HospiCJON
i n f o r m a t o r

b e z p ł a t n y

Kwartalnik Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

2

ISSN 1895-9105

nr 2(21)/2012

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
Tak to było całkiem niedawno. Budowało się
od podstaw, można powiedzieć od fundamentów. Kiedy powstało obecne Hospicjum
św. Patryka dość szybko znaleźli się dobrzy
ludzie, którzy chcieli poświęcić mu swój czas.
Początkowo pomagali pacjentom, ale po
krótkim czasie okazało się, że to za mało. Pan
Tomasz Szczęsny wpajając wrażliwym ideę
opieki paliatywnej pchnął ich do działania.
Powstało stowarzyszenie, które wsparło nie
tylko hospicja zbieranymi funduszami, ale
też ruszyło jako prekursor opieki hospicyjnej
na ziemi otwockiej, później także garwolińskiej…
Od tamtej pory minęło już dziesięć lat! Lat
pracy, kwest, prelekcji, współpracy, koncertów, akcji charytatywnych – wielu trudnych,
ale i radosnych chwil. Coraz więcej zdobytych
celów, coraz wyżej zawieszone poprzeczki,
ale dzięki tej cudownej myśli, która jest jak
światełko w tunelu „Hospicjum to też życie”,
z większą zaciętością dąży się do niesienia
pomocy innym. W tym też wytrwajmy następne lata. Nie dajmy się kolejnym nietrafionym zmianom ustaw, niesprawiedliwym
osądom, czy fałszywym podszeptom. Tupmy
nogami, mówmy głośno, krzyczmy, jeśli trzeba i wraz z wolontariuszami dbajmy o tych,
którzy sami troszczyć się o siebie nie mogą.
Bo hospicjum to nie instytucja, nie pokój, nie
sprzęt, ale ludzie. Przyjaciele, którzy są pomagając uśmierzyć ból, którzy wraz z chorym
dzielą czas, myśli i uczucia.
W tym numerze zobaczycie jak świętowaliśmy naszą skromną rocznicę, bo okazja ważna nie tylko dla członków stowarzyszenia,
ale też wolontariuszy a przede wszystkim dla
rodzin pacjentów, którzy przez te dziesięć lat
korzystali z pomocy hospicjów. Dla nich jesteśmy, ich wspieramy i im będziemy zawsze
pomagać.
Koniec kampanii „Pola Nadziei”, która jest
już XV edycją akcji w Polsce, także skłania do
podsumowań, a obok tekst „Miejsce Miłości”
o pomaganiu z perspektywy gimnazjalistki.
Warto czytać i być z nami. Zapraszamy także
na naszą stronę internetową, która zmieniła
się cudownie za sprawą naszego wolontariusza Piotra, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy także jego żonie, cierpliwie znoszącej jego
nieobecność.

(A. Wojtasiewicz)
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To już 10 lat!
Gala „Pola Nadziei” na 10 –lecie
Otwockiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej oraz
podsumowanie kampanii.
28 kwietnia w Sali widowiskowej
Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Otwocku odbyła się niezwykła uroczystość. Spotkali się członkowie,
darczyńcy, wolontariusze i goście Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
Galę prowadziła Angelika Wojtasiewicz.
Wszystkich powitały Prezes Zarządu
Małgorzata Szwed oraz Wiceprezes Małgorzata Kobiałka. Przybliżyły pokrótce
historię stowarzyszenia oraz cele, jakimi od zawsze i niezmiennie się kieruje.
Stowarzyszenie powstało ponad 10 lat
temu (oficjalnie od 2002 roku), tuż po powstaniu oddziału hospicyjnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy. Wtedy też grupa lekarzy, pielęgniarek oraz wolontariuszy na czele z kierownikiem oddziału hospicyjnego Tomaszem Szczęsnym postanowiła walczyć
o lepsze warunki dla ciężko chorych pacjentów. Tak zaczęła się rodzić w Otwocku
idea opieki paliatywnej.
Z biegiem lat stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność przede wszystkim
o propagowanie idei hospicyjnej, promocję i organizację wolontariatu oraz o prowadzenie hospicjum domowego. Działalność OTOP to dziś: pomoc Hospicjum
św. Patryka w Otwocku, prowadzenie
i finansowanie Hospicjum Domowego
„Empatia” działającego na terenie powiatu Otwockiego i garwolińskiego, współpraca ze szkołami w dwóch powiatach
w ramach wolontariatu oraz pomocy hospicjom, wspieranie rodzin i dzieci osieroconych, a także uczestniczenie w dwóch
ogólnopolskich kampaniach i prowadzenie ich na swoim terenie: „Hospicjum to
też życie” oraz „Pola Nadziei”.
Okrągła rocznica działalności to także
świetna okazja do realizacji celów wiosennej kampanii żonkilowej. Tegoroczna akcja „Pola Nadziei” jest już piętnastą
w Polsce. Jak każda jednak ma za zadanie
przede wszystkim zbieranie funduszy na
bieżącą działalność hospicjów. Każdy,
kto wesprze hospicjum otrzyma żółtego

