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Miejsce przy stole

Miejsce przy stole
Święta Bożego Narodzenia będą wówczas, jeśli, podobnie
jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak
Maryja, powiemy Bogu «Oto jestem»; jeśli, podobnie jak
Jezus, będziemy blisko tych, którzy są samotni; jeśli, tak
jak pasterze, opuścimy nasze zagrody, aby być z Jezusem.
Boże Narodzenie będzie wówczas, jeśli znajdziemy światło
w ubogiej grocie Betlejem.
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Apel Ojca Świętego wygłoszony
w ubiegłym roku jest wciąż aktualny. Po raz kolejny przed Bożym Narodzeniem musimy sobie przypominać, że kwintesencją tych świąt nie
są prezenty ani suto zastawiony stół.
Ze wszystkich tradycji, które stanowią u nas przepiękny wyraz radości
z narodzin Jezusa, dziś coraz częściej
wybieramy te najmniej istotne, zapominając o najważniejszych. Jeśli
zostawiamy przy wigilijnym stole
miejsce dla ubogiego, pamiętajmy, że
to nie tylko symbol. Bądźmy gotowi
wyciągnąć rękę do samotnego sąsiada albo bezdomnego, który czeka pod
supermarketem, na pomoc od tych,

którzy spieszą, by zrobić wszystkie
zakupy. Być może świętowania Bożego Narodzenia powinniśmy się uczyć
na nowo, od tych, którzy nie mają ani
choinki, ani ozdób, ani wypełnionej
po brzegi lodówki… Zapraszam Was
gorąco, drodzy Czytelnicy, do tej refleksji i lektury artykułu o świętach
obchodzonych w Indiach, Zambii
i w Ziemi Świętej, który zamieszczamy kilka stron dalej.
Mówiąc o darach serca, nie mogę
nie wspomnieć o Was, drodzy Darczyńcy. To dzięki Wam możemy
realizować wielkie dzieła miłosierdzia; dzięki Waszej wrażliwości,

uważności i otwartości na przyjęcie
do siebie Boga w osobie ubogiego,
uchodźcy, chorego albo starszego.
To Wy pokazujecie, że pomaganie
nie jest trudne, że czasem wystarczy
wyzbyć się lęków… Na dowód tego,
że tak jest w istocie, w tym wydaniu
kwartalnika przedstawiamy rozmowę z Darczyńcami, którzy od lat
wspierają program „Rodzina Rodzinie”. „To nie jest jeden z wielu przelewów bankowych” – usłyszeliśmy.
I mają rację, bo w tym programie
pomagają konkretnej rodzinie. Znają
jej historię, widzieli zdjęcia i marzą,
by kiedyś móc się spotkać…
Czytając te słowa zrozumiałem, że
ci, którzy czują potrzebę niesienia
pomocy, mają wspólną cechę – liczy
się dla nich kontakt z człowiekiem.
Pomoc na tym właśnie polega, że
z kimś jesteśmy. Dosłownie rozumie
to siostra Małgorzata Chmielewska,
która ze swoimi podopiecznymi
mieszka: „Nie możemy się zwolnić od
spotkania z człowiekiem. Zwłaszcza
z człowiekiem ubogim. Kiedy dajemy
jałmużnę, to powinniśmy najpierw
temu człowiekowi spojrzeć w oczy”
– czytamy w wywiadzie z siostrą
Małgorzatą zamieszczonym w tym
wydaniu kwartalnika.
Już wkrótce zasiądziemy do świątecznego stołu, na którym zapłonie
wigilijna Świeca Caritas – symbol
pomocy i solidarności z potrzebującymi. Niech jej światło ogarnia nasze
serca i rozpala je ogniem braterskiej
miłości – czego sobie i Wam życzę
z całego serca.

Numer zamknięto 20 listopada 2019 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artykułów
i listów, dokonywania skrótów oraz zmiany tytułów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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po raz kolejny wsparła
Wakacyjną Akcję Caritas

Świeca Caritas, wzór 2018

Kiedy pytamy przypadkowe osoby, z czym
kojarzy im się Caritas, większość odpowiada,
że ze świecą, która gości w wielu domach
na wigilijnych stołach. Świeca Caritas stała
się jednym z najważniejszych symboli Wigilii
i dobroczynności w Polsce, ale przede
wszystkim niesie realną pomoc jako element
„Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”.
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W 2018 roku świętowaliśmy ćwierć
wiecze istnienia „Wigilijnego dzieła
pomocy dzieciom”. Dzięki świecy
i hojności milionów Polaków już kilka pokoleń dzieci z niezamożnych
rodzin mogło wyjechać na wakacyjny wypoczynek, otrzymać wsparcie
edukacyjne czy pomoc w leczeniu
i rehabilitacji. W tym roku świeca
również zapłonie na naszych świątecznych stołach niosąc najmłodszym radość. Naszym Darczyńcom
i wszystkim tym, którzy chcieliby
nieść pomoc, dedykujemy wspom
nienie z wakacji, które w tym roku
odbyły się dzięki jubileuszowej dystrybucji świec.

Caritas

>>

Wakacyjna Akcja Caritas jest wspaniałą inicjatywą, dzięki niej dzieci
z rodzin mniej zamożnych mogą poczuć się dowartościowane, ważne.
Wszystkie diecezjalne Zespoły Caritas chętnie włączają się w pomoc
przy organizacji kolonii, w nagrodę
otrzymując dziecięcy uśmiech. W tym
roku z Wakacyjnej Akcji Caritas skorzystało ok. 25 000 dzieci z terenów
całej Polski oraz 1800 dzieci polonijnych z terenów Białorusi, Ukrainy,
Litwy i Gruzji. Na potrzeby wypoczynku wykorzystano ośrodki własne Caritas i ponad 100 wynajętych
ośrodków wypoczynkowych.
Wakacyjne wyjazdy pozwalają najmłodszym nie tylko zmienić otoczenie, ale także zmienić zestaw
zachowań tak, aby ich rozwój był
możliwie pełny. Programy kolonijne
były tak ułożone, aby większą część
dnia dzieci spędzały na świeżym powietrzu, koncentrując się na aktywnościach fizycznych, grach i zabawach terenowych. Nie zapomniano
również o treściach edukacyjnych,
które przekazywano dzieciom podczas zabawy. Rozbudzano dziecięcą ciekawość zapraszając ciekawe
osoby, które prowadziły zajęcia
tematyczne. Nasi koloniści mogli
zapoznać się z pracą m.in. różnych
służb mundurowych – uczestniczyli
w spotkaniach i szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy i w pokazach
gaszenia kontrolowanego pożaru.
Dzieci, które mają zainteresowania
artystyczne, również znalazły coś
dla siebie, biorąc udział w zajęciach
z garncarstwa, malowania na szkle
czy rysunku. Melomani i tancerze
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami podczas konkursów piosenki,
playback show czy dyskotek.
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scach – dzieci korzystające z wypoczynku zwiedzają różne zakątki Polski. Program kolonii zawsze dostosowany jest do warunków terenowych
z uwzględnieniem obiektów i miejsc,
które warto zobaczyć. Dzieci przebywające w terenach górskich chodzą
na piesze wędrówki, zaliczając kolejne szlaki i odpoczywając przy strumyczkach. Koloniści wypoczywający nad naszym morzem korzystają
kąpieli i zwiedzają Kaszuby. Poniżej
przedstawimy relacje z wyjazdów
kolonijnych 2019.

Za pan brat
z językiem
— W minione wakacje z oferty koloDIECEZJI
CZĘSTOCHOWSKIEJ nijnej skorzystało
blisko 400 dzieci,
w tym 50 dzieci polonijnych z Białorusi oraz 250 dzieci z rodzin rolniczych — mówi Paulina Gradek z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
— W ramach kolonii polonijnych, organizowanych dzięki wsparciu Caritas Polska oraz Kancelarii Senatu RP,
ośrodek wypoczynkowy w Poniku
koło Częstochowy gościł grupę dzieci

i młodzieży z parafii
św. Józefa w Orszy.
Dzieci przebyły drogę 950 kilometrów, a ich
podróż trwała 16 godzin. Przez
14 dni poznawały tradycję i kulturę
polską, w których wzrastali ich przodkowie. Od trzech lat nieodłącznym
elementem Wakacyjnej Akcji Caritas
są kolonie dla dzieci pochodzących
z rodzin rolniczych organizowane
dzięki dofinansowaniu Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ponadto zorganizowane zostały kolonie językowe,
podczas których 85 dzieci – poprzez
muzykę, sztukę i sport – poznawało
język włoski i angielski. Kolonie Caritas cechuje duchowy wymiar oraz
wychowawczy charakter. W dobie
łatwej dostępności do szerokiego katalogu ofert wypoczynku Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje
misję wychowania kolejnych pokoleń,
kształtując postawy przyjaźni, dobroci, uważności, a przede wszystkim
odpowiedzialności. Niestrudzonym
gościem turnusów był metropolita
częstochowski arcybiskup Wacław
Depo, który osobiście udzielał błogosławieństwa każdemu uczestnikowi
kolonii.

fot. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
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Dzięki temu że ośrodki Caritas są
rozsiane po całym kraju – niektóre
znajdują się w malowniczych miej-
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Młodzi
archeolodzy
w Biskupinie
— Od 24 czerwca
do 3 lipca 2019 roku
dzieci z dekanatu żelechowskiego przebywały na
wypoczynku letnim w Biskupinie
— mówi Karolina Kłoś z Caritas Diecezji Siedleckiej organizującej wyjazd.
— W wypoczynku wzięło udział 45
dzieci. Każdy dzień kolonii został
zaplanowany tak, aby nikt się nie
nudził. Dzieci miały okazję zwiedzić
Interaktywne Muzeum Rybactwa,
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Park Rozrywki „Zaurolandia”
w Rogowie i Żywe Muzeum Piernika.
Bardzo atrakcyjne były też wycieczki
do Poznania, Torunia i kolejką wąskotorową do Żnina. Dla uczestników kolonii przygotowano również
zajęcia sportowe, taneczne, zajęcia
na basenie czy wyjazd do aquaparku
„Malta”, które cieszyły się ogromną
popularnością. Nie zabrakło również
modlitwy i udziału w mszach świętych z piękną oprawą muzyczną przygotowaną przez dzieci. Organizowane
były także dyskoteki i pogodne wie-

W głowie się
nie mieści!
Wakacyjna akcja Caritas, obok „WigilijDIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO- nego dzieła pomocy
-GORZOWSKIEJ
dzieciom”, to jedna
z najstarszych form
wsparcia najmłodszych. W naszej
diecezji ta akcja ma różne wymiary
— mówi Dominika Danielak z Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Przede wszystkim organizowane są
turnusy wakacyjne. W tym roku była
oaza Caritas w Grodowcu, obóz rowerowy w Lubniewicach i dwa
obozy dla młodszych dzieci nad
morzem w Międzyzdrojach. Z tych
form wypoczynku skorzystało w te
wakacje 135 osób. W wyjazdach
brali udział zarówno ci, którzy na co
dzień korzystają z całego systemu
pomocy społecznej i pomocy parafii,
jak również ci, którzy nie korzystają
z żadnej pomocy i przyjeżdżają, bo
wiedzą, że nasze kolonie i obozy są
dobrze zorganizowane, mają wiele
ciekawych propozycji i prowadzą je

fot. Caritas Diecezji Siedleckiej
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Miśki nad
morzem

ludzie z pasją. Dzięki środkom z „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”
mogliśmy dofinansować kolonie,
półkolonie, turnusy organizowane
przez Parafialne Zespoły Caritas
i parafie w naszej diecezji – dzięki
naszej pomocy odpoczywało ponad
1000 dzieci i młodzieży. Na przełomie
czerwca i lipca w sanktuarium Matki
Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu
odbyła się oaza Caritas. Uczestniczyli w niej wolontariusze Szkolnych
Kół Caritas, podopieczni programu
„Skrzydła”, a także dzieci na co dzień
niezwiązane z wolontariatem Caritas.
Uczestnicy korzystali z codziennych
mszy świętych, uczyli się modlitwy,
a także porządku i odpowiedzialności. Program oazy był inspirowany
filmem „W głowie się nie mieści”.
Praca odbywała się w małych grupach, w których rozmawiano na temat
filmu. Każdego dnia omawiane było
inne zagadnienie z nim związane,
dotyczące m.in. przyjaźni, emocji,
relacji z rodzicami czy przyjaciółmi.
Mieliśmy też dzień z Caritas, w czasie
którego podopieczni dowiadywali się
o działalności naszego wolontariatu,
SKC i wysłuchali świadectw wolontariuszy Caritas. W programie oazy znalazły się również gry, konkursy oraz
zabawy, czyli tzw. pogodne wieczory.
Uczestnicy wyjeżdżali także na basen,
kręgle oraz do wrocławskiego ZOO.

