, a po śmierci
chorej osoby traci dochód jaki ta

osoba zapewniała. Sytuacja materialna takich rodzin w wielu przypadkach ulega znacznemu pogorszeniu,
a przez to utrudnia dzieciom i tak
trudne życie w bólu po stracie mamy
lub taty.
Patronat honorowy nad tymi
działaniami objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska
oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Podczas kampanii wiele się wydarzyło w całym kraju. Festyny dla
dzieci osieroconych, kwesty, koncerty, przedstawienia widoczne były od
morza aż po góry. Akcja „Hospicjum
to też życie…” obecna była w telewizji (7 XI Dzień hospicyjny w TVP), prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz na
portalach internetowych.

♥

♥

♥

Otwockie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej jako jeden z uczestników kampanii także podjęło ramowe działania mające na celu obok
zbierania funduszy na działalność
naszych hospicjów, propagowania
idei wolontariatu oraz idei opieki hospicyjnej także informowanie o problemach dzieci osieroconych.
♥ Rozpoczęliśmy we wrześniu poprzez wizyty w zaprzyjaźnionych
szkołach.
♥ 30 października 2010r. – Koncert
„Gramy dla Hospicjów” w Garwolinie. Na scenie Sali kinowej Centrum Sportu i Kultury z przedstawieniem „Alicja w Krainie Czarów,

♥

czyli po drugiej stronie lustra”
pod kierownictwem pani Renaty
Kostrzyńskiej wystąpił Zespół teatralny PMDK w Otwocku (relacja
„Hospicjon 3/2010”)
3 1X – 28 XI – odbyły się kwesty
listopadowe przed cmentarzami
i kościołami w Jóżefowie, Otwocku, Karczewie, Osiecku, Kołbieli
i Garwolinie
2 XI – 30 XI – zorganizowaliśmy
konkurs „Słonik – Mój przyjaciel”
adresowany do uczniów szkół,
które z nami współpracują. Słonik jest logiem Funduszu Dzieci
Osieoconych.
7 XII – z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
(5 XII) zorganizowaliśmy koncert dla naszych wolontariuszy.
W Sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku wystąpił znany
artysta Tadeusz Ross. Podczas
koncertu zostały wręczone nagrody w konkursie „Słonik – Mój
przyjaciel”
17 XII – Młodzież z Gimnazjum
w Osiecku pod opieką pani Elżbiety Lasockiej wręczyła pacjentom Hospicjum św. Patryka wykonane przez siebie (z pomocą
nauczycieli oczywiście) piękne
aniołki i stroiki świąteczne. Aniołki dostali także pacjenci Hospicjum Domowego EMPATIA.
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♥ 19 XII – Przed kościołem pw. Zesłania Ducha Świętego odbył się
kiermasz świątecznych ozdób
i stroików wykonanych przez
wolontariuszy – uczniów naszych szkół.
♥ 20 XII – Pakowanie dla hospicjów
– uczniowie – wolontariusze pakowali zakupy w sklepie Tesco
w Garwolinie zbierając datki na
rzecz naszych hospicjów.
♥ Podczas kampanii odbyły się
prelekcje na temat wolontariatu
w Gimnazjum nr 1 w Garwolinie
oraz Szkole Podstawowej w Trąbkach.
Podczas tegorocznej kampanii
„Hospicjum to też życie…” dzięki pomocy naszych dzielnych wolontariuszy udało się zebrać 33 345 zł i 54 gr
na działalność naszych hospicjów,
w tym:
Kwesty listopadowe: 29 341, 50 zł
Kiermasz: 1696, 01 zł
Kwesta w Tesco: 2 308, 03 zł
Szkoły, które aktywnie pomagały
podczas tegorocznych akcji:
♥ Gimnazjum nr 2 w Otwocku
im. Ireny Sendlerowej

♥
Gimnazjum nr 3 w Otwocku im. Tomasza Morusa
♥
Gimnazjum nr 4 w Otwocku im. Józefa Piłsudskiego
♥
Gimnazjum nr 1 w Józefowie
♥
Gimnazjum w Karczewie
im. Bolesława Prusa
♥
Gimnazjum w Kołbieli im.
Oskara Kolberga
♥ Gimnazjum w Osiecku im. Księcia Józefa Poniatowskiego
♥ Gimnazjum w Woli Rębkowskiej
im. Jana Pawła II
♥ Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej

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

Hospicjum domowe
„Empatia”

♥ Gimnazjum nr 1 w Garwolinie
♥ Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Sponsorzy, którzy wsparli kampanię prowadzoną przez OTOP:
LECHPOL – Zbigniew Leszek
KARAT – Jerzy Makulec
INTERDRUK – Dariusz Rękawek
Centrum Sportu i Kultury
w Garwolinie
Powiatowy
Młodzieżowy
Dom Kultury w Otwocku

(Angelika Wojtasiewicz)

Telefon kontaktowy:
(022) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00

tel. kom. 0 501 060 462

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

Hospicjona
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Co to jest szczęście?
Pewien człowiek miał konia. Koń był doskonałą pomocą
w prowadzeniu gospodarstwa.
Chłop mógł spokojnie zarabiać
na swoje utrzymanie. Wielu
mieszkańców jego wioski mówiło: ty to jesteś szczęśliwy. Ale on
odpowiadał: Szczęście, nieszczęście – któż to wie?
Pewnego razu koń spłoszony uciekł. Nie wiadomo dokąd.
Chłop został bez konia. Przyszli
do niego sąsiedzi i zaczęli biadolić: O, jakie to nieszczęście cię
spotkało. Nie masz już konia.
A on odpowiadał: Szczęście, nieszczęście – któż to wie?
Po tygodniu koń wrócił ale
nie sam. Przyprowadził kilka dzikich koni ze sobą. Pół wsi przyszło do chłopa i podziwiali. Jakie
to szczęście cię spotkało. Teraz
masz kilka koni. Możesz je oswoić i sprzedać albo zwiększyć swoje gospodarstwo. A on odpowiadał: Szczęście, nieszczęście – któż
to wie?