żonkila – symbol nadziei dla pacjentów
hospicjów. Koncert jest elementem propagowania idei opieki paliatywnej i możliwością publicznego, głośnego mówienia o tym, czym jest opieka paliatywna
i jak ważni w niej są wolontariusze.
Panie podziękowały Dyrektorowi
PMDK w Otwocku, Starostwu Powiatowemu w Otwocku oraz Dyrekcji Zespołu
Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
za pomoc w organizacji Gali.
Po krótkich przemówieniach zostały
wręczone dyplomy Honorowym Członkom Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. 21 marca br. podczas Walnego
Zebrania Członków OTOP jednogłośnie
zostały przegłosowane cztery nominacje.
Nadano godność Honorowego członka
OTOP za wybitne zasługi na rzecz pomocy
hospicjom: Pani Małgorzacie Godlewskiej
z Warszawy, Panu Tomaszowi Szczęsnemu – współzałożycielowi stowarzyszenia
i pierwszemu Prezesowi Zarządu, Panu
Robertowi Stachowiczowi – wydawcy
Kwartalnika OTOP„Hospicjon”, Panu Mirosławowi Przywózkiemu – przedsiębiorcy
z Józefowa.
Następnie na scenie pojawił się Damian Kubik – solista kabaretowy. Skeczami krótkimi, ale niezwykle zabawnymi
wydobył szczery śmiech z publiczności.
Tuż po nim na scenie pojawił się w pełnym
składzie Kabaret DNO, który zawartości ą
swoich walizek zadziwiłby nie jedną kobietę. Każdy skecz to kolejne stroje: była
bakteria, kostucha ścigająca kierowców
(w rolę jednego z nich wcielił się ks. Kazimierz Stasiak jako gość z publiczności),
grupa gospodyń wiejskich, super robot
dla pań itd. Występ był kolorowy, budził
podziw a przede wszystkim bawił do łez.
Widownia nie puściła panów bez bisów.
Ostatnim numerem były „Plemniki”.
Po gromkich brawach Pani Angelika
zaprosiła Kabaret oraz Pana Damiana i Wiceprezes podziękowała artystom.
Na koniec prowadząca przypomniała wszystkim o celach kampanii
„Pola Nadziei” i zaprosiła do pomagania
hospicjom, ponieważ żonkilowe kwesty
jeszcze trwają. Nawiązała także do celów
akcji a w szczególności do uwrażliwiania
młodzieży na potrzeby ludzi chorych.
OTOP, by przybliżyć cele kampanii wolontariuszom ze szkół z którymi współpracuje, ogłosił konkurs plastyczny „Pomagam