W tym roku dzieci
i młodzież ze Świetlic
Socjoterapeutycznych Caritas z diecezji drohiczyńskiej na wypoczynek
wakacyjny pojechały do Rogowa koło
Mrzeżyna nad morzem. Uczestniczyli między innymi w konkursach top
model, mam talent, budowy zamków
z piasku, konkursach na najczystszy pokój czy na schludny stół po
zakończonym posiłku. Każdy dzień
spędzony w ośrodku AMW Rewita
rozpoczynał się od pobudki piosenką „Hej miśki… czas wstać”, toaletą,
gimnastyką, modlitwą i śniadaniem.
Wspólne chwile były zorganizowane tak, by wszyscy uczestnicy mogli nawiązać między sobą kontakty.
Pomogły w tym spacery po okolicy
Rogowa i Mrzeżyna oraz nad morze,
po uliczkach Kołobrzegu, po deptaku
Rodziewiczówny, a także po molo.
Szczególnie atrakcyjne było zwiedzanie Muzeum 6D i Muzeum Figur
Woskowych. Dzieci jeździły także
ciuchcią po okolicy Rogowa i Mrzeżyna, zapoznając się z historią i kulturą
tych miast. Uczestniczyły w zajęciach
z zumby, w wieczorach filmowych
oraz dyskotece kolonijnej.

DIECEZJI
DROHICZYŃSKIEJ

fot. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

DIECEZJI
SIEDLECKIEJ

czory, podczas których każda z grup
prezentowała swój program artystyczny. Były to wspaniałe chwile,
które zapadną na długo w pamięci
uczestników wypoczynku.

>>

Dla
młodych
muzyków
Caritas Archidiecezji Warszawskiej już
tradycyjnie zorganizowała
kolonie muzyczne. Z tej oferty korzystają dzieci, których
wielką pasją jest muzyka i gra
na instrumentach. Podczas pobytu dzieci szlifują swoje umie-
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jętności muzyczne pod
okiem wykwalifikowanych opiekunów, którzy z chęcią i zaangażowaniem poświęcają im
swój czas. W czasie turnusu dzieci
przygotowywały się do koncertu,
który był zwieńczeniem kolonii. Na
koncert zaproszeni zostali rodzice
oraz okoliczni mieszkańcy. Dzieci
występowały w strojach galowych,
co nadało wydarzeniu szczególną
rangę. Oprócz zajęć muzycznych
podopieczni korzystali z zabaw na
świeżym powietrzu, uczestniczyli
w grach sportowych i integrowali się
podczas śpiewu przy ognisku.
Wakacje 2019 to już wspomnienie.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz darczyńców mogliśmy
ofiarować najmłodszym czas wypełniony zabawą i ciekawymi zajęciami. Uczestnicy kolonii mieli co
opowiadać po powrocie do szkoły,
bo wspomnienia i przyjaźnie to coś
bardzo cennego w życiu każdego
z nas. Część dzieci już zapowiedziała, że za rok chętnie spędzi wakacje
z Caritas.
Zebrała Renata Pruszkowska

Chcesz pomóc
najmłodszym?
To proste:
Aby wesprzeć koleją edycję
Wakacyjnej Akcji Caritas
wyślij SMS
o treści
WAKACJE pod
numer 72052

(koszt 2,46 zł z VAT)

Aby wesprzeć „Wigilijne
dzieło pomocy dzieciom”

Wyślij SMS
o treści
WIGILIA pod
numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

Odbierz świecę
Caritas w parafii
lub punkcie
Caritas na terenie
całego kraju
Wejdź na stronę
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Boże Narodzenie

Indie. Jedność

w różnorodności

Kiedy dorasta się
w Indiach, jedną
z najprzyjemniejszych rzeczy jest
obchodzenie różnych świąt. Jesteśmy
wielokulturowym krajem,
więc wszystko jest barwne i różnorodne. Do najpopularniejszych
świąt należą Diwali, Holi i Eid. Co
może być dla wielu zaskoczeniem,
w Indiach mieszka znaczna liczba
chrześcijan, którzy – wraz z resztą mieszkańców kraju – obchodzą
Boże Narodzenie według własnych
rytuałów i tradycji. Tak naprawdę
w Indiach istnieje kilka sposobów
świętowania Bożego Narodzenia,
zależnie od regionu. Podczas świąt
ważny jest aspekt religijny, a nabożeństwa odgrywają ogromną rolę
w obchodach. Przygotowania roz-
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bądź studiują, wracają do domu, aby
świętować razem z rodziną.

poczynają się – podobnie jak
w krajach zachodnich – w pierwszą niedzielę Adwentu. Księża
planują uroczystości kościelne
i msze, a mieszkańcy obmyślają
świąteczne menu, przygotowują
słodycze, prezenty i dekoracje.

Miesiąc
przygotowań
Boże Narodzenie obchodzone jest bardzo
entuzjastycznie przez wiele wspólnot,
a tradycje różnią
się od siebie. Dla
większości niechrześcijańskich mieszkańców
Indii świętowanie ogranicza się
do wielkiej kolorowej choinki, Świętego Mikołaja i śniegu. Jednakże
w ostatnich latach sytuacja uległa
zmianie. Teraz to przede wszystkim
miesiąc pełen świateł i barw, dawania i przyjmowania, pieczenia ciastek,
śpiewania kolęd, to czas aniołów
i oczywiście ukochanego Świętego
Mikołaja.
Boże Narodzenie to największe święto, a także czas spotkań w gronie
najbliższych. Ludzie przebywający
w różnych miastach, gdzie pracują

Ważną częścią świątecznych tradycji
są szopki bożonarodzeniowe. Przygotowania rozpoczynają się już miesiąc wcześniej, ponieważ dzielnice
i kościoły zawsze prowadzą przyjacielską rywalizację o to, czyja szopka
jest najładniejsza. W tworzenie kościelnych szopek angażują się dzieci,
młodzież, księża i zakonnice. Ludzie
przygotowują niełuskane rośliny,
zbierają cegły i piasek, by stworzyć
z nich wyjątkową szopkę. Uczniowie i studenci nie mogą doczekać
się przerwy świątecznej, bo właśnie
wtedy wszyscy wyjmują figurki,
pięknie dekorują szopki pamiętając
o najmniejszych szczegółach, takich
jak światełka, mosty czy wodospady.
O północy w Wigilię w nabożnym
skupieniu w szopce umieszcza się
figurkę małego Jezusa. Od tej chwili można podziwiać te wyjątkowe
dzieła przez cały świąteczny okres
– przychodzą ludzie różnych wyznań,
zapalają świece i zostawiają kwiaty.

W chrześcijańskich domach przygotowania do Bożego Narodzenia
rozpoczynają się co najmniej miesiąc
wcześniej. Ludzie bielą i porządkują
domy. Następnie ubierają choinkę
i ozdabiają żłóbek. W każdym chrześcijańskim domu można zobaczyć też
gwiazdę, która ma dla nas wyjątkowe
znaczenie.
Lokalne wpływy kulturowe mają
wiele wspólnego z tym, jak obchodzone są święta w różnych częściach
kraju. Choć każdy świętuje na swój
sposób, od Kerali po Assam i od północnego wschodu po Bombaj, cały
kraj łączy świąteczny duch.

Światła, choinki i szopki
Boże Narodzenie to kolorowe święta
– podobnie jak całe Indie. Miejscowe sklepy, targi i centra handlowe
dekorowane są wielobarwnymi migoczącymi lampkami, papierowymi
serpentynami i kwiatami. Dla mieszkańców Indii święta zawsze wiążą
się ze światłami i kolorami, a Boże
Narodzenie nie jest wyjątkiem. Kościoły ozdobione oszałamiającymi
światełkami prezentują się zjawiskowo, zwłaszcza po zmroku.
Większość rodzin ustawia w domu
choinkę. Śniegu jest mało, ale dzieciom to nie przeszkadza i nakładają
na choinkę watę, co imituje zimozielone drzewa pokryte białym puchem.
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W Indiach
Boże Narodzenie
obchodzone jest co
roku 25 grudnia. Chociaż
chrześcijanie stanowią
tu mniej niż 5% ludności,
to świąteczny nastrój jest
obecny w wielu częściach
kraju. O tym szczególnym
okresie w roku
opowiada ks.
Madan Sual
Singh.

Wiele ozdób wykonanych jest ręcznie, a gwiazdy są wszędzie – w całym domu i na drodze, zapraszając
przyjaciół, sąsiadów i rodzinę w odwiedziny z okazji Bożego Narodzenia.

Śpiewając Jezusowi
Śpiewanie kolęd to najbardziej emocjonujące wydarzenie dla dzieci
i młodzieży, szczególnie tych mieszkających na wsi. Wiele z nich, dobrze
opatulonych, niesie latarnie i śpiewa
kolędy przyjaciołom i sąsiadom. To
wyjątkowy czas ogólnego szczęścia.
Wspólne bożonarodzeniowe śpiewanie wspaniale jednoczy młodych
i starszych. Kolędy śpiewane są także w kościele. Jedną z najbardziej zakorzenionych tradycji świątecznych
jest msza święta o północy, na którą
idą całe rodziny. Na czas pasterki kościoły ozdobione są pięknymi kwiatami i świecami. Wierni też ubrani
są wyjątkowo, odświętnie. Po mszy
gromadzą się wokół kościoła, rozmawiają i składają sobie świąteczne
życzenia. Potem wracają do domów
na wielką ucztę, w czasie której wymieniają się prezentami.

Smakołyki i prezenty
Świąteczne gotowanie zaczyna się
dużo wcześniej. W niektórych częściach kraju robienie słodyczy to rodzinna tradycja. Wówczas wszystkie
kobiety z rozległej rodziny spotykają
się i przygotowują smakołyki przez
weekend lub dwa. To wyjątkowy
czas, zwłaszcza dla dzieci, ponieważ mogą one podkradać słodkości i bawić się do późna z kuzynami
i przyjaciółmi.
Ogromną radość, szczególnie dzieciom, sprawiają prezenty. W Indiach Święty Mikołaj jeździ wozem
zaprzężonym w konie i dostarcza
prezenty dzieciom. W języku hindi
znany jest jako „Bożonarodzeniowy
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Baba”, a w urdu jako „Baba Bożego
Narodzenia”. Osoby mówiące po
tamilsku używają określenia „Bożonarodzeniowy Thaathaa”, a posługujący się językiem telugu określają
go jako „Bożonarodzeniowy Thatha”,
co oznacza bożonarodzeniowego
starca. W języku marathi znane jest
określenie „Natal Bua”, czyli świąteczny staruszek. W stanach Kerala
i Odisha natomiast nosi miano świątecznego taty.

Świąteczny poranek
Wcześnie rano ludzie zwykle odwiedzają rodzinę lub przyjaciół składając
świąteczne życzenia i dzieląc się bogato udekorowanym ciastem owocowym
oraz słodyczami. Nie ma znaczenia
czy są hinduistami, chrześcijanami,
czy muzułmanami – wszyscy sąsiedzi
i bliscy dostają łakocie i życzenia świąteczne. Słodkości je się do południa,
potem nadchodzi czas na pikantny
indyjski świąteczny obiad. Po uczcie
ludzie rozpoczynają świąteczne tańce
z przyjaciółmi. Tańczą do późnej nocy,
czasem nawet do świtu.
Boże Narodzenie w Indiach to czas
spędzony z najbliższymi i tworzenie szczęśliwych wspomnień. Jest
to jednocześnie celebrowanie narodzin Jezusa Chrystusa i niesienie
Jego przesłania miłości, tolerancji
i braterstwa. Choć Boże Narodzenie
jest świętem chrześcijańskim, to jest
obchodzone jako święto uniwersalne
na terenie całego kraju.
Tekst ks. Madan Sual Singh,
dyrektor Jana Vikas
Zebrała Urszula Szafrańska-Ulak
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Zambia. Ubogo

jak w stajence

ki, lizaki, chrupki i soki. Dzieci wraz
z młodzieżą zaprezentowały jasełka
i taniec. Zjedliśmy wspólny posiłek
przygotowany dla 300 osób i dla nikogo nie zabrakło jedzenia i miejsca.
Opracowała Urszula Szafrańska-Ulak
Zdjęcia s. Małgorzata Jędrzejczak

To kraj położony na południu Afryki,
prawie dwa i pół raza większy od Polski.
Choć językiem urzędowym jest tu
angielski, to społeczeństwo na co dzień
używa aż 72 miejscowych języków.
Od 1975 roku posługę misyjną pełnią
tu Siostry Misjonarki Świętej Rodziny.
O tym, jak święta Bożego Narodzenia
obchodzone są w Zambii, opowiada
siostra Małgorzata Jędrzejczak.
Zambia to kraj, który cechuje różnorodność językowa, kulturowa i religijna, dlatego też brakuje tu wspólnych dla wszystkich Zambijczyków
tradycji bożonarodzeniowych, a my
jako misjonarki, wychowane w religii katolickiej i w polskich tradycjach świątecznych, bardzo mocno
doświadczamy nie tylko różnic, ale
też braku polskiego świątecznego
klimatu.

