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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

Wakacje się skończyły, niestety lato
też… Ale to nie powód do zmartwień.
Właśnie teraz nadszedł czas najbardziej
intensywnej pracy dla organizacji hospicyjnych.
Jesteśmy w trakcie sadzenia i uzupełniania naszych „Pól Nadziei”. Tym
razem cebulki żonkili posadzą nie tylko
wolontariusze, o czym przeczytają Państwo na str. 3.
12 października jest Światowy Dzień
Hospicjów i Opieki Paliatywnej, który rozpoczyna Ogólnopolską Kampanię „Hospicjum to też życie”, organizowaną po
raz dziesiąty przez Fundację Hospicyjną
przy współpracy z ośrodkami z całej Polski. Oczywiście OTOP także bierze w niej
udział. W tym roku akcja przeprowadzona zostanie pod hasłem „Pomóż ukoić
ból” i poruszać będzie problem osierocenia dzieci. Lokalne działania Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
w ramach tej kampanii patronatem honorowym objęli: Abp Henryk Hoser oraz
Starosta Powiatu Otwockiego. O wydarzeniach HTTŻ więcej na str. 4–5.
Na okładce pozwoliliśmy sobie
umieścić plakat promujący kampanię
wraz z informacją jak można wesprzeć
dzieci osierocone. Zgłosiliśmy do tej akcji
także naszą podopieczną – jedenastoletnią Zuzię.
Zapraszamy do lektury i zapoznania się ze szczegółami wydarzeń, jakie
zaplanowaliśmy do końca roku. Po
informacje bieżące i szczegóły wydarzeń zapraszamy na naszą stronę
www.otophospicja.pl oraz na portalu
Facebook: www.facebook.com/pages/
OTOP-Hospicjum-Domowe-Empatia
/242918182456971?ref=hl

(Redaktor Naczelna)

Kontakt do redakcji:
e-mail:
a.wojtasiewicz_otop@op.pl
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock
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tel. kom. 504 096 119
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OTOP bez tajemnic

Sadzimy „Pola Nadziei”
Jesień niestety się rozszalała
na dobre, zaczyna mrozić – znaczy
zima niedaleko. Trzeba się spieszyć.
Sadzenie cebulek żółtych żonkili zaczęliśmy już we wrześniu, jakby przewidując rychły koniec lata.
W tym roku zakupiliśmy 1000 cebul, 200 dostaliśmy od firmy Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior z Góraszki. Do akcji włączyło się 13 szkół,
których uczniowie – wolontariusze
posadzili swoje „Pola Nadziei”. Ale
nie tylko wolontariusze sadzą żonkilowe pola. Prezes OTOP Małgorzata Szwed zagościła na sesjach Rady
Powiatu Garwolińskiego oraz Rady
Miasta Garwolin po to, by reprezentantom naszego lokalnego społeczeństwa przybliżyć ideę akcji. Radni
otrzymali w prezencie po jednej cebulce z prośbą o wyhodowanie z niej
pięknego żonkila i przyjście z tym
żółtym symbolicznym kwiatem na
wiosenną XVI edycję kampanii „Pola
Nadziei”. A to jeszcze nie koniec za-

proszeń do udziału w akcji w samym
Garwolinie, bo pozostało jeszcze kilka instytucji do odwiedzenia.
Żonkilowe pole powstaje także w Otwocku. Starostwo Powiatu
Otwockiego przygotowuje właśnie
na swoich terenach w centrum miasta dwa „Pola Nadziei”, na których
Pani Starosta, Radni, wolontariusze
oraz zaproszeni goście zasadzą 1000
kolejnych cebul!

ZSR w Miętnem

Aby nasze „Pola Nadziei” były
widoczne zrobiliśmy tablice, które
rozstawione zostaną na wszystkich
żonkilowych rabatach: „Pola Nadziei
tu kwitnie nadzieja dla hospicjum”.
Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji, której myślą przewodnią
jest niesienie nadziei ludziom nieuleczalnie chorym na choroby nowotworowe – pacjentom hospicjów!

(Stokrotka)

Gimanzjum nr 4 w Otwocku

Gimanzjum nr 4 w Otwocku

Taka mobilizacja dobrze wróży
naszej wiosennej kampanii. W trakcie jest ustalanie bogatego planu
wydarzeń, które rozwiną się wraz
z rozkwitem żonkilowych pól, czyli
już w marcu.