chorym”. Niestety po raz pierwszy do
konkursu przystąpiły tylko dwie osoby.
Ze względu na taką liczbę zgłoszeń Komisja nie mogła rozstrzygnąć konkursu,
ale postanowiła podziękować tym dwóm
uczestniczkom. Pani Angelika wręczyła
książki i dyplomy Natalii Winek oraz Natalii Milczarczyk – uczennicom Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej.
Podziękowała przybyłym za przybycie oraz zaprosiła do stoliczka i do obejrzenia wystawy fotografii i grafik związanych z OTOP wybranych spośród wielu
wykonanych przez te dziesięć lat.
Goście udali się do drugiej Sali gdzie
przygotowane przez uczniów i nauczycieli ZSE-G im. St. Staszica w Otwocku
potrawy na przepięknie zdobionych
żonkilami stołach czekały już na gości. Tu
też przy kawie i herbacie wszyscy wspominali te dziesięć lat. Do gości przyłączyli
także Panowie z Kabaretu. Było miło usłyszeć wiele ciepłych słów i dobrych życzeń.
Mamy nadzieję przynajmniej kolejne 10
lat trwania w tej pięknej idei – idei opieki
paliatywnej.
Stowarzyszenie kieruje szczególne
podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku za pomoc w postaci
sfinansowania poczęstunku dla gości.
Dziesięciolecie Stowarzyszenia to
piękna rocznica, dlatego też postanowiliśmy uczcić ją także naszym nowym
a właściwie odświeżonym wizerunkiem.
Właśnie teraz zmieniamy logo OTOP
i choć całkowita zmiana nastąpi po długim okresie wprowadzania, to jednak
jest już nowe. Także nasza strona internetowa z pomocą wolontariusza Piotra
Szymańskiego z Pruszkowa została zupełnie odmieniona. Chcemy pokazać,
że zmieniamy się na lepsze, by nadążać
za potrzebami społeczeństwa, a przede
wszystkim naszych wolontariuszy. Idea,
której służymy jest ponadczasowa i uniwersalna, niestety będzie też mieć miejsce w naszym przyszłym życiu, mimo
wciąż postępującej cywilizacji i rozwijającej się medycynie.
Pamiętajmy, że przed nami kolejne
dziesięciolecia służenia nieuleczalnie chorym i życzmy sobie, abyśmy mogli wypełniać swoje zadania jak najlepiej z jak
największym oddaniem i korzyścią dla
naszych pacjentów.

(Stokrotka)
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„Miejsce miłości”

– Praca Justyny Kaczorek z Gimnazjum nr 4
im. J. Piłsudskiego w Otwocku nagrodzona
II miejscem w konkursie „Jak Pomagać”
W dzisiejszych czasach tempo
życia ludzi jest bardzo szybkie. Każdy
ma swoje cele, które za wszelką cenę
stara się realizować. Przykładamy
wagę do błahych spraw. Prowadzimy pogoń za pozornym szczęściem.
Kryjemy swoje emocje, oszukujemy
samych siebie bojąc się, aby nasza
wrażliwość i dobroć nie zostały wyśmiane. W ten sposób bardzo łatwo
zgubić prawdziwą istotę życia.
Nasuwa się, więc pytanie, co tak
naprawdę jest ważne? W czym człowiek powinien odnajdywać sens istnienia? Czy żyjąc tylko dla samych
siebie jesteśmy w stanie być szczęśliwi?
Jest mnóstwo ludzi potrzebujących naszej pomocy. Dorośli, dzieci
– niezależnie od wieku – potrzebują
naszego wsparcia. Nie chodzi tylko
o pomoc materialną – ta w pewnych
sytuacjach może okazać się niewystarczająca. Największym darem, jaki
możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jesteśmy my sami. Krótka
rozmowa, szczery uśmiech, a nawet
chwila wspólnego milczenia – dla
nas tak niewiele, dla innych nadzieja
na lepsze jutro.
Bycie w wolontariacie daje wiele radości i satysfakcji. Niesamowite
jest uczucie, kiedy widzimy, że dzięki nam ktoś zaczyna się uśmiechać.
Tak mało potrzeba, aby uczynić
drugiego człowieka szczęśliwszym.
W pewnym sensie również my wiele na tym zyskujemy. Spędzając
czas na niesieniu pomocy można
odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Człowiek czując się potrzebnym staje się

bardziej dojrzały i odpowiedzialny.
Wolontariat uczy życia. Nikt z nas nie
jest pewny swojej przyszłości. Nigdy
nie wiadomo, co się wydarzy. Spotykając, na co dzień ludzi dotkniętych
przez los i widząc ich ogromną chęć
życia, doceniamy, jak wiele mamy.
Tak często narzekamy na nasze problemy. Gdy jednak zaangażujemy
się w pomoc innym, tracą one swoją
wielkość, wydają się wręcz nieistotne wobec ogromu cierpienia na
świecie.
Kiedy ktoś pyta, czy warto pomagać, właściwie nie umiem odpowiedzieć inaczej, jak tylko twierdząco. Możliwość życia dla drugiego
człowieka jest ogromnym darem.
W świecie, w którym biedniejszy
-oznacza gorszy, inny – nie jest tolerowany, a chory spychany jest na
margines, przed ludźmi dobrej woli
staje wielkie wyzwanie.
Niektórzy będą się bali. Spędzą
swoje życie w obawie przed wyśmianiem, odepchnięciem. Łatwiej
jest przecież ślepo wpatrywać się
w innych, starać się ciągle komuś
dorównać, niż zacząć żyć inaczej niż
wszyscy.
Ale znajdą się też odważni, którzy bez względu na wszystko, powiedzą stanowcze „nie” zimnym
przyzwyczajeniom i wizji świata
bez miłości bliźniego. Znamy wiele
przykładów osób życia publicznego, które ukazują swoją wspaniałą
osobowość włączając się w różnego
rodzaju akcje charytatywne.
Słyszymy o życiu bez zobowiązań, bez zasad. Na pewno jest ono