Nie tak kolorowo, nie
tak bezpiecznie
Czas Bożego Narodzenia w Zambii nie
jest tak kolorowy, bogaty, przeżywany rodzinnie i tak emocjonalnie, jak
w Polsce. Brakuje w zambijskich domach świątecznego wigilijnego stołu
i potraw, bardzo rzadko można spot
kać przystrojone sztuczne świąteczne
drzewka, a pod nimi prezenty. Nie ma
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też tradycyjnego łamania się
białym opłatkiem, składania sobie życzeń i wysyłania
świątecznych kartek.
Pasterka, na której gromadzimy się
w Polsce o północy, w Zambii, dla
bezpieczeństwa ludzi, często sprawowana jest o wcześniejszej godzinie, a w buszu, gdzie księża dojeżdżają z większych parafii, często mszy
świętej nie ma.
Pomimo wielu różnic w tradycji, widzimy, że Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym w bardzo
skromnych warunkach, w prostocie
i zaufaniu, że Boży Syn, który przychodzi na nasz ludzki świat, rodzi się
nie w bogatym domu, nie w czys
tym pachnącym łóżku, ale w ubogiej stajence i na sianie; większość
społeczeństwa zambijskiego żyje
w podobnych warunkach.

Każdy może wesprzeć dzieła
misjonarek w Zambii:
 płacając dowolną kwotę
w
na konto Caritas Polska
77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
wpisując w tytule
AFRYKA

 śród ubogich
W
i starszych
W Lusace, w dzielnicy Chawama,
w jednej z naszych misyjnych placówek czas Adwentu i Bożego Narodzenia przeżywamy wspólnie z najuboższymi dziećmi i osobami starszymi.
Każdego roku 26 grudnia spotykamy
się w ogrodzie, by wspólnie śpiewać
kolędy, świętować oglądając jasełka,
zjeść gorący posiłek i ucieszyć się
z otrzymanego skromnego podarunku.
Rok temu przez cały Adwent nasi
starsi i młodsi podopieczni z Domu
Opatrzności Bożej ćwiczyli jasełka
przygotowując się do publicznego
występu dla TV3 Zambia. W przedstawienie zaangażowali się wszyscy,
nie tylko występując w konkretnych

Caritas

rolach, ale także przygotowując stroje, rekwizyty i dekoracje. W jasełkach wystąpiło dziewięć osób w roli
aniołów, z czego pięć na wózkach
inwalidzkich, jedna osoba niewidoma, jedna z amputowanymi nogami,
jedna z dużym niedosłuchem, a także
dwie osoby po dziewięćdziesiątce.
W role Mędrców również wcielili
się starsi mieszkańcy naszego domu,
a święty Józef, pomimo wieku i problemów z  poruszaniem się, tego dnia
wykazał się dużą sprawnością i samodzielnością. Cały występ wspomogli pracownicy naszego Domu
Opatrzności Bożej, którzy ubogacili
go śpiewaniem kolęd w miejscowym
języku njandża i grą na afrykańskich
instrumentach. W zambijskiej telewizji w chrześcijańskim programie
jasełka ukazały się dwukrotnie – 25
i 26 grudnia.
Zgodnie z naszą tradycją, również
w ubiegłym roku, 26 grudnia, w drugi
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dzień świąt, zebrała się cała nasza
duża rodzina, czyli około 300 osób
– podopieczni Domu Opatrzności
Bożej, dzieci i osoby starsze z naszej
ubogiej dzielnicy oraz dzieci, których
nauka w szkole jest sponsorowana
przez naszych przyjaciół z Polski.
Odwiedził nas tego dnia św. Mikołaj,
który z radością rozdawał wszystkim jednakowe skromne prezenty.
Paczuszki zawierały ciastka, cukier-
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Caritas Polska
już od kilku lat wspiera lokalną
społeczność w Ziemi Świętej.
Projekty skierowane są
zarówno do lokalnych chrześcijan, jak i do muzułmanów.
Zrealizowano już:
nie zdają sobie sprawy z tego, w jak
szczególnym miejscu mieszkają – bliskość miejsc świętych to dla nich
codzienność. Jeszcze nie wiedzą,
że Betlejem żyje w sercach tysięcy
dzieci na całym świecie jako symbol
rodzinnego ciepła i wyjątkowej atmosfery świąt. Bożonarodzeniowy
klimat trwa w Betlejem jeszcze przez
wiele dni – już z początkiem stycznia
narodzenie Jezusa świętują kościoły
prawosławne, odbywa się kolejna
parada harcerzy, a chrześcijanie
znów odwiedzają swoich bliskich.

chrześcijan różnych obrządków na
terytorium Autonomii Palestyńskiej
wynosi obecnie niecały 1%, a w samym Betlejem żyje ich około 5 tysięcy
(cała prowincja Betlejem liczy ponad
100 tysięcy mieszkańców). Solidarność z naszymi braćmi w wierze ma
więc dziś szczególne znaczenie.
Nie zapomnijmy podczas najbliższych świąt o mieszkańcach Ziemi
Świętej, którzy każdego dnia starają
się o lepszą przyszłość.
Tekst Sylwia Hazboun

Jednak to nie zwyczaje są sercem Bożego Narodzenia w Betlejem, a wiara
łącząca chrześcijan z całego świata.
Pielgrzymi przybywający do Ziemi
Świętej każdego roku są również
znakiem solidarności z najstarszymi
wspólnotami chrześcijańskimi na
świecie, których tradycja sięga czasów biblijnych. Istnienie tych wspólnot jest dziś jednak zagrożone ze
względu na trudne warunki życia codziennego, z jakimi zmagają się chrześcijanie Bliskiego Wschodu. Odsetek

Ziemia Święta

Solidarność
z braćmi
w wierze

W Wigilię Bożego Narodzenia w Betlejem raczej nie
zobaczymy śniegu za oknem. Piaskowy krajobraz
przypomina, że to Bliski Wschód. Jednak wszyscy czują tu
szczególną atmosferę świąt – pielgrzymi z całego świata,
muzułmanie i chrześcijanie, którzy od wieków zachowują
chrześcijańskie tradycje w miejscu narodzenia Jezusa.
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Możesz zaangażować się w pomoc
prowadzoną przez Caritas w Ziemi
Świętej:
 okonując wpłaty na konto
d
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 z dopiskiem
ZIEMIA ŚWIĘTA
 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści POKOJ
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)

Tego wyjątkowego dnia Betlejem
budzą ze snu grupy harcerzy, którzy od samego rana przygotowują się do pochodu ulicami miasta,
i dźwięk instrumentów. Chrześcijanie
w Betlejem nie mają zwyczaju zasiadania do kolacji wigilijnej i dzielenia się opłatkiem. Uczestniczą
natomiast w uroczystej paradzie
harcerzy i w wieczornej pasterce,
którą odprawia patriarcha Jerozolimy. W dzień Bożego Narodzenia po
porannej modlitwie odwiedzają się
nawzajem z życzeniami. Domy wypełniają się gośćmi, których gospodarze częstują czekoladkami, kawą
i winem. Najmłodsze dzieci jeszcze

Caritas

Wsparcie szeregu
inicjatyw na rzecz
pomocy osobom
niepełnosprawnym
w zakresie dostępu do
opieki, rehabilitacji;
poszerzanie świadomości
na temat roli i praw osób
niepełnosprawnych
w społeczeństwie;
projekty prowadzono
na terenie Betlejem
i Hebronu, były one
dofinansowane przez
MSZ w ramach Polskiej
Pomocy.
Dofinansowanie
działalności Domu
Pokoju prowadzonego
przez siostry elżbietanki
w Betlejem.
Dofinansowanie podróży
wolontariackiej grupy
polskich harcerzy
z Koszalina.
Dofinansowanie
inicjatyw edukacyjnych
wspólnot chrześcijańskich
z Betlejem i okolic.
Wsparcie klinik mobilnych
niosących pomoc
medyczną potrzebującym
w Strefie Gazy.
Wsparcie funkcjonowania
żłobków w Tel Avivie
dla dzieci migrantów
i uchodźców ubiegających
się o azyl w Izraelu.
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Rwanda czeka na
naszą solidarność
Afryka. Kontynent ogromny, ludny i bogaty w surowce,
ale targany wieloma konfliktami. To właśnie tu może się
rozegrać walka o przywództwo w świecie. Tymczasem, gdzieś
w tle zmian geopolitycznych, miliony niewinnych stają się
zakładnikami mocarstw. O nich upomina się Kościół katolicki,
który niesie pomoc poprzez misjonarzy. Papież Franciszek
ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem
Misyjnym, prosząc o wsparcie i otoczenie modlitwą
misjonarzy z całego świata. Caritas Polska odpowiada na ten
apel intensyfikując swoje dotychczasowe działania.

Trudna przeszłość
Wprowadzenie do sytuacji w kraju
przygotował nuncjusz apostolski
w Rwandzie abp Andrzej Józwowicz.
W trakcie rozmowy z dyrektorami

Dyrektorzy Caritas diecezjalnych
odbyli wyjazd studyjny do Rwandy,
aby lepiej poznać potrzeby i projekty
zrealizowane przez Caritas Polska we
współpracy z misjonarzami. Wizyta
studyjna ma przygotować do wspólnego działania, dotychczas bowiem
pomoc zagraniczna należała do kompetencji i priorytetów ogólnopolskiej
Caritas. Dyrektorzy byli w wielu momentach poruszeni tym, co widzieli,
i podbudowani postawą polskich misjonarzy. Po krętych drogach Rwandy
wśród setek wzgórz przewodniczką
była im siostra Maria Piątek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.
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przedstawił meandry działalności organizacji pomocowych w Rwandzie,
gdzie poza wezwaniem serca należy
się kierować roztropnością. Kościół
katolicki nie jest tam prześladowany,
ale jako największa organizacja wyznaniowa musi mierzyć się z wieloma
trudnościami o charakterze administracyjnym. Takie sprawy, jak zakup
ziemi pod budowę mieszkań dla ubo-

gich czy działalność ośrodków pomocowych muszą być poprzedzone
wieloma formalnościami i nie zawsze
decyzje zapadają zgodnie z oczekiwaniem Kościoła. Rzecz jednak
dotyczy potrzebujących, stąd przy
wsparciu nuncjusza możliwy jest
rozwój placówek misjonarzy. Dzisiaj działają oni przede wszystkim na
polu medycznym oraz edukacyjnym.
Jednak w Rwandzie wiele rzeczy jest
bardziej skomplikowanych niż mogłoby się wydawać. Cieniem na kondycji
społeczeństwa kładzie się mroczna
historia sprzed ćwierćwiecza.
W 1994 roku, w ciągu paru miesięcy
zostało zamordowanych ponad 800
tysięcy osób z obu zwaśnionych plemion – Tutsi i Hutu. W kulminacyjnym momencie sąsiedzi mordowali
sąsiadów, członkowie rodzin zabijali
siebie nawzajem, nie było zahamowania. Skalę tragedii dopełnia obraz
śmierci, który dokonywał się ostrzem
maczet; okrutnie szlachtowano nawet matki z niemowlętami u piersi. Ta
nieopisana zbrodnia na zawsze odcisnęła piętno na Rwandzie i do dzisiaj
wielu nie może zrozumieć, jak w tak
pięknym kraju mogło dojść do rzezi.
Nienawiść niszczy człowieczeństwo
i zostawia pustkę. Wypełnić ją może
tylko przebaczenie. Dyrektorzy po-
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znali tę trudną część historii Rwandy
w muzeum mauzoleum. Lekcja, jaką
tam odebrali, pozwoliła im lepiej
zrozumieć dramat, jaki rozgrywa
się codziennie na afrykańskiej ziemi.

wierność słowu Bożemu, modlitwa
o nawrócenie, pokuta i realizowanie
nauk Jezusa Chrystusa.