ZSR w Miętnem
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HOSPICJUM DOMOWE

X Ogólnopolska Kampania

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej jest uczestnikiem kampanii
i prowadzi ją w powiecie otwockim
i garwolińskim pod Patronatem Honorowym Abp Henryka Hosera oraz
Starosty Powiatu Otwockiego.
Jak co roku jesienią hospicja w całej Polsce jednoczą się w akcji koordynowanej przez Fundację Hospicyjną
– „Hospicjum to też życie”. Tym razem
jest to akcja wyjątkowa, bo jubileuszowa. Po raz dziesiąty poruszamy
wspólnie z krajowymi ośrodkami
hospicyjnymi zagadnienia związane
z opieką paliatywną. X kampania mówić ma o problemie osierocenia dzieci i przeciwdziałaniu jego skutkom,
dlatego przeprowadzona zostanie
pod hasłem „Pomóż ukoić ból”.
Ktoś zapyta czemu problem osierocenia, przecież hospicja zajmują
się godnym życiem i umieraniem.
Tak to prawda. Hospicjum to miejsce, gdzie przede wszystkim należy
dbać o jak najlepszą opiekę medyczną i psychologiczną nieuleczalnie

chorego pacjenta.
Niestety nie jest to
możliwe, kiedy wyłączy się z tych działań rodzinę.
Okres
żałoby
jest szczególnie trudny dla dzieci
i młodzieży. Przeżywają one traumę
spowodowaną utratą najbliższej
osoby, mając w pamięci okres choroby i dolegliwości z nią związane.
Ciężka choroba w domu, nękająca
ukochaną mamę, ukochanego tatę
już była wielkim przeżyciem dla
małego człowieka. Dysonans rodziła niemoc, niemożność udzielenia
pomocy, czy ulżenia w cierpieniu,
znalezienia cudownego lekarstwa.
Później przyszedł czas na pożegnanie i ta pustka, ogromny ból i żal do
świata. Niejednokrotnie ból potęgowany obniżeniem statutu materialnego, bo przecież rodzic, który zmarł
pracował i utrzymywał rodzinę, albo
zajmował się domem umożliwiając
pracę małżonkowi.
Odczuwalny jest brak bliskiej
osoby, która mogłaby dziecku pomóc przejść przez ten trudny czas.
Najbliższe otoczenie dziecka osieroconego, także przeżywające żałobę,
często nie potrafi bądź nie ma siły, by
rozmawiać o tym co się stało.

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

Problem osierocenia nie dotyczy
tylko rodzin hospicyjnych. Często
zdarzają się wypadki, inne choroby,
które pozbawiają dzieci rodziców.
Dlatego też problem dzieci osieroconych ma szerszy oddźwięk i powinien być pogłębiany i rozwiązywany
po to, by pomóc dzieciom przejść
przez ten okres z jak najmniejszymi
dla nich skutkami, które mogłyby
odbić się na nich w przyszłości.
Dzieci pacjentów hospicjów już
od najmłodszych lat wiedzą czym jest
cierpienie, ból fizyczny, ból duchowy.
One patrzą na obrzęki, odleżyny,
trudno gojące się rany, stopniowe
choć często szybkie zniedołężnienie
chorego, utraty świadomości. One
widzą więcej niż byśmy chcieli.
Kiedy spotykam się z dziećmi
długo już po śmierci taty czy mamy
w ich oczach widzę ten żal do świata – tym większy im bardziej z rodzicem byli związani. Dzieci zamykają
się w sobie i potrzeba jest dużo czasu, by znów zaufały, zaczęły cieszyć
się życiem. Ale jakże wzruszające jest
to, kiedy powoli zaczynają się otwierać, coraz więcej uśmiechać. A najcudowniejsze jest dostać od takiego
malucha swój portret!
Nasze stowarzyszenie opiekuje
się sześciorgiem dzieci osieroconych. Nie jest to opieka stała, bo raczej nazwałabym to wsparciem, ale
jesteśmy z nimi w stałym kontakcie.
Staramy się, aby niczego im nie brakowało: zapewniamy im psychologa,
dostają prezenty na gwiazdkę i Dzień
Dziecka, dofinansowanie wyprawek
szkolnych, czasem zakupujemy dla
nich ubrania, ale przede wszystkim
jesteśmy z nimi i one o tym wiedzą,
że jeżeli coś się wydarzy, lub po prostu będzie potrzeba, mogą na nas
liczyć. Zawsze przyjedziemy i coś
zaradzimy.
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Hospicjum To Też Życie
„Pomóż ukoić ból”
W tym roku kampania trwa
od 12 października do 31 grudnia.
Związanych jest z nią kilka ważnych
wydarzeń m.in. 12 października –
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki
Paliatywnej czy 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dla
nas i naszych podopiecznych istotny
jest dzień 1 listopada – kwesty listopadowe, bo w tym dniu jak co roku
przeprowadzamy dużą zbiórkę funduszy dla hospicjum. Bez tego nie