Coś smacznego…
Paluch z wędzoną makrelą
1 średni paluch (bułka),
1 mała makrela,
1 cebula,
1 jajko,
olej, sól, pieprz,
zielona pietruszka
Wydrążyć paluch. Wydrążone fragmenty palucha, ma-

Chłop miał syna. Był to dzielny młodzieniec. Postanowił ujeździć pięknego dzikiego rumaka.
Ale był nie wprawiony. Spadł po
drugim podejściu i to tak, że złamał dotkliwie nogę. Nie czekali
długo jak przyszli sąsiedzi, aby
pożalić się nad ojcem i synem: O,
jakie to nieszczęście cię spotkało.
Co ty teraz sam zrobisz? A on odpowiadał użalającym się: Szczęście, nieszczęście – któż to wie?
Za jakiś czas powoływano
młodych chłopaków do wojska.
Wszystkich zdolnych młodych
zabrano do wojska a syna chłopa zostawiono bo był tymczasowo niezdolny do szkolenia.
Nie czekał długo jak przyszli
i powiedzieli: O, jakie to szczęście
cię spotkało przynajmniej nie
musisz tęsknić za synem, bo jest
z tobą. A on jak zwykle mówił:
Szczęście, nieszczęście – któż to
wie?
(ks. Kazimierz Stasiak SAC)

krelę, cebulę z przyprawami
przepuścić przez maszynkę do
mielenia.
Dodajemy surowe jajko,
mieszamy wszystko dokładnie
i nadziewamy paluch dobrze
wciskając nadzienie.
Do zagrzanego piekarnika
(180° C) wkładamy bułkę, którą uprzednio można posypać
żółtym serem. Pieczemy 10-15
minut.
Smacznego!
(Ewa Szczepańska)

–
Nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka – to
otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia
potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się
spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że
kochasz
(Jan Twardowski)

Życie

To ból i krzyk
zawieszony we mgle,
tyle niedokończonych ról
zabłąkany śmiech.
I wiara, że musi być jutro,
nadzieja, że wszystko się dokona,
miłość, która żyć powinna –
drugą miłością opromieniona.
I to ciągły żal za tym, co odchodzi,
może też to moje i twoje „ja”,
pieśń, co zaczyna się rodzić,
zastygła na rzęsach łza…
(Rafałowi Orlewskiemu
– Marianna Przewoźnik)
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

OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI
PALIATYWNEJ
Ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock
tel./fax: (0 22) 719-42-80
hospicjumotwock@wp.pl
www.otophospicja.pl
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdeczne podziękowanie dla firm:
KARAT – Jerzy Makulec
LECHPOL – Zbigniew Leszek
Za wpłaty na rzecz kampanii „Hospicjum to też życie…

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom szkolnym
i ich opiekunom, którzy wzięli udział w tegorocznej kampanii
„Hospicjum to też życie…”. Dziękujemy za kwesty, stroiki,
wizyty u chorych, upominki i wszelką pracę na rzecz naszych
hospicjów. Dziękujemy za wielkie serca!

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i opiekunom Gimnazjum
nr 3 w Otwocku za przekazanie
100 zł zebranych w ramach szkolnej zbiórki.

TEATR POLONIA – Dyrektor Roman Osadnik
TEATR ATENEUM – Dyrektor Sławomira Łozińska
TEATR BAJKA – Dyrektor Natalia
Pietkiewicz-Szwarc
Za przekazanie dla naszych wolontariuszy biletów na spektakle.

Dziękujemy proboszczowi Parafii
pw. Zesłania Ducha Świętego
w Otwocku za umożliwienie
zorganizowania kiermaszu przy
kościele.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Centrum Sportu i kultury w Garwolinie – Panu Jarosławowi Kargolowi za użyczenie Sali kinowej
i pomocy pracowników podczas
koncertu „Gramy dla Hospicjów”

To było…

Serdecznie dziękujemy
teatrom:

Bardzo dziękujemy wolontariuszom i opiekunom z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej za wpłatę 540 zł z indywidualnie przeprowadzonej kwesty.

Serdecznie dziękujemy
Dyrektorowi powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury
w Otwocku – Panu Woszczykowi
za użyczenie Sali na koncert dla
wlontariuszy.

Bardzo dziękujemy wszystkim
proboszczom parafii w Otwocku, Garwolinie, Osiecku,
Kołbieli, Józefowie i Karczewie
za pomoc.

wydarzenia

Listopad

kwesty „Hospicjum to też życie…”

5 grudnia

Wigilia w Hospicjum św. Patryka w Otwocku

7 grudnia

Tadeusz Ross dla wolontariuszy OTOP; rozwiązanie konkursu

		
17 grudnia
		
19 grudnia
		
20 grudnia

„Słonik – Mój Przyjaciel”
Młodzież z Gimnazjum w Osiecku wręczała upominki chorym
w Hospicjum św. Patryka
kiermasz ozdób świątecznych przed kościołem pw. Zesłania
Ducha św. w Otwocku
Pakowanie zakupów, kwesta w Tesco w Garwolinie

To będzie…
Styczeń – marzec

kampania 1% podatku

11 luty

Światowy Dzień Chorego

Marzec – maj

Kampania „Pola Nadziei”

www.otophospicja.pl