Nadzieja w Maryi
Formacja duchowa jest tym, co daje
księżom siłę do realizowania swojego
powołania. Stąd każdego dnia sprawowane były msze święte w różnych
świątyniach Rwandy. Między innymi
w skromnej kaplicy w jedynym działającym w kraju hospicjum w Kabudze, prowadzonym przez Siostry od
Aniołów. Obecność świętych Jana

Pawła II i siostry Faustyny towarzyszyła grupie przez cały wyjazd, czy
to w kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Kabudze, kaplicy Bernardynek
w Kifune, czy w sanktuarium Kibeho,
pierwszym miejscu w Afryce, gdzie
dokonały się objawienia Maryjne
uznane przez Stolicę Apostolską
w dniu 29 czerwca 2001 r. Doszło
tam do spotkania z panią Nathalie
Mukamazimpaka, wizjonerką, której
przez dwa lata, od 1981 roku, objawiała się Maryja, i która od tamtej
pory, z wsparciem Kościoła katolickiego, przekazuje wezwanie Najświętszej Panny do gorliwej modlit
wy. Kościół ma doświadczyć wielkich
prześladowań, dlatego tak ważna jest
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Dzieła miłosierdzia
Objawienia są wezwaniem do czynienia dzieł miłosierdzia, a takich
w Rwandzie nie brakuje. Jednym
z nich jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych w Kibeho,
gdzie od 2009 roku działa pierwsza
w Rwandzie szkoła dla osób niewidomych. Prowadzą go Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Obecnie
ponad 140 uczniów ma szansę się
rozwijać w bezpiecznym środowisku,
gdzie zapewnia się im pobyt, żywność, opiekę medyczną oraz troskę
o codzienne potrzeby. Przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci
z najuboższych rodzin. Siostry nie
patrzą na przynależność religijną,
są otwarte na każdego człowieka
i przykładem budują wspólnotę.
Dzieła miłosierdzia widoczne są również w Nyakinamie, wiosce położonej
na północy kraju, wśród majestatycznych wulkanów. Zgromadzenie
Sióstr od Aniołów prowadzi tam liczne ośrodki pomocy, m.in. ośrodek
zdrowia, ośrodek dożywiania, ośrodek szkolno-przedszkolny, zakład
haftu i szycia; ale to nie wszystko.

Siostry prowadzą niezwykły program „Adopcja Serca”, dzięki któremu dzieci afrykańskie mogą się
uczyć i śmiało budować lepszą przyszłość. Dyrektorzy odwiedzili domy
najuboższych mieszkańców wioski,
co przekonało ich, jak nieoceniona
jest pomoc polskich misjonarek.
„W trakcie misji widziałem przede
wszystkim ludzi gotowych czynem
świadczyć o swojej wierze, dla których nie ma granic w niesieniu dobra.
Afryka czeka na naszą solidarność.
Dyrektorzy Caritas diecezjalnych
w Polsce to rozumieją i będą przekonywać swoje wspólnoty do wsparcia
dzieł polskich misjonarzy w Rwandzie” – powiedział pan Jarosław Bittel,
zastępca dyrektora Caritas Polska.
Polscy misjonarze mogą pracować
na rzecz ubogich w Afryce dzięki
ofiarności tysięcy Polaków. Podtrzymaniu światła nadziei służyć
ma Świeca Caritas, którą dyrektorzy
przekazywali w kolejnych miejscach
i zapewniali, że zapalając ją w trakcie
Wigilii, wszyscy zasiądą przy jednym
symbolicznym stole rodziny chrześcijańskiej.
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Każdy może wesprzeć dzieła
misjonarzy w Rwandzie
 płacając dowolną kwotę
w
na konto Caritas Polska
77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
wpisując w tytule
AFRYKA
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Projekt jest współfinansowany
w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Nadzieja na
bezpieczny dom
Wojna domowa w Syrii
trwa od prawie dziewięciu
lat. Ponad 5,5 miliona
osób uciekło do sąsiednich
państw w poszukiwaniu
bezpiecznego schronienia.
Według danych ONZ
w samej tylko Jordanii
mieszka 660 tysięcy
zarejestrowanych
uchodźców z Syrii. Od
2016 roku Caritas Polska
dociera z pomocą do
najbardziej potrzebujących.
W regionie szeroko kojarzonym z brakiem stabilności i konfliktami zbrojnymi Jordania jawi się jako oaza spokoju.
Wiele osób, na które w rodzinnych
stronach czyhały niebezpieczeństwa,
odnalazło tam spokojną przystań,
przede wszystkim Palestyńczycy,
Syryjczycy, Irakijczycy i Jemeńczycy.
W skali światowej Jordania to kraj,
w którym żyje druga największa społeczność uchodźców w przeliczeniu
na jednego mieszkańca.
Jordania nie posiada cennych surowców naturalnych. Aby odpowiedzieć
na potrzeby wynikające z obecności
tak dużej grupy uchodźców, władze
państwa intensywnie współpracują
z licznymi międzynarodowymi organizacjami pomocowymi. Dostępne
środki finansowe nie są jednak wystarczające. Społeczeństwo jordańskie doświadcza głębokiego kryzysu
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gospodarczego. Jordański urząd statystyczny ogłosił, że w 2019 roku stopa bezrobocia wyniosła 19%, a wśród
osób między 20 a 24 rokiem życia – aż
38,5%. Co więcej, wrzesień upłynął
pod znakiem ogólnokrajowego protestu nauczycieli, którzy domagali się
podniesienia wypłat.

Syryjscy uchodźcy
w Jordanii
Symbolem syryjskich uchodźców
w Jordanii stał się obóz dla uchodźców Az-Zaatari na północy kraju.
Wiele osób zaskakuje fakt, że aż
83,5% uchodźców nie mieszka
w obozach, lecz w miastach lub ich
okolicach. Szacuje się, że w samym
Ammanie, stolicy kraju, żyje co
trzeci uchodźca. Miasta przyciągają
uchodźców ze zrozumiałych względów: lepszych perspektyw znalezienia zatrudnienia, dostępności usług,
większego rynku nieruchomości,
a także możliwości zamieszkania
w pobliżu krewnych, co gwarantuje
większe wsparcie emocjonalne i logistyczne. Duże ośrodki miejskie, inaczej niż obozy, zapewniają poczucie
prywatności, wolności i godności.
Obóz można opuścić wyłącznie ze
specjalną przepustką.

jordańskie otworzyły jednokierunkowo granicę z Syrią. Od tego czasu tylko 33 000 zarejestrowanych
uchodźców z Syrii (5%) dobrowolnie wróciło do swej ojczyzny. Wiele
osób nie ma do czego wracać, ich
domy są w ruinie, dobytek życia rozkradziony, a mężczyzn mogą spotkać
konsekwencje prawne za unikanie
obowiązkowej służby wojskowej.
Dzięki odpowiednim rozwiązaniom
legislacyjnym uchodźcy syryjscy
w Jordanii mogą otrzymać pozwolenie na pracę, jednak pozwolenie
jest ograniczone do kilku sektorów.
— Uchodźcy nie mogą znaleźć zatrudnienia w sektorze zdrowia lub
oświaty — mówi Gabi Daw, rzecznik
Caritas Jordania. — Większość z nich
pracuje fizycznie, w branży budowlanej, rolnictwie lub przemyśle.
Ograniczone możliwości zatrudnienia
to jeden z wielu problemów, z którymi
mierzą się uchodźcy. Choć przez kilka
lat mogli liczyć na bezpłatną opiekę
zdrowotną, obecnie muszą ponosić
koszty na tym samym poziomie, co
nieubezpieczeni Jordańczycy. Wielu uchodźców, dysponujących i tak
ograniczonym budżetem, nie stać
na zakup potrzebnych im leków lub
opłacenie zabiegów. Wiele dzieci
pozostaje poza systemem oświaty,
a statystyki prezentują ogromne róż-

www.polskapomoc.gov.pl

nice – do szkoły uczęszcza 90% dzieci
mieszkających w obozach i tylko 60%
dzieci mieszkających w miastach. Ta
dysproporcja wynika ze skoncentrowania projektów pomocowych na
terenach obozów.

„Polska pomoc” i Caritas
Od 2016 roku Caritas Polska i Caritas Jordania wspierają najbardziej
potrzebujących uchodźców z Syrii
oraz najuboższych Jordańczyków
w zakresie schronienia. Pomoc finansowa, w wysokości od 120 do
170 dinarów jordańskich (670-950
złotych) miesięcznie przez kilka miesięcy na rzecz opłaty czynszu, trafiła
do ponad tysiąca rodzin. Kwota jest
uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym. Choć cel, na który uchodźcy otrzymują środki, jest
z góry określony, ostateczną decyzję
o ich przeznaczeniu podejmuje sam
beneficjent. Dzięki temu odzyskuje
choć na chwilę poczucie stabilności
i godności. Ten rodzaj wsparcia jest
uznawany za najbardziej potrzebną
formę pomocy.
We wrześniu br. kolejne 118 rodzin
mieszkających w Ammanie, Irbidzie,
Az-Zarce i Al-Mafraku otrzymało
karty bankomatowe, dzięki którym
przez cztery miesiące mogą wypłacać środki. Beneficjenci przeszli szko-

lenie z praw i obowiązków lokatorów
i obsługi bankomatów. W 2020 roku
środki trafią do 96 rodzin. — Dla niektórych jest to pierwsza styczność
z systemem bankomatowym — mówi
Wajdi Haddad, specjalista ds. obsługi projektów typu „cash-assistance”
w Caritas Jordan. — Z tego powodu,
gdy przeprowadzam szkolenie, zwracam uwagę na rzeczy z pozoru błahe
(np. jeśli PIN zaczyna się od cyfry
0, należy ją wpisać na klawiaturze).
Z powodu pomyłki osoby wypłacającej środki bankomat może zatrzymać
kartę, a proces wyrobienia nowej
zajmuje kilka tygodni. Dla potrzebujących rodzin to o kilka tygodni
niepewności za dużo.
Beneficjenci kilkumiesięcznych projektów są wybrani na podstawie
obiektywnych kryteriów zgodnie
z ich sytuacją życiową. Pod uwagę w pierwszej kolejności brani są
samotni rodzice, seniorzy, osoby
z niepełnosprawnościami i osoby
niezdolne do pracy.

Powrót? Tylko pod
jednym warunkiem
Jedną z osób, która otrzymała kartę
bankomatową, jest Kusaj z syryjskiej
Hamy. W 2011 roku rozpoczął studia literaturoznawcze. Aby uniknąć

służby wojskowej, zbiegł do Jordanii.
Przez pierwsze miesiące pobytu za
granicą żywił dużą nadzieję na powrót do ojczyzny. Dopiero w 2013
roku jego rodzina zdała sobie sprawę,
że konflikt w Syrii nie zakończy się
szybko. — Przed wojną prowadziliśmy dostatnie życie. Dziś nasze nieruchomości są w ruinie. Dom mojego
ojca został rozkradziony. Większość
moich krewnych poszła w nasze ślady i wyjechała. Mieszkają w różnych
stronach Jordanii — mówi Kusaj.
Dopiero po dwóch latach oczekiwania
na poprawę sytuacji Kusaj podjął decyzję o rejestracji siebie i rodziny jako
uchodźców. Obecnie Kusaj dorabia
w gospodarstwie rolnym. Mieszka
w namiocie razem z ciężarną żoną
i dwiema małymi córkami. Właściciel
ziemski pobiera część jego dochodów
w zamian za możliwość dzierżawienia
gruntów. Rodzina ma dostęp do bieżącej wody i elektryczności. Najtrudniejsze są chłodne miesiące zimowe,
kiedy ziemia jest nieurodzajna. Kusaj
twierdzi, że klimat jordański jest dużo
surowszy niż syryjski. Najbardziej
pieniądze są potrzebne na pożywienie, mleko, pieluchy dla dzieci oraz
opłatę rachunków. — Chcemy wrócić
do Syrii, ale stawiamy jeden, jedyny
warunek — mówi Kusaj. — Musimy
być pewni, że jesteśmy bezpieczni.
Tekst Marianna Chlebowska, Mikołaj Brożek
Zdjęcia Mikołaj Brożek

Możesz zaangażować się w pomoc
prowadzoną przez Caritas w Jordanii

Chociaż większość syryjskich
uchodźców deklaruje chęć powrotu do swego kraju, tylko 8% z nich
chciałoby zrobić to w trakcie najbliższego roku. Te deklaracje są zbieżne
z oficjalnymi statystykami powrotów.
W październiku 2018 roku władze

 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści POKOJ
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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Kurdystan. Zmuszeni do ucieczki
Caritas Polska od 2015 r. jest zaangażowana w działania
pomocowe w irackim Kurdystanie. Wszystko zaczęło się
od wspólnych projektów z organizacją Step-In polegających
m.in. na niesieniu pomocy medycznej uchodźcom
wewnętrznym z Iraku oraz uchodźcom z Syrii.
Działania pomocowe prowadzone
były w rejonie Dohuku, a więc tam,
gdzie osiedlało się najwięcej uchodźców. Miało to ogromne znaczenie,
ponieważ mało kto rozumie, co wtedy przeżywali ci, którym udało się
uciec z Sindżaru i równiny Niniwy.
W 2016 r. Caritas Polska zaczęła prowadzić również dystrybucję
mleka dla najmłodszych i najbardziej
potrzebujących mieszkańców północnego Iraku.