moglibyśmy pomagać chorym i ich
rodzinom. Ale akcja to także kampanie medialne wspierające akcję
i poszerzające grono jej odbiorców,
spotkania z młodzieżą, szkolenia
i spotkania informacyjne. Nie będzie jesiennego koncertu, gdyż tym
razem obraliśmy inną drogę. Mamy
nadzieję, że kampania będzie udana, bo od tego zależy ile damy radę
zrobić dla pacjentów, ale też dzieci
osieroconych.

Nasze „Hospicjum to też życie”
wesprze Starostwo Powiatu Otwockiego w kwocie ok. 2000 zł, zakupując
od 80–100 koszulek dla wolontariuszy. Natomiast Fundacja Hospicyjna
prowadzić będzie zbiórki na potrzeby edukacyjne dzieci osieroconych
na portalu www.siepomaga.pl, gdzie
założona zostanie zbiórka dla jedenastoletniej Zuzi, która jest pod naszą
opieką.

(A. Wojtasiewicz)

Wydarzenia X kampanii
„Hospicjum to też życie”
1. 11-12 październik – „Pakujemy dla hospicjum” –
zbiórka, wolontariusze pakują zakupy klientom sklepu
Tesco w Garwolinie
2. 12 październik – Światowy Dzień Hospicjów i Opieki
Paliatywnej – dni hospicjum w szkołach – 10,11,14 X.
3. 31 październik – 1 i 2 listopada – zbiórki publiczne
„Hospicjum to też życie” przed cmentarzami na rzecz
hospicjów
4. Październik – listopad – kwesty przed kościołami na
rzecz hospicjów; spotkania w szkołach dotyczące propagowania wolontariatu oraz bezpośrednio tematu
kampanii.
5. 10 listopada – godz. 11:00 Msza św. za zmarłych pacjentów Hospicjum Domowego „Empatia” oraz Hospicjum św. Patryka w kościele pw. Zesłania Ducha św.
w Otwocku.
6. 17 listopada – „Dzień Hospicyjny” w TVP 1
7. 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia – uśmiech od uczniów dla dzieci osieroconych przez pacjentów Hospicjum Domowego „Empatia” – MIŚ dla każdego dziecka
8. 28 listopada – Spotkanie „X Kampania” w Otwocku, w którym wezmą udział wolontariusze OTOP, pracownicy
HD „Empatia”, członkowie OTOP oraz zaproszeni goście. W programie rozmowa o osieroceniu i możliwościach
pomocy, występy muzyczne, poczęstunek i podziękowania dla wolontariuszy w ramach Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza (5 XII)
9. 15 lub 22 grudnia – kiermasze ozdób świątecznych na rzecz hospicjów
10. Zakupienie i przekazanie prezentów świątecznych dla sześciorga dzieci osieroconych będących pod opieką
OTOP.
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OD UCHA DO DUCHA