prostsze. Tylko czy jest również korzystniejsze? Jak można obojętnie
przejść wobec czyjejś krzywdy?
Udawanie, że problemu nie ma, wcale go nie rozwiązuje. Przymykając
oczy, odwracając głowę nie sprawimy, że głodni, cierpiący i umierający
znikną lub ich problemy przestaną
istnieć. Musimy działać!
Tak niewiele potrzeba. Troszkę
czasu i dobre chęci. Nie wymaga się
pięknego wyglądu, nadzwyczajnych
zdolności. Każdy człowiek ma w sobie jakiś talent – coś, co może pomóc
innym. Być może nie u wszystkich
zostało to już ujawnione – na to potrzeba czasu i cierpliwości. Wolontariat to właśnie takie miejsce, w którym odkrywamy siebie, zawiązujemy
nowe znajomości. Przede wszystkim
jednak spełniamy się, jako ludzie.
Bez udawanych uśmiechów, sztucznej życzliwości. Każdy może być
sobą, każdy może dzielić się sobą.
Statystyki mówią o czterech
godzinach dziennie, które Polacy
spędzają przed telewizorem. Jest to
dwadzieścia osiem godzin tygodniowo. Czy więc ograniczenie tego czasu na rzecz potrzebujących wymagałoby aż tak dużego poświęcenia?
Ty też masz wpływ na to,
w jakim świecie żyjemy. Masz
wpływ na los wielu ludzi. Możesz
dawać nadzieję – to nic nie kosztuje.
Jest wielu ludzi, którzy już się zdecydowali. Nie zwlekaj – przyłącz się
i nie bój się zmieniać świat na lepsze.

(Justyna Kaczorek,
Gimnazjum nr 4 w Otwocku)
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Pola Nadziei 2012

– XV edycja ogólnopolskiej
kampanii na rzecz opieki
hospicyjnej już za nami
Tegoroczna akcja trwała od 11 marca do 27 maja, oczywiście poprzedzało
ją jesienne sadzenie cebulek żonkila.
Żonkile są międzynarodowym
symbolem nadziei. Przypominają
nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata. Wiosną, kiedy żonkile
kwitną – zbieramy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej.
Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Pola Nadziei, których koordynatorem w Polsce jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza
w Krakowie, zostały zakorzenione
w Polsce dokładnie piętnaście lat temu
dzięki Organizacji Charytatywnej Marie
Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii.
Od tamtej pory rozszerzyły się na cały
nasz kraj.
Także nasze stowarzyszenie niemalże od początku istnienia bierze
udział w tej pięknej idei, dzięki której nie
tylko zbieramy fundusze na działalność
hospicyjną, ale też propagujemy opiekę paliatywną. Poprzez takie inicjatywy
coraz większa część społeczeństwa
wie czym są hospicja, komu pomagają
i jak bardzo są potrzebne. Dzięki takim

N. Milczarczyk 12 lat

akcjom każdy kto potrzebuje wie, że
może z pomocy hospicjum skorzystać
bezpłatnie, ale co najważniejsze coraz
więcej osób zdaje sobie sprawę z tego,
że może poświęcić swój czas, wykorzystać swoje umiejętności i wspomóc
nieuleczalnie chorych pacjentów hospicjów poprzez wolontariat.
OTOP tegoroczne „Pola Nadziei”
organizowało po raz kolejny na terenie powiatu otwockiego oraz Miasta
Garwolin, angażując w nią wolontariuszy z dwóch powiatów – głównie
uczniów czternastu zaprzyjaźnionych
szkół. Podczas trwania kampanii odbył się konkurs plastyczny „Pomagam
chorym” adresowany do wolontariuszy,
zbieraliśmy fundusze podczas zbiórek publicznych rozdając żonkile oraz
zorganizowaliśmy Galę Pola Nadziei.
W czasie trwania akcji pojawiło się
wiele artykułów w lokalnych gazetach

N. Winek lat 13

mówiących o naszych działaniach, odbyliśmy wiele spotkań z młodzieżą, która tak chętnie pomaga nam we wszystkich przedsięwzięciach. Za to wszystko
dziękujemy! Dziękujemy wszystkim,
którzy są z nami podczas naszych akcji,
Dziękujemy tym, którzy pomogli zebrać nam prawie 20 000 zł na działalność naszych hospicjów!