Porażające dane

Zniszczony dom i życie

O tym, jak ważna jest to pomoc,
świadczą wydarzenia ostatniej wojny
i stojące za nimi liczby. Gdy w 2014 r.
Państwo Islamskie zaatakowało tereny północnego Iraku i Syrii, setki
tysięcy ludzi zginęło, dostało się do
niewoli lub musiało uciekać ze swoich domów. Podczas konfliktu dochodziło do ciągłych i ekstremalnie
poważnych naruszeń prawa humanitarnego, w tym używania żywych
tarcz, masowych egzekucji i stosowania przemocy seksualnej. Szacuje
się, że od 2014 r. do końca 2018 r.
walki z Państwem Islamskim pochłonęły w Iraku ponad 100 000 ofiar
wśród ludności cywilnej. Niestety,
spośród 3 000 000 osób, którym
udało się bezpiecznie dostać do Kurdystanu, znalazło się wiele osieroconych dzieci oraz rodzin, w których
kobiety były jedynymi żywicielkami.
Zaczęły więc powstawać sierocińce,
w których większość podopiecznych
stanowią dzieci urodzone w niewoli, dzieci porzucone w chaosie walk
i te, które straciły w wyniku wojny
oboje rodziców. Szacuje się, że obecnie w Iraku żyje ponad 1,5 miliona
osieroconych dzieci.

Do końca 2017 r. praktycznie całe
terytorium kontrolowane przez ISIS
zostało odzyskane i około czterech
milionów osób wewnętrznie przesiedlonych powróciło do swoich domów.
W wielu przypadkach zastały one
jednak kompletnie zniszczoną infrastrukturę i zmierzyły się z brakiem
dostępu do podstawowych usług
i mediów – wody, elektryczności,
szkolnictwa i opieki medycznej. Pozostałe 1,8 miliona Irakijczyków wciąż
żyje w formalnych i nieformalnych
obozach na północy Iraku. Wśród
nich jest A., której dom został zrównany z ziemią, jej bracia i rodzice zginęli,
gdy ISIL (terrorystyczne ugrupowanie
Islamskie Państwo Iraku i Lewantu)
najechało w nocy ich wioskę, a ona
sama została wzięta do niewoli wraz
z siedmioletnim synem. W niewoli
A. rodzi drugiego syna. Po miesiącu
spędzonym wśród bojowników dzieci zostają jej odebrane, a ona ciężko
pobita i wyrzucona z samochodu
niedaleko Mosulu. Stamtąd trafia do
jednego z obozów na północy Iraku.
Los dzieci jest nieznany. A. mówi, że
boi się wracać, boi się prześladowań,
ale wciąż ma nadzieję na odnalezienie
swojego męża i dzieci. „Może uda mi
się ich wykupić” – mówi z nadzieją.
A. wie, że w takiej sytuacji jak ona
znalazło się wiele kobiet. Te z nich,

W trakcie październikowej wizyty zespołu Caritas Polska w Kurdystanie
okazało się, że wielu rodzin wciąż nie
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stać na zakup mleka dla dzieci i że
potrzeby są nadal ogromne. Z tego
powodu w 2020 r. Caritas Polska planuje rozszerzyć działania na kolejne
dystrykty i dystrybuować mleko również tam, gdzie nie dociera pomoc.

Caritas

które powróciły z dziećmi bojowników Państwa Islamskiego, wykluczone ze społeczności, zamieszkują
nieformalne obozowiska, do których
oficjalna pomoc nie dociera albo dociera niesystematycznie, w bardzo
ograniczonym zakresie.
Gospodarstw, które nie mają regularnych źródeł dochodu, gospodarstw
z ograniczonymi dochodami albo
niemających dostępu do systemu
dystrybucji żywności jest w Kurdystanie wciąż bardzo wiele. Sytuacji
nie polepsza spowodowany turecką
ofensywą kryzys w północnej Syrii, który sprawia, że kolejne osoby
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decydują się zapłacić przemytnikom, by dostać się do Iraku. Obozy
się zapełniają. W takiej obozowej
rzeczywistości żyje obecnie ponad
połowa uchodźców. Pozostali osiedlili się w wynajmowanych domach,
prowizorycznych schronieniach oraz
pustostanach.

Pragnienie powrotu
do normalności
Widać, że ludność, która nie może
powrócić do domów, potrzebuje nowych rozwiązań. Czasami się udaje
i dzięki udzielanej przez darczyńców
pomocy Irakijczycy i Syryjczycy dostają szansę na powrót do normalności. Tak jak w przypadku G., która
po 3 latach spędzonych w obozie dla
uchodźców otworzyła w nim – dzięki
programowi małych grantów – studio makijażu i wypożyczalnię sukien
ślubnych. Gdy wchodzi się do środka,
trudno uwierzyć, że jest się w namiocie z bawełny zabezpieczonym jedy-

nie plandeką. G. przedstawia nam
inne kobiety, które także by chciały
spróbować swoich sił.
Koło takich osób ciężko jest przejść
obojętnie, dlatego Caritas Polska zamierza kontynuować swoje działania.
Wsparcie dla mikroprzedsiębiorczości
będzie jednym z nich, ale to od darczyńców zależy, jaki ta pomoc będzie miała wymiar. Nawet niewielka
wpłata może przynieść wielką pomoc
i prawdziwą zmianę w życiu tych, którzy przeszli tak wiele.
Tekst i zdjęcia Anna Pilaszek

Możesz pomóc:
 okonując wpłaty na konto
d
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 z dopiskiem
IRAK
 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści IRAK
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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Warszawa
daje nam
nadzieję
W dniach 20-30 września
tego roku w naszym
kraju przebywali goście
z Aleppo. Przyjechali
na zaproszenie Caritas
Polska, by opowiadać
o sytuacji w Syrii, poznać
polskich darczyńców
i podziękować im za
wieloletnie wsparcie.

Gośćmi byli ksiądz Butrus Kassis,
wikariusz patriarchalny obrządku
syryjsko-prawosławnego i przyszły
biskup tegoż kościoła, oraz dwójka
młodych Syryjczyków zaangażowanych w niesienie pomocy swoim rodakom. Rama Daaboul jest
koordynatorką programu „Rodzina
Rodzinie” w Aleppo, natomiast Adel
Janji to kierownik działu komunikacji Christian Hope Center Aleppo.
Cała trójka na co dzień angażuje się
w działania na rzecz najuboższych,
poszkodowanych w konflikcie zbrojnym w ich kraju. Do Polski przybyli
po raz pierwszy, a podróż ta okazała
się wyjątkowa.

Spotkanie
z Powstańcem
W piątek 20 września, po przybyciu
na lotnisko Chopina w Warszawie,
syryjska delegacja udała się do biura
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Caritas Polska przy ul. Okopowej
55 w Warszawie. „To piękne, że
tak się rozwijacie, że Warszawa ma
taką przyszłość. Ale nie to jest najważniejsze. To miasto ma historię.
Każda ulica kryje jakieś historie
z przeszłości. Piękni są też ludzie
i ich przeżycia” – słowa Adela poruszyły wszystkich i wprowadziły
w nastrój zbliżającego się spotkania
w kawiarni podróżniczej Południk
Zero w Warszawie pt. „Perła Bliskiego Wschodu w ruinach. O życiu
codziennym w Aleppo”.
W niedzielę delegacja odwiedziła
warszawskie parafie. Podczas mszy
goście serdecznie podziękowali Polakom za ogromną wrażliwość i solidarność z Syryjczykami. „Nie mogę
uwierzyć, że chcecie dawać swoje
pieniądze na Syrię” – powiedział
Adel Janji, który dziękował również za wsparcie modlitewne oraz
za ciepłe myśli kierowane w stronę
mieszkańców Syrii. Rama Daaboul była głosem wszystkich rodzin
z Aleppo, które od 2016 roku udało
się objąć pomocą za pośrednictwem
programu Caritas Polska. „Bardzo
Wam dziękujemy. Wy, Polacy, sprawiliście, że nie jesteśmy już sami.
Czuliśmy się osamotnieni, a wy dajecie nam szansę na lepsze jutro”
– powiedziała koordynatorka. Po
każdej mszy świętej zainteresowani
mogli porozmawiać z Syryjczykami.
Po jednej z nich Adel powiedział:
„Warszawa daje mi nadzieję. Patrząc
na dzisiejszą piękną i odbudowaną
Warszawę wiem, że odbudowa mojego ukochanego Aleppo jest możliwa”. Po wieczornej mszy do Adela
podszedł starszy mężczyzna i zaczął
mówić w języku angielskim. Powiedział, że życzy mu dużo nadziei i cie-

szy się, że może z nim porozmawiać.
Ze łzami w oczach mówił o zniszczonej Warszawie. W 1944 roku jego
ukochane miasto legło w gruzach,
a on tak bardzo chciał je wyzwolić.
To jeden z nielicznych żyjących powstańców warszawskich! Cieszył się
teraz, że może dołożyć kilka groszy
do odbudowy Aleppo i przyczynić
się do odbudowy ludzkiej godności.

WTZ w Białymstoku
23 września polsko-syryjska delegacja spotkała się z gospodarzem
archidiecezji białostockiej. Abp Tadeusz Wojda w kwietniu 2019 roku
odwiedził Aleppo i Homs. Podczas
tej wizyty sam przekonał się o ogromie zniszczeń i tragedii mieszkańców. Po spotkaniu Syryjczycy mogli
przyjrzeć się działaniom białostockiej Caritas. Szczególne wrażanie na
gościach wywarła wizyta w WTZ
w Białymstoku. Profesjonalne podejście do osób niepełnosprawnych,
otwieranie im rynku pracy oraz
działanie nacechowane troską to
wyróżniki tej organizacji, którymi
mogą pochwalić się pracownicy diecezjalnej Caritas. Wyjątkowo zainteresowany tą wizytą okazał się być
ksiądz Butrus. Skrupulatnie notował
wszystkie szczegóły dotyczące pracy z niepełnosprawnymi. W Syrii
osoby z niepełnosprawnością nie
otrzymują odpowiedniej pomocy,
działa niewiele organizacji, które
je wspierają. Jest to tym bardziej
przykre, że – jak zaznaczył ksiądz
Butrus – w Syrii lawinowo przybywa osób niepełnosprawnych, które
ucierpiały w czasie wojny, znacznie
podupadając na zdrowiu fizycznym
oraz psychicznym.

Caritas
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Konferencja prasowa
W Warszawie, w czwartek, nasi
goście uczestniczyli w konferencji prasowej z udziałem ministra
ds. pomocy humanitarnej Michała
Wosia, minister ds. przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz i dyrektora Caritas Polska ks.
Marcina Iżyckiego. „Caritas Polska
realizuje w Syrii program »Rodzina
Rodzinie«, którego idea opiera się
na niesieniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym, a więc rodzinom, dzieciom i seniorom. Dzięki naszej pomocy wiele osób ma
zapewnione ogrzewanie w domu,
żywność i odzież. Teraz chcemy
zrobić ważny krok: pomóc tym, którzy mogą się utrzymywać z pracy
własnych rąk, ale nie mogą rozpocząć działalności. Dlatego startuje
»Inwestor od serca«” – powiedział
podczas konferencji ks. Marcin
Iżycki inaugurując nowy program
Caritas Polska. Zadaniem „Inwestora od serca” jest tworzenie nowych
miejsc pracy poprzez wspieranie
przedsiębiorczości. W jego realizację włączą się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz minister ds. pomocy humanitarnej.
Nie jest to jedyny program odpowiadający na obecne potrzeby Syryjczyków – wcześniej Caritas Polska uruchomiła program „Wsparcie
mikroprzedsiębiorczości”.
„Spotykam się z małżeństwami, których dosłownie nie stać na dzieci.
Staramy się ich wesprzeć, aby mogli
uniezależnić się od pomocy. Wsparcie otrzymało już 250 małych firm
rodzinnych. Na pomoc czekają kolejne” – mówiła podczas spotkania
Rama Daaboul.
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Aleppo 2018
– Warszawa 1944
Tego samego dnia goście z Syrii
uczestniczyli w mszy odprawionej
w warszawskiej archikatedrze o pokój na świecie i za ofiary konfliktów
zbrojnych. Po mszy została otwarta
niezwykła wystawa „Aleppo 2018 –
Warszawa 1944”, ukazująca analogię
między zniszczonymi wojną miastami. Miejsce ekspozycji nie było przypadkowe, gdyż archikatedra warszawska, jak wiele innych zabytków,
legła w gruzach w 1944 roku.
W piątek goście z Syrii mogli zobaczyć
film „Kartka z Powstania”. Niezwykły obraz o kapitanie Sabale, który
przeżył zryw powstańczy w Warszawie. Po projekcji goście odwiedzili
Muzeum Powstania Warszawskiego, które wywarło na nich ogromne wrażenie. Adel i Rama przyznali,
że wracają do Syrii z misją – chcą
opowiedzieć, że odbudowa Aleppo
naprawdę jest możliwa: „Patrząc na
Warszawę, wiemy, że Aleppo stanie
na nogi. Odbudowa będzie trudna, ale
teraz jest w zasięgu naszych marzeń”.