O czasie
Oprócz miejsca, które zajmujemy samymi sobą, poruszamy się
jeszcze w czasie. Słyszałem kiedyś anegdotę o czasoprzestrzeni.
Na pytanie szeregowy, który kopał okop: Jak długo mam pracować? – usłyszał odpowiedź kaprala: Od tego drzewa, aż do obiadu!
Od dawna ludziom marzy się podróżowanie w czasie. Teorie fizyczne
próbują określać czy są takie możliwości czy też nie. Dla nas to jednak
tylko strata czasu. Jesteśmy tu i teraz.
To „teraz” wędruje z nami od pierwszych chwil naszej świadomości
upływu czasu. Zapewne wielu z nas
ma takie fundamentalne odkrycie,
że gdy byliśmy dziećmi, czas płynął
wolniej. Długo nie mogliśmy się doczekać np. świąt, wakacji. W naszym
dziecięcym świecie czas był rozciągnięty do maksymalnych rozmiarów. Podobnie jak pobliski pagórek
w dzieciństwie był górą podczas,
gdy z biegiem lat się kurczył i dziś
jest tylko niewielkim kopczykiem,
trochę większym kretowiskiem.
Czas miewa dziwne właściwości,
zmieniające się wraz z okolicznościa-

Coś smacznego…
Zdrowsze pieguski
Składniki:
2 szklanki mąki
1 szklanka otrąb pszennych
(lub żytnich)
1 kostka margaryny lub masła
1 szklanka cukru
1 cukier waniliowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka
Tabliczka gorzkiej czekolady
100 g migdałów lub orzechów

mi. Gdy czekam na spotkanie z przyjacielem to się dłuży. Gdy natomiast
już z nim jestem jakoś szaleńczo przyśpiesza. Nim się obejrzę już dzień za
nami. Inaczej też biegnie w bezsenną noc. Godziny wydają się być jak
z gumy. Gdy gniecie nas jakieś utrapienie dni wydają się przysłowiową
wiecznością. I odwrotnie, podczas
świetnej zabawy, chwile pędzą jak
szalony narciarz na stromym stoku.
Grecy znali dwa rodzaje czasu. Pierwszy to Chronos. W mitologii to bóg
czasu, który wszystko widzi, ujawnia
i ustawia w kolejności. Drugi to Kairos. W wyobrażeniach przedstawiany
jako łysy mężczyzna z wyjątkiem długiej grzywki. Kto go mijał miał tylko
chwilę, aby go uchwycić. Chronos to
następstwo chwil. Kairos to właśnie ta
a nie inna chwila. Rzeczywiście trudno jest uchwycić tę jedyną chwilę.
Gdy wsłuchuję się w tykanie, starego zegara, między jednym a drugim
„tyk” wyłapuję skrywające się chwile,
ale żadnej nie mogę zatrzymać. Tylko
chwilę cieszę się tą chwilą.
Nie mam wpływu na moją przeszłość a przyszłość jest jeszcze mi nie
znana. Pozostaje mi więc podążać za
Wiecznym Teraz, za Tym Który Jest.

(ks. Kazimierz Stasiak SAC)

100 g łuskanych pestek słonecznika
Przygotowanie:
Czekoladę pokroić w drobną
kostkę uważając, by zbytnio jej
nie pokruszyć, podobnie migdały (orzechy). Mąkę wymieszać
z proszkiem do pieczenia, cukrem
i cukrem waniliowym. Wbić jajka
i wkroić zimną margarynę. Wymieszać składniki tak jak na kruche ciasto. Kiedy będą połączone wsypać
migdały, czekoladę i słonecznik
i zagnieść ciasto tak, aby zlepiło się
w kulę. Jeśli ciasto będzie zbyt su-

„Modlitwa chorego
O, Jezu klęczę przed
Tobą, wpatruję się w Ciebie
wiszącego na krzyżu.
Wysławiam Twe Przenajświętsze
Imię.
Uwielbiam Twe Miłosierdzie.
Rozmawiać z Tobą Panie to
rozkosz dla mojego serca.
W tobie znajdę wszystko.
Gdy w ciszy wpatruję się
w krzyż – to tak sobie myślę –
Jakie to wielkie szczęście trwać
przy Tobie.
Powierzam Ci wszystkie moje
troski, cierpienia i łzy, wszystkie
sprawy, których po ludzku nie
da się rozwiązać/…/”
(Genowefa Gajgier)

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

che można dodać odrobinę śmietany lub jogurtu naturalnego.
Odcinać po kawałku, formować
wałeczek, z którego należy kroić kilkucentymetrowe kawałki. Kawałki
lekko uformować na kulki, które trzeba rozgniatać na grubość ok ½ cm.
Ciasteczka układać na blasze
na papierze do pieczenia. Piec
w nagrzanym piekarniku w ok. 160
stopniach 15 – 20 min do uzyskania złotego koloru. Ciastka mocniej
przypieczone będą bardziej chrupiące, ale nie można przesadzić, bo
będą gorzkawe.