N. Milczarczyk 12 lat

Wyniki kwest Pola Nadziei 2012
1. 30 marca – 1 kwietnia w Tesco
w Garwolinie przy ul. Kościuszki –
3888,86 zł
2. 15 kwietnia, zbiórka przed kościołem pw. Bł. Ignacego Kłopotowskiego przy ul. Andriollego
w Otwocku – 1266,00 zł
3. 15 kwietnia przed kościołem
pw. Matki Bożej Królowej Polski
przy ul. Czerskiej w Otwocku –
1486,60 zł
4. 15 kwietnia przed kościołem Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
– 1446,87 zł
5. 22 kwietnia przed kościołem
św. Wincentego a Paulo przy ul. Kopernika w Otwocku – 1895,48 zł
6. 22 kwietnia przed kościołem
Niepokalanego
Serca
Maryi
przy ul. Ujejskiego w Otwocku –
1770,38 zł
7. 22 kwietnia przed kościołem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
przy ul. Kołłątaja w Otwocku –
1294,12 zł
8. 22 kwietnia przed kościołem pw.
św. Wita w Karczewie – 1601,83 zł
9. 29 kwietnia przed kościołem Matki
Bożej Częstochowskiej w Józefowie – 1657,50 zł
10. 06 maja przed kościołem pw. Zesłania Ducha św. przy ul. Żeromskiego
w Otwocku – 3651,83 zł

(Angelika Wojtasiewicz)
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OD UCHA DO DUCHA

Pożegnania
i powroty
Pusta ławka stała w pobliżu pochylonej wierzy. Usiedli na niej obok
siebie. Przez chwilę milczeli. Chodnikiem zdążali różni ludzie, wlokąc za
sobą własne cienie, w popołudniowym słońcu. Spuściła głowę. Jej włosy opadły na twarz. Zasłoniły smutne
oczy. On siedział w napięciu. Słychać
było jego ciężki oddech. Zbierał myśli. Minuty przyśpieszały. Oboje wiedzieli, że godzina odlotu nieubłaganie się zbliża. Dopiero, gdy zwróciła
się ku niemu dostrzegł, że słone łzy
spływają po policzkach, spadają na
białą bluzkę. Błyszczące oczy kobiety odbijały w sobie cały otaczający
świat. Mężczyzna zdjął przeciwsłoneczne okulary. Przenikliwe spojrzał.
Oboje zajrzeli do głębi swoich dusz.
Ona zrozumiała jak wiele znaczy dla
niej to spojrzenie, w którym czuła się
bezpieczna, piękna, ważna. On przy-

Serdecznie dziękujemy firmie
DAX COSMETIX – Duchnów – za
wpłatę 500 zł dla hospicjów.

pomniał sobie zachwyt, gdy widział
ją w tańcu, gdy nalewała do filiżanek
herbatę. Cieszył się dotykiem jej delikatnych dłoni. Fala wdzięczności
zalała ich serca.
Kiedy cię znowu zobaczę? – zapytała, choć wiedziała kiedy wróci.
Niebawem – odpowiedział
i w kąciku jego ust zjawił się lekki
uśmiech.
W każdym pożegnaniu jest nadzieja spotkania.

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)
Serdecznie dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja
Reklamowo-Wydawnicza
Quick Lopez Co.
za naszego Hospicjona

Coś smacznego…

Sałatka z paluszkami
Surimi
Składniki:
1 kg świeżych ogórków
2 pęczki koperku
1 opakowanie podwójne
paluszków Surimi
4 łyżki majonezu
2 łyżki jogurtu bałkańskiego
Sól i pieprz

Serdecznie dziękujemy Państwu
Marzenie i Krzysztofowi Kotow
za nieustanne wsparcie oraz
darowiznę 500 zł.
Podziękowania kierujemy także
do Rady Rodziców przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im T. Kościuszki w Garwolinie
za przekazanie darowizny na
cele statutowe stowarzyszenia
w wysokości 723,25 zł.
Dziękujemy Pani Monice
Kulma z Celestynowa za
przekazanie 2500 zł darowizny
na zakup koncentratora tlenu
dla Hospicjum Domowego
„Empatia”.