Wspomnienia
księdza Butrusa
Część delegacji z księdzem Butrusem gościła w Zamościu. Podczas
mszy ksiądz Butrus dzielił się świadectwem. Kiedy mówił o cierpieniu, zdobył się na bardzo osobiste
wspomnienia: „Długo zastanawiałem
się, dlaczego człowiek jest tak mocny w obliczu cierpienia. Dlaczego
jeszcze się nie załamał i ma siłę, by

żyć. W końcu odpowiedź przyszła,
kiedy pewnego razu jechałem samochodem w kierunku Aleppo.
Nagle doszło do ostrzału. Trzy kule
dosięgnęły mnie, tylko mnie. W samochodzie zapanowała panika, ale
ja byłem spokojny. Poczułem ogromną obecność Boga. Boga, który jest
i który chce pomóc. Zrozumiałem,
że kiedy doświadczam cierpienia,
łatwiej mi wejść w relację z Bogiem”.
Po mszy świętej jedna z parafianek
podeszła do księdza Butrusa, wyciągnęła swoją dłoń, prosząc swoją
przyjaciółkę, ażeby ściągnęła z jej
palców pierścionki. „Niech one posłużą Wam. Wy ich na pewno bardziej potrzebujecie” – powiedziała.
Wszyscy świadkowie tego zdarzenia
byli poruszeni. Poczucie solidarności
Polaków z Syryjczykami daje nadzieję na lepsze jutro.
Wizyta gości z Syrii uświadomiła
wszystkim, jak ważny jest program
„Rodzina Rodzinie”, który został zainaugurowany ponad 3 lata temu,
i niesie regularną pomoc 9 tysiącom
syryjskich rodzin w Aleppo. Od początku jego istnienia polskie rodziny
za pośrednictwem Caritas Polska,
przekazały prawie 50 mln złotych na
potrzeby mieszkańców Syrii.
Więcej informacji o programie na
stronach rodzinarodzinie.caritas.pl
i bliskiwschod.caritas.pl.
Tekst Maciej Dubicki

Możesz okazać wsparcie
 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści RODZINA
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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Drodzy Darczyńcy

Postanowienie
złożone w Roku
Miłosierdzia

jest sama świadomość, że ktoś myśli
o nich, że ich los nie jest obojętny
innym ludziom.
B.K.: Co sprawia, że od 2016 roku
regularnie ponawiacie wsparcie?
Po tych kilku latach moglibyście
spróbować wspierać inny cel,
innych potrzebujących…
W.G.: Takie czujemy zobowiązanie.
Jeżeli się podjęliśmy tego wsparcia,
to będziemy je kontynuować, tym
bardziej że o Syrii powoli się zapomina, chyba że pojawiają się jakieś akcje
militarne, to temat nagle wypływa.
Z relacji Caritas wiemy, że ci ludzie
dalej potrzebują pomocy. Więc jak
już się zaangażowaliśmy, to postanowiliśmy w tym wytrwać.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest
wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
– powiedział ksiądz Mieczysław Maliński.
Troska może się wyrażać w towarzyszeniu
komuś, ale i w pomocy materialnej.
Niezależnie od formy w geście pomagania
najwspanialsze jest to, że można podarować
komuś poczucie, że nie jest sam, że otaczają
go ludzie, u których znajduje wsparcie
i zrozumienie. O tym są przekonani Aneta
i Wojciech – darczyńcy, którzy od lat
wspomagają dzieła Caritas.

Bernadetta Kędra: Są Państwo
darczyńcami programu „Rodzina
Rodzinie” od 2016 r. Co sprawiło,
że zdecydowaliście się wesprzeć
rodziny syryjskie?
Wojciech Górka: Dowiedzieliśmy
się z mediów, że w Syrii trwa wojna.
Pamiętam też, że w kraju toczyła się
dyskusja o tym, czy przyjmować, czy
też nie przyjmować migrantów. To
była taka jałowa dyskusja, a tu pojawił się konkretny program. Można
wreszcie pomóc, a nie tylko gadać.
Ci, którzy byli w Aleppo, relacjonowali, co się tam dzieje, i porównywali
wygląd tego miasta do Warszawy
po Powstaniu. To podziałało na wyobraźnię i wzbudziło współczucie.
Program „Rodzina Rodzinie” ma taką
fajną formę – wspiera się osoby, które się jakoś poznało. One dostają
tę pomoc i liczą na nas. To nie jest
jeden z wielu przelewów bankowych
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– w ten sposób pomagamy konkretnej rodzinie.
B.K.: A czy pamiętacie moment,
w którym dowiedzieliście się
o programie? To była informacja
z telewizji, z radia?
W.G.: Znalazłem ją w Internecie...
Aneta Górka: Ja się od męża dowiedziałam. (śmiech)
W.G.: Pamiętam, że to było po wizycie papieża Franciszka w Polsce i po
Światowych Dniach Młodzieży. To
był też Rok Miłosierdzia*. Mieliśmy
postanowienie, aby w Roku Miłosierdzia komuś pomóc. Mieliśmy też
możliwości, żeby się zaangażować.
Chcieliśmy, by coś pozostało po tym
Roku Miłosierdzia.
A.G.: Był taki wywiad z młodymi
dziewczynami, Syryjkami, na Światowych Dniach Młodzieży. Opowiadały, że są z Aleppo, w którym

trwa woja. Dziennikarz dziwił się, że
dziewczyny chcą tam wrócić, mimo
wojny. „To przecież jest nasz dom,
nasza ojczyzna” – mówiły.
B.K.: Tak, pamiętam te wywiady.
W.G.: To jakoś tak nam utkwiło. To
było bliskie.
A.G.: Że nie chcą stamtąd uciekać,
że chcą wrócić do swojego domu.
I trzeba im tam na miejscu pomóc
i zażegnać tę wojnę.
W.G.: Papież też mówił na tych
Dniach Młodzieży, że każdy ma pomóc na miarę swoich możliwości. I to
jest właśnie miara naszych możliwości. Najpierw była niepewność, bo
to jest pomoc regularna, trzeba ją
kontynuować przez jakiś czas. A później okazało się, że to tak naprawdę
drobnostka.
A.G.: Dla rodzin w Syrii to pewnie
kropla w morzu potrzeb, ale ważna

Caritas

B.K.: A czy któraś z rodzin,
którą Państwo wsparli, jakoś
szczególnie zapadła Państwu
w pamięć?
W.G.: Dobrze pamiętam pierwszą
rodzinę. To była rodzina z Libanu
– matka z trójką dzieci. Na stronie
czytałem też wtedy informacje o innych rodzinach. Dużo było rodzin
z kilkorgiem dzieci, rodzin, w których
ktoś był chory albo był tylko jeden
rodzic. My też mamy dzieci i tak czasem sobie myślimy: o jak nam trudno,
jacy zmęczeni jesteśmy i tak dalej.
A.G.: A tam przecież ludzie walczą
o przetrwanie…
W.G.: Bez domu, bez jedzenia, bez
pieniędzy też sobie radzą, muszą
sobie radzić. To nam otwarło oczy,
że właściwie mamy wszystko, że nie
mamy powodu na cokolwiek narzekać, że te nasze problemy to są jakieś
drobnostki.
A.G.: Gdy człowiek pomaga innym,
to nie skupia się na swoich drobnych
problemach.
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B.K.: Wychowywanie pięciorga
dzieci może dostarczać
wystarczająco wielu trosk...
W.G.: Czasem któreś dziecko jest
chore, ale mamy lekarzy, lekarstwa,
szpitale, rodzinę – wszystko, co potrzeba. A tam, gdy ktoś jest chory,
nie ma pomocy, nie ma lekarzy, lekarstw. Nie mówiąc już o tym, że
ludziom brakuje jedzenia, miejsca
do spania.
B.K.: Gdybyście mieli okazję
spotkać taką rodzinę, to co
chcielibyście jej powiedzieć?
A.G.: Może dodać otuchy, że myślami jesteśmy z nimi. Że ich krzywda,
cierpienie nie są nam obojętne. By
żyli nadzieją, że kiedyś przyjdzie pokój, że Pan Bóg ukoi ich cierpienia.
W.G.: Oni mają duże problemy, cierpią. Trudno coś powiedzieć tak, żeby
nie wyjść z pozycji mądrali. Chyba
tylko tyle, że jesteśmy z nimi.
B.K.: Jak zachęcilibyście innych,
by dołączyli do programu?
W.G.: Musimy się dzielić, nie możemy
wszystkiego zostawić dla siebie. Na
co byśmy przeznaczyli te pieniądze?
Pewnie na jakiś cel, z którego równie
dobrze można by zrezygnować. Czasem wydaje się pieniądze na rzeczy,
które potem okazują się niepotrzebne. A przecież te pieniądze mogą zrobić coś dobrego.
B.K.: Dlaczego wybraliście pomoc
przez Caritas Polska? Czy na
decyzję miał wpływ program
„Rodzina Rodzinie”?
W.G.: Wcześniej też pomagaliśmy
przez Caritas, włączaliśmy się w różne akcje. Staraliśmy się w miarę
regularnie wpłacać. W programie
„Rodzina Rodzinie” spodobało nam

Rzadko poświęca się Wam uwagę, częściej
osoby i instytucje zwracają się do Was
z prośbą o dar serca. W tym miejscu jednak
chcielibyśmy podziękować, że jesteście
i docenić Waszą wrażliwość. Niech te
strony będą wyrazem wdzięczności Wam,
którzy odpowiadacie na apel o pomoc,
którzy poświęcacie innym swoją uwagę,
czas, troskę i dzielicie się z nimi dobrem
materialnym.
Jesteście najpiękniejszym darem dla
świata. Bez Was byłby on pozbawiony
nadziei, byłby mroczną pustynią, na której
nie kiełkuje żadna wrażliwość, uważność
i miłość. Dziękując Wam za pomoc,
którą niesiecie, chcemy złożyć Wam
najpiękniejsze świąteczne życzenia. Niech
Wasze domy napełnia łaska Narodzonego
Chrystusa, niech On będzie Waszym
światłem i nadzieją.
Zespół Caritas

się to, że ta pomoc jest kierowana
do konkretnej rodziny. Jeśli my nie
wpłacimy, to oni tych pieniędzy po
prostu nie dostaną. To jest takie motywujące.
B.K.: Czy chcielibyście się jeszcze
czymś ważnym z nami podzielić?
W.G.: Kiedyś byliśmy na rekolekcjach. Ojciec, który je prowadził, mówił, że czasem jest tak, że spotyka się
kogoś potrzebującego, ale machnie
się ręką, a to później… A później chce
się komuś pomóc i nie ma nikogo.
Więc skoro jest okazja, to trzeba
chwytać ten moment. To jest też dla
nas okazja, żeby coś dobrego zrobić,
może jakoś zaaranżowana przez Pana
Boga, który daje nam szansę, byśmy
mogli coś z siebie dać.
B.K.: Bez osób o otwartych
sercach nie moglibyśmy pomagać.
To nasze wspólne dzieło.
Dziękuję, że są Państwo z nami.
Rozmawiała Bernadetta Kędra
*Rok Miłosierdzia trwał od 8.12.2015 r.
do 20.11.2016 r.
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Africa Eco Race
Misja Uratuję Cię
rusza wkrótce
Czy rajd po afrykańskich pustkowiach i pomoc
potrzebującym mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
Okazuje się, że tak. Africa Eco Race 2020, który odbędzie
się w styczniu, dodaje do znanej nazwy dwa ważne słowa
– Uratuję Cię.
Ta edycja rajdu ma szczególny charakter, ponieważ wiąże się z nią kilka niezwykłych wydarzeń: 20-lecie
kariery sportowej Jacka Czachora
i Marka Dąbrowskiego, pierwszy
start Konrada Dąbrowskiego, syna
Marka i pierwszy udział w rajdzie
Marceliny Zawadzkiej, dziennikarki
i Miss Polonia 2011. Misja rajdu jest
wyjątkowa, na koszulkach i pojazdach pojawią się logotypy uratujecie.
pl i Caritas Polska. Polscy uczestnicy rajdu promować będą program
„Uratuję cię”. Zawodnicy przywiozą
do Senegalu materialną pomoc dla
dzieci chorych i niedożywionych,
którymi opiekuje się ośrodek na
przedmieściach Dakaru kierowany
przez siostrę urszulankę Ksawerę
Michalską.
„Uratuję cię” jest programem charytatywnym prowadzonym przez Caritas
Polska. Kasia, Szymek, Sabina i wielu innych podopiecznych programu
czeka na pomoc ludzi dobrej woli.
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Strona www.uratujecie.pl umożliwia
bezpośrednie wpłaty na zbiórki. „Uratuję cię” to budowanie społeczności
pomagających w Internecie i realu,
angażujące najbliższe otoczenie potrzebujących – rodzinę, przyjaciół,
sąsiadów i parafian. Pomaganie ma
wiele wymiarów: codzienne wsparcie, rozmowa, modlitwa, aktywność
w mediach społecznościowych.
Trasa styczniowego rajdu prowadzi
przez bezdroża Afryki. Zawodnicy
zmierzą się z pierwotną naturą i własnymi ograniczeniami, dlatego od wielu miesięcy trwają intensywne przygotowania i treningi. Gotowość na
wyzwanie zawodnicy sprawdzili już
uczestnicząc w innych rajdach, m.in.
w październikowym Rajdzie Maroko.
Rallye du Maroc, jeden z trudniejszych rajdów pustynnych, gromadzi
na starcie czołowych zawodników
z całego świata. Rajd stał się okazją do
wielkiego powrotu 52-letniego Jacka
Czachora, legendy polskich sportów

motorowych. Czachor wystartował
z Konradem Dąbrowskim, synem
Marka Dąbrowskiego, wieloletniego partnera zespołowego Jacka. Dla
Konrada Rajd Maroko był pierwszym
w życiu startem w rajdzie cross country i jednocześnie sprawdzianem
przed Africa Eco Race.