(A.W.)
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Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają.
Od 1 czerwca do 30 września 2013 roku otrzymaliśmy
5 510,00 zł na wsparcie działalności OTOP i Hospicjum
Domowego „Empatia”. Dziękujemy za okazane zaufanie.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi, pracownikom oraz
klientom sklepu HALA WOLA Sp. z o.o. za możliwość
przeprowadzenia zbiórki do puszki. Na potrzeby
naszego hospicjum zebraliśmy 1246,94 zł.
Dziękujemy Radzie Rodziców klasy VI B (rok szkolny
2012/2013) Publicznej Szkoły Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Wildze za wpłatę w wysokości
170,00 zł.
Serdecznie dziękujemy za darowizny rzeczowe
m.in. materac przeciwodleżynowy i pościel przekazane
przez osoby fizyczne dla hospicjów.
Bardzo dziękujemy Abp Henrykowi Hoserowi
– biskupowi Kurii Warszawsko – Praskiej za słowa
wsparcia oraz objęcie naszej kampanii „Hospicjum to też
życie – Pomóż ukoić ból” patronatem honorowym.

To było…

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie
Gąsce, która wypełniając wolę matki
poprosiła żałobników o ofiarowanie
pieniędzy przeznaczonych na kwiaty
i wieńce na Hospicjum Domowe „Empatia”.
Na pogrzebie śp. Janiny Poświaty, który
odbył się 29 lipca w Łaskarzewie zebrano
1000 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom.

wydarzenia

5-6 lipca

zjazd hospicjów w ramach akcji „Pola Nadziei 2013”

1 września

Msza św. za zmarłych pacjentów hospicjów

10 września

wizyta na sesji Rady Powiatu Garwolińskiego – rozdanie cebulek

			

w ramach kampanii „Pola Nadziei”

16 września

Walne Zebranie Członków OTOP

23 września

wizyta na sesji Rady Miasta Garwolin – rozdanie cebulek w ramach

			

kampanii „Pola Nadziei”

To będzie…
Październik

jeszcze sadzimy cebulki w ramach akcji „Pola Nadziei 2014”

12 październik

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej; rozpoczęcie X

			
11-12 październik
			

Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie – Pomóż ukoić ból”
„Pakujemy dla hospicjum” w sklepie TESCO w Garwolinie
przy ul. Kościuszki

31 październik – 1 listopada

zbiórki HTTŻ przed cmentarzami

10 listopada

Msza św. za dusze zmarłych pacjentów hospicjum, godz. 11:00

			

w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku,

			

ul. Żeromskiego 6 (Pallotyni)

17 listopada

Dzień Hospicyjny w TVP1

25 listopada

Dzień Pluszowego Misia – akcja wolontariuszy dla dzieci osieroconych

28 listopada

spotkanie wolontariuszy, członków i gości OTOP „X Kampania”

grudzień

Kiermasze ozdób świątecznych

Pomóż ukoić ból

Patryk i Roksana,

Wyślij SMS o treści POMAGAM pod numer 7279 (koszt 2 zł + VAT)

Fundacja Hospicyjna od 7 lat pomaga dzieciom osieroconym w całej Polsce. Otacza je opieką psychologiczną, socjalną i edukacyjną.
Stara się przywrócić uśmiech na ich buziach i dba o wyrównanie ich szans. Dlatego wysyła w Polskę skarbonki do firm i szkół,
by zebrać pieniądze na najpilniejsze potrzeby swoich podopiecznych. Roczna pomoc dla jednego dziecka to 1500 zł.
Pomóż Słonikowi Tumbo i dorzuć grosik do naszej skarbonki!

Włącz się w akcję! Poznaj historie dzieci osieroconych na www.fundacjahospicyjna.pl
nstytut
onitorowania
ediów

nstytut
onitorowania
ediów

Patronat honorowy:
Małżonka Prezydenta RP
Anna Komorowska
Ambasadorzy:
Dorota Kolak,
Henryka Krzywonos-Strycharska

Patronat merytoryczny:

Patronaty medialne:
nstytut

Sponsor:

onitorowania
ediów
nstytut
onitorowania
ediów

www.otophospicja.pl

osierocone rodzeństwo