Hospicjum domowe
„Empatia”

Przygotowanie:
Ogórki umyć i pokroić
w kostkę ze skórką, włożyć na
durszlak i posolić, aby puściły wodę. Do salaterki pokroić
drobno koper i paluszki Surimi, następnie wymieszać. Dodać odsączone ogórki, pieprz
i ewentualnie dosolić. Majonez
połączyć z jogurtem, dodać do
sałatki i dobrze wymieszać.
Smacznego!
(Ewa Szczepańska)

Telefon kontaktowy:
(22) 710-94-35
w godz. 17.00–19.00
tel. kom. 501 060 462

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”
Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatu
Otwockiego za pomoc w postaci dofinansowania
Gali Pola Nadziei oraz Panu Czesławowi Woszczykowi
Dyrektorowi PMDK w Otwocku za udostępnienie Sali
widowiskowej.
Za pomoc oraz wsparcie kampanii „Pola Nadziei 2012”
serdecznie dziękujemy Parafianom oraz Księżom
Proboszczom Parafii pw.:
Bł. Ignacego Kłopotowskiego przy ul. Andriollego
w Otwocku,
Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Czerskiej
w Otwocku,
Św. Wincentego a Paulo przy ul. Kopernika w Otwocku,
Niepokalanego Serca Maryi przy ul. Ujejskiego
w Otwocku,
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Kołłątaja
w Otwocku,
Św. Wita w Karczewie, Matki Bożej Częstochowskiej
w Józefowie,
Zesłania Ducha św. przy ul. Żeromskiego w Otwocku,
Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.
Dziękujemy warszawskim teatrom: RAMPA, DRUGA
STREFA i ŻYDOWSKIEMU za bilety dla wolontariuszy.

Serdecznie dziękujemy Zakładom Piekarskim
„Oskroba” z Człekówki za przekazanie ciast
i ciasteczek na Galę Pola Nadziei.
Serdecznie dziękujemy Kierownictwu oraz
pracownikom Sklepu TESCO w Garwolinie przy
ul. Kościuszki za umożliwienie przeprowadzenia
zbiórki publicznej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za wsparcie kampanii „Pola Nadziei” i udział
w żonkilowych zbiórkach publicznych,
a szczególności:
uczniom Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Otwocku, Gimnazjum w Józefowie,
Gimnazjum w Karczewie, Gimnazjum nr 1 w Garwolinie, Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej, ZSR w Miętnem i Powiatowego Gimnazjum
w Garwolinie
ich wspaniałym opiekunom
oraz Uli, Izie, Przemkowi, Piotrkowi i Wojtkowi
Dziękujemy Państwu Elżbiecie i Czesławowi
Nazorek za przekazanie pościeli do Hospicjum św.
Patryka w Otwocku.

wydarzenia

To było…
21 marca		

Walne Zebranie Członków OTOP

30 marca – 01 kwietnia

kwesta „Pakujemy dla hospicjów” w TESCO w Garwolinie

15 kwietnia – 06 maja		
			
22 kwietnia		
28 kwietnia		

żonkilowe kwesty w Garwolinie, Otwocku, Karczewie
i Józefowie
Msza Święta za dusze zmarłych pacjentów naszych hospicjów
Gala Pola Nadziei – występ Kabaretu DNO i Damiana Kubika

			

– organizowana w ramach kampanii „Pola Nadziei” 2012

			

oraz z okazji dziesięciolecia OTOP

30 kwietnia		

zakończenie kampanii 1% podatku

19 maja		

Walne Zebranie Forum Hospicjów Polskich

To będzie…
1 czerwca		

Dzień Dziecka

29-30 czerwca		

Spotkanie przedstawicieli hospicjów i ośrodków hospicyjnych

			

w Krakowie oficjalnie podsumowujące kampanię

			

„Pola Nadziei” 2012

30 czerwca		

Wakacje i odpoczynek dla naszych wolontariuszy

13 sierpnia		

OTOP oficjalnie skończy 10 lat

reportaż
Gala Pola Nadziei
– Kabaret DNO

Damian Kubik, Gala Pola Nadziei, zdj. U. Sińczuk

Kabaret DNO, Gala Pola Nadziei,
zdj. U. Sińczuk

www.otophospicja.pl

żonkilowe kwesty 2012

Kwesta tesco 30.03-01.04 Garwolin zdj. D. Kocon