Jacek Czachor, Konrad
Dąbrowski i Marek
Dąbrowski na mecie
Rajdu Maroko 2019

W Misji Uratuję Cię weźmie udział
grupa przyjaciół. Wszystkich łączy
pasja do sportów motorowych i silny
imperatyw czynienia dobra. Chcąc
przybliżyć sylwetki zawodników, zapytaliśmy ich, jak doszło do startu
w rajdzie.

Powrót po latach
Fabrizio Bosetti: Od dzieciństwa patrzyłem z zachwytem na mistrzów rajdu Paryż-Dakar. Przez lata działalności
zawodowej rozwijałem w Polsce Bosetti
Global Consulting, nie miałem czasu na
marzenia. Teraz, po prawie 20 latach,

Caritas
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Gotowi na Africa Eco Race
Misja Uratuję Cię.
Polska ekipa na
Rallye du Maroc 2019

W rajdzie
weźmie udział
Marcelina
Zawadzka,
dziennikarka
TVP i zapalona
motocyklistka

wróciłem do jazdy na motorze. Bracia
Stasiaczek, Artur i Paweł, „zaadoptowali” mnie i zaprosili do udziału w Misji Uratuję Cię 2020. Podczas Rajdu
Maroko w październiku przeszedłem
prawdziwy test. Jestem gotowy na
afrykańskie pustynie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie do tej pory wspierali, a szczególnie mojej żonie, która to
wszystko dzielnie znosi.

Spełnione marzenie
Paweł Stasiaczek: Africa Eco Race
2020, kontynuacja legendarnego
rajdu Dakar, jest spełnieniem moich
marzeń. 7 lat temu zaczynałem jako
amator. Miłość do motocykli i wsparcie przyjaciół doprowadziły mnie do
zawodowstwa i dwukrotnego udziału
w rajdzie Dakar. Gdy Artur, mój brat,
opowiedział o Misji Uratuję Cię, wiedziałem, że muszę pojechać. Afryka,
motocykle, załoga złożona z przyjaciół i do tego szlachetna misja – już
nie mogę się doczekać.

Prawdziwa przygoda
Artur Stasiaczek: Podróżowanie daje
mi energię do życia i do pracy. To brat
zaraził mnie miłością do motocykli.
Gdy na 40. urodziny dostałem „zgodę na motor”, pierwszy raz przekręciłem manetkę gazu, puściłem sprzęgło
i ruszyłem… Wygląda na to, że moja
przygoda z motocyklami robi się coraz ciekawsza. W styczniu ruszam na
trasę „starego” Dakaru. Biorę udział
w Africa Eco Race 2020 Misja Uratuję Cię. Po Rajdzie Maroko mamy
masę doświadczeń, trochę siniaków
i znakomitą współpracę z Duust.co.
Dziękuję mojej wspaniałej żonie i cór-
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ce oraz wszystkim, którzy wspierają
mnie w drodze do Dakaru.

Rajd symbol
Konrad Dąbrowski: Start w Africa Eco
Race ma dla mnie wymiar symboliczny
z wielu względów. Mój tata z Jackiem
zaczynali od Dakaru, a my jedziemy
tam dla Caritas. Będziemy promować
Misję Uratuję Cię. Pomożemy także
chorym i niedożywionym dzieciom
z ośrodka sióstr urszulanek.

Idea na 20-lecie
Jacek Czachor: Africa Eco Race Misja
Uratuję Cię jest dla mnie i mojego przyjaciela Marka Dąbrowskiego specjalny.
Obchodzimy 20-lecie pierwszego startu w Rajdzie Paryż-Dakar. Raz jeszcze
przejedziemy 6000 km przez pierwotne tereny Afryki. Z Markiem będziemy
świętować naszą wieloletnią przyjaźń
i sportową współpracę, ale najważniejsza jest idea przewodnia rajdu – pomoc ludziom doświadczonym przez
los. Chcemy dotrzeć z Misją Uratuję Cię
do wszystkich, którzy chcą pomagać.
Cieszę się na wspólny rajd z Pawłem,
Arturem i Fabrizio. To przywilej jechać
z największymi pasjonatami rajdów
terenowych.

Wśród przyjaciół
Marek Dąbrowski: To będzie dla
mnie wyjątkowy rajd, pełen wzruszeń
i emocji. Po raz pierwszy trasę pokona
mój syn Konrad. Jacek Czachor, mentor i trener Konrada, kiedyś był moim
trenerem. To będzie symboliczne
przekazanie pałeczki w ręce młodego
pokolenia. Będziemy w sprawdzonym
zespole przyjaciół, a Misja Uratuję
Cię dotrze do fanów sportów motorowych i nie tylko. Chcemy pokazać,
że pomaganie jest wspólną sprawą
i nikt, kto pomocy potrzebuje, nie
może zostać sam.
Do ekipy Africa Eco Race Misja
Uratuję Cię dołącza Marcelina Zawadzka, modelka, Miss Polonia 2011
i prezenterka telewizyjna, związana
z „Pytaniem na śniadanie”. Marcelina
od dawna pasjonuje się motoryzacją.
Jak ujawniła w jednym z wywiadów,
tę pasję zaszczepiła w niej babcia,
która przez wiele lat jeździła na motorze jako listonoszka. W czasie rajdu
w „Pytaniu na śniadanie” i w mediach
społecznościowych pojawią się bezpośrednie relacje Marceliny z Africa
Eco Race, do których obejrzenia serdecznie zachęcamy.
Tekst Agnieszka Sobocińska
Zdjęcia Marcin Kin
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Pomaganie
niesie radość

Bez pomocy darczyńców rodzice
Sabinki nie są w stanie pokryć kosztów terapii. Gorąco prosimy o wsparcie finansowe dla Sabinki na uruchomione przez Caritas Polska konto.

Osoby chore, niepełnosprawne, doświadczone
przez los codziennie potrzebują nas i naszego wsparcia.
Nikt nie powinien zostać
sam w trudnej sytuacji życiowej. Program „Uratuję
cię” prowadzony przez Caritas Polska powstał, by efektywnie i sprawnie pomagać.
Osią programu jest strona
uratujecie.pl, serwis zbiórek
internetowych. Jeśli nie my,
to kto?

są ci, którzy czekają na gest dobrej
woli? Na stronie uratujecie.pl można poznać historie podopiecznych
programu. Poniżej przedstawiamy
trzy z nich.

Program wystartował w kwietniu
2019 r. i zastąpił serwis pomagam.
pl. Dzięki wpłatom darczyńców pomogliśmy już 128 osobom i zebraliśmy prawie 5 milionów złotych. Kim

„Chciałabym przejąć jego ból
na siebie, odrobinę ulżyć
w cierpieniu. Szymon jest naszym
darem od Boga. To on nas wybrał na
rodziców” — mówi mama Szymka.

Szymek chce być taki,
jak inne dzieci
 el zbiórki: pokrycie
C
kosztów operacji
umożliwiającej chodzenie
 otrzebna kwota:
P
475 000 zł
 zas trwania zbiórki:
C
do 31 stycznia 2020 r.

4-letni Szymek urodził się jako
wcześniak z rzadką wadą genetyczną – hemimelią kości kończyn
dolnych i górnych. Tylko skomplikowana i kosztowna operacja daje
nadzieję na poprawę sprawności.
Rodzice Szymka prowadzą niewielkie gospodarstwo rolne Szymek
chętnie uczestniczy w pracach
domowych. Jeździ z tatą ciągnikiem, karmi cielaki. Wrażliwy i inteligentny chłopiec ma w sobie dużo
radości i stara się być samodzielny.
Zima to trudny czas dla Szymka,
słabe krążenie powoduje, że łatwo
marznie, a buty nie pasują do zniekształconych stóp. Wierzymy, że
pomoc ludzi dobrej woli pozwoli sfinansować operację. Prosimy
o wpłaty na uruchomione przez
Caritas Polska konto.
Numer konta: 47 1160 2202
0000 0003 2305 9331
Tytuł przelewu: SZYMON1

Pomagasz jak nigdy, p
 łacąc jak zawsze
Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Mastercard to
lider kart płatniczych.
Bank Pocztowy wraz z Mastercard wprowadził na rynek wyjątkową kartę płatniczą,
która wspiera program „Uratuję cię”. Dzięki
karcie codzienne zakupy stają się okazją do
pomagania bez żadnych dodatkowych kosztów. Każda transakcja bezgotówkowa (także
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w Internecie) pozwala zbierać punkty w programie. Punkty wymieniane są na pieniądze
i przelewane na konto Caritas Polska na rzecz
programu i jego podopiecznych. Każde 340
punktów przekłada się na kwotę 5 złotych.
Więcej o karcie na: www.pocztowy.pl
Poznaj beneficjentów programu „Uratuję
cię”, wchodząc na stronę uratujecie.pl

Caritas

 umer konta: 47 1160 2202
N
0000 0003 2305 9331
Tytuł przelewu: SABINA9

Czy Sabinka
będzie widzieć?
 el zbiórki: terapia
C
komórkami macierzystymi
 otrzebna kwota:
P
70 150 zł
 zas trwania zbiórki:
C
do 31 grudnia 2019 r.
Co czuje matka, gdy dziecko
traci wzrok i nie ma na to lekarstwa? 9-letnia Sabinka od lat zmaga się z neuropatią nerwu wzrokowego, która nieleczona prowadzi do
całkowitej utraty wzroku. Tragiczną diagnozę postawiono w szpitalu
okulistycznym w Krakowie, podczas
rutynowego badania. Lekarze rozłożyli ręce. W poszukiwaniu ratunku
mama Sabinki trafiła na informację
o eksperymentalnej metodzie terapii
komórkami macierzystymi, jedynej
możliwości zatrzymania choroby. Terapia jest bardzo droga, jeden zabieg
kosztuje 12 000 złotych i wymaga
powtarzania co pół roku. Sabinka ma
za sobą 9 serii. Dzięki terapii dziewczynka widzi coraz więcej przebłysków i zwraca uwagę na szczegóły.
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„Mamusiu, tatusiu, wy jesteście zdrowi, dlaczego ja urodziłam się chora?". Serca rodziców
pękają na tysiąc kawałków. Jak wytłumaczyć, że los bywa okrutny?
4-letnia Kasia urodziła się z rzadką
chorobą genetyczną, dysplazją diastroficzną. Kasia nie może poruszać
się bez ortez. To, co dla nas jest
oczywiste, dla Kasi oznacza wielki
wysiłek. 7 skomplikowanych operacji sprawiło, że Kasia porusza się
sama, jeździ na rowerze i chodzi do
przedszkola. Niestety bez jeszcze
jednej, tej najważniejszej interwencji chirurgicznej, Kasia resztę życia
spędzi na wózku. Koszt innowacyjnej operacji, 600 000 złotych,
znacznie przekracza możliwości
rodziny. Kasia przeszła już wiele
bólu i cierpienia. Zwracamy się
z prośbą o wsparcie finansowe dla
Kasi. Jej przyszłość jest w naszych
rękach. By pomóc Kasi, można
wpłacać darowizny na uruchomione
przez Caritas Polska konto.
 umer konta: 47 1160 2202
N
0000 0003 2305 9331
Tytuł przelewu: KASIA6

Bez operacji Kasia
będzie skazana na
wózek
 el zbiórki: pokrycie
C
kosztów operacji
umożliwiającej chodzenie
 otrzebna kwota:
P
338 000 zł
 zas trwania zbiórki:
C
do 31 stycznia 2020 r.

Możesz pomóc Szymkowi, Sabinie
i Kasi oraz pozostałym podopiecznym programu „Uratuję cię”. Wpłat
na zbiórki dokonasz on-line poprzez
stronę uratujecie.pl lub przelewem
na konto bankowe uruchomione
przez Caritas Polska. Poznaj historie osób, którym pomagamy. Form
pomocy jest wiele. Polub profil uratujecie.pl na Facebooku i udostępniaj posty.
Opracowała Agnieszka Sobocińska
Zdjęcia archiwa prywatne
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Zajęcia plastyczne
w świetlicy w Lepelu

Projekt jest współfinansowany
w ramach polskiej współpracy
rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.
www.polskapomoc.gov.pl

Świetlice
Caritas
wsparciem dla
białoruskich rodzin
Zapewniają pomoc
w nauce, zajęcia
artystyczne, opiekę
i rozrywkę – świetlice dla
dzieci prowadzone przez
Caritas na Białorusi są
nieocenionym wsparciem
dla rodziców. Ich działanie
jest możliwe dzięki
współfinansowaniu
w ramach polskiej
współpracy rozwojowej
przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP.
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Od trzech lat, dzięki środkom pozyskiwanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, na terenie Białorusi
tworzone są świetlice integracyjne
dla dzieci. W roku 2019 przewidziano
utworzenie ośmiu takich placówek.

Niepełnosprawni
w Witebsku
Jedna z ośmiu świetlic działa w Witebsku, przy katedrze Najświętszego
Serca Jezusowego. Duża sala do prowadzenia zajęć, łazienka i spora kuchnia to pomieszczenia pozostające do
dyspozycji dzieci i ich opiekunów. Ze
świetlicy korzysta czasami nawet 50
osób, więc dobre warunki są szczegól-

nie istotne. — Dzieci mają u nas okazję
do pogłębiania swojej wiedzy, przede
wszystkim z zakresu kultury. Szkoła
nie daje takich możliwości. Staramy
się sprawić, aby postrzegały świat
szerzej, nie zamykając się w swoich
schematach – mówi siostra Jonasza
ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Śląskiej.
W ofercie witebskiej świetlicy są
zajęcia o szczególnym charakterze
– niepełnosprawne dzieci ze swoimi
rodzicami lub opiekunami trenują
tutaj taniec. W tym roku już po raz
trzeci uczestnicy warsztatów tanecznych będą mogli wystąpić w międzynarodowych zawodach dla osób
niepełnosprawnych, które corocznie
odbywają się w Moskwie.

Sposób na nudę
Miory to mała, niezamożna miejscowość na północy Białorusi, przy gra-
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nicy z Łotwą. Liczy ok. 7 tys. mieszkańców. Trudno tu o zatrudnienie.
Wiele osób wyjechało za pracą do
Rosji, a szczęściarze, którym udało
się znaleźć posadę na miejscu, często
pracują do późna. Rodzicom nierzadko brakuje czasu na zajęcie się własnymi pociechami. W ukształtowaniu
młodego pokolenia pomagają wychowawcy z lokalnej świetlicy powstałej w ubiegłym roku przy parafii św.
Jozafata. — Świetlica jest miejscem,
które pomaga dzieciom oderwać się
od złych nawyków. Często widzę
młodych na stadionie, gdzie nudzą
się i nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Tutaj mogą się czegoś nauczyć, są
pod opieką i dzięki temu, być może,
unikną pewnych zagrożeń w przyszłości — wyjaśnia ksiądz Andrzej
Kulig, proboszcz parafii św. Jozafata.
Opiekunką w świetlicy jest Anna
Wojskowicz, pracująca także jako
katechetka w parafii. — Do świetlicy
uczęszcza ok. 30 osób. W programie zajęć są m.in. odrabianie lekcji,
plastyka oraz warsztaty kulinarne.
Świetlica jest też dla dzieci świetnym
miejscem do poznawania rówieśników; tutaj wielu młodych nawiązało nowe przyjaźnie. Dziękujemy
polskiemu MSZ oraz Caritas Polska
i Polakom za ten prezent. Ta świetlica
naprawdę jest tutaj potrzebna — zapewnia pani Anna.

Mnóstwo chętnych
Brasław to dziewięciotysięczne miasteczko, znane w całym regionie witebskim dzięki Sanktuarium Matki
Boskiej Brasławskiej, Królowej Jezior.
Odwiedzają je regularnie pątnicy z całej Białorusi, a także z innych krajów.

numer 4 – grudzień 2019

W tym roku w Brasławiu również powstała świetlica dla dzieci, która codziennie po południu przyjmuje sporą
grupę chętnych – zapisanych jest tu
ponad 150 osób. Pomoc w odrabianiu pracy domowej, nauka śpiewu,
gry na instrumentach czy wspólne
zabawy to ich główne aktywności. Ze
świetlicy korzystają też osoby niepełnosprawne, które wcześniej nie miały dobrze wyposażonego miejsca do
spotkań. Świetlica zaprasza na zajęcia
codziennie, ale prawdziwe oblężenie
przeżywa, gdy zbliża się weekend.
Piątek, sobota oraz niedziela to dni,
w których duża sala zajęć jest pełna
i wyjątkowo gwarna.
— Dzisiaj nie da się dzieci do czegokolwiek zmusić. Teraz, jeśli dziecko
nie chce, z pewnością nie przyjdzie na
zajęcia. Do nas przychodzą, by dobrze
się bawić, uczyć się oraz spotkać z rówieśnikami — podkreśla Ina Sapun,
opiekunka ze świetlicy w Brasławiu.
Jako organistka w pobliskim sanktuarium pani Ina przywiązuje szczególną
wagę do muzycznej edukacji najmłodszych. Prowadzenie świetlicowych
zajęć przynosi jej wiele satysfakcji.
Cieszą się także rodzice, którzy mogą
zostawić swoje dzieci pod opieką zaangażowanych i troskliwych wychowawców.

Ciekawe zajęcia
i ciepły posiłek
Od niedawna, bo od września 2019 r.,
działa świetlica w miasteczku Głębokie. Oferuje codzienne zajęcia dla
ok. 30 dzieci. Po południu, od poniedziałku do piątku, rodzice mogą
tu przyprowadzać swoje pociechy

i mieć pewność, że dobrze spożytkują
one czas. Świetlicą opiekują się dwie
siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Jedną z nich
jest siostra Ludmiła Rubnikowicz. —
Wcześniej podejmowaliśmy próby
prowadzenia zajęć na świetlicy, ale
dzieci, szczególnie te najmniejsze, nie
miały czym się bawić. Nie było to dla
nich atrakcyjne. Teraz jest inaczej,
dzieci same chętnie przychodzą. A to
wszystko dzięki pieniądzom przekazanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Caritas Polska
i Caritas Diecezji Witebskiej — opowiada siostra Ludmiła.
Nowe meble, sprzęt audiowizualny,
instrumenty muzyczne oraz wyposażenie kuchni i łazienki. Dzieci
korzystające ze świetlicy mają teraz
bardzo dobre warunki. W prowadzeniu świetlicy pomaga kilka wolontariuszek, w tym kucharka. Dzieci, poza
odrabianiem lekcji, mogą tu zjeść
ciepły posiłek, a także pobawić się,
pooglądać filmy na nowoczesnym
telewizorze czy poćwiczyć grę na
instrumentach muzycznych.

Każdy znajdzie
coś dla siebie
Kolejną miejscowością na północy
Białorusi, w której od ubiegłego roku
działa świetlica Caritas, jest Lepel. Na
liście podopiecznych świetlicy znajduje się 30 osób. Od poniedziałku do
soboty mogą one korzystać z bogatej
oferty zajęć. Opiekunów cieszy, że na
zajęcia chętnie przychodzą nie tylko
dziewczynki, ale również chłopcy. Ponadto ze świetlicy korzystają chętni
w różnym wieku – od najmłodszych
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1. Do świetlicy w parafii św.
Franciszka Kopiszcze w Mińsku
przychodzą nawet dzieci
w wieku przedszkolnym

Do świetlicy w Brasławiu zapisanych jest 150
osób. „Tutaj naprawdę jest czasami gwarno.
Proszę wyobrazić sobie koordynację zajęć
grupy 40 dzieci” – mówi pani Ina, opiekunka
świetlicy

dzieci po nastolatki. Opiekunki starają
się, aby wszyscy podopieczni mogli
spędzać tu czas w atrakcyjny sposób.
W poniedziałki jest nauka gry na gitarze, we wtorki – zajęcia kulinarne,
w środy – prace plastyczne. W czwartki i piątki odbywają się zajęcia mieszane z różnych dziedzin – każdy
znajdzie tu coś dla siebie. W soboty
i niedziele dzieci mogą spędzać czas
wspólnie z rodzicami – chodzą do parku, uczestniczą w grach i zabawach.
Zarówno dzieci, jak i rodzice cieszą się
z powstania świetlicy. — Nawet w wakacje pytano, kiedy znów rozpoczną
się zajęcia. Lepel jest małym miasteczkiem i młodzi nie mają tu gdzie spędzać
czasu. Nie chcą siedzieć bezczynnie
w domu, dlatego często wybierają
świetlicę. Mogą z niej korzystać w godzinach 14-18. Dzięki dofinansowaniu
zakupiliśmy tablice, kuchnię, lodówkę,
stoły, krzesła, projektor, rzutnik, zestaw audio i drukarkę. To pozwoliło
nam na znaczną poprawę warunków
— mówi Wiktoria Woronko, opiekunka
świetlicy.

Trudne dzielnice,
wielkie osiedla
Katolickie Centrum Społeczne w Mińsku, gdzie działa kolejna ze świetlic,
to duży budynek, z dziesiątkami pomieszczeń, które służą dzieciom, również tym z niepełnosprawnościami.
Za wszystkie prowadzone tu projekty
odpowiedzialna jest siostra Czesława Nowicka ze Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego. — Dzielnica, w której znajduje się
centrum, jest trudna. Mieszka w niej
sporo niezamożnych rodzin, które
wcześniej utrzymywały się z pracy
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w fabrykach. Potrzeby są duże, dzieci nie mają gdzie się podziać. Dzięki
dofinansowaniu z polskiego MSZ oraz
Caritas Polska otrzymaliśmy kompletne wyposażenie sali edukacyjnej –
projektor, ekran, sprzęt audio, komputer, przybory szkolne, a ponadto
kompleksowe wyposażenie kuchni.
Dzięki przekazanym środkom udało
się również wykonać niezbędny remont pomieszczeń, bez którego nie
moglibyśmy rozpocząć działalności
— mówi siostra Czesława.
Na co dzień ze świetlicy korzysta 30
dzieci. Podobnie jak ich rówieśnicy
w innych świetlicach na Białorusi,
dzieci z Mińska korzystają z pomocy
w odrabianiu lekcji, nauki śpiewu, gry
na instrumentach i zajęć plastycznych, biorą też udział w grach i zabawach. Podopieczni świetlicy mogą
również zjeść ciepły i pożywny posiłek w znajdującej się w budynku
stołówce.
Katolickie Centrum Społeczne to
ważne miejsce na mapie życia społecznego Mińska. Dzięki najnowszej
inicjatywie sióstr urszulanek w rozwój jego działalności mogą mieć
wkład także osoby chcące charytatywnie zaangażować się w pracę na
rzecz najmłodszych na Białorusi. Ze
względu na poszerzenie oferty edukacyjnej ośrodka siostra Czesława
Nowicka poszukuje wolontariuszy
z Polski do nauki języka polskiego.
Również od września działa świetlica
w sąsiadującej z Mińskiem miejscowości Kopiszcze. Znajduje się ona
na poddaszu budynku parafialnego
w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. — Parafia znajduje się na terenie
nowo powstałego ogromnego osiedla

pod Mińskiem. Mamy sporo rodzin,
które chciałyby posłać swoje dzieci na
dodatkowe zajęcia w świetlicy. Praktycznie w każdym tygodniu zgłasza się
do nas ktoś nowy z prośbą o przyjęcie — mówi ojciec Andrzej Żylewicz,
proboszcz parafii oraz dyrektor Caritas
Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.
— Dzięki dofinansowaniu kupiliśmy
wszystkie niezbędne sprzęty: kompletne wyposażenie kuchni, komputer,
drukarkę, projektor z ekranem, sprzęt
audio, stoły i krzesła oraz szafy. Udało
nam się również przygotować dwie
piękne łazienki dla naszych dzieci
— dodaje ksiądz dyrektor. W świetlicy dzieci mogą przebywać od godziny
13 do 18, a zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku.

1

3

W dniach od 21 do 25 października
2019 roku delegacja Caritas Polska
odbyła wizytę monitorującą, odwiedzając placówki uruchomione w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych
dla dzieci na Białorusi” działające we
współpracy z Caritas Diecezji Grodzieńskiej, Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Caritas Diecezji
Witebskiej.

5
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2. Na zajęcia w świetlicy
w Miorach przychodzi
ok. 30 dzieci. Odrabiają
lekcje, mają zajęcia
plastyczne, kulinarne,
mogą też pograć
i pośpiewać
3. Ś
 wietlica w Witebsku
oferuje wiele zajęć. Swoje
drzwi otwiera także
w soboty – wówczas
na zajęcia z dziećmi
mogą przychodzić także
rodzice
4. Świetlica w Głębokim.
Na zajęcia przychodzi tu
codziennie do 30 dzieci. Mogą
nawet pograć na fortepianie

4

6

5. Lepel to małe miasto, w którym
funkcjonuje świetlica dla dzieci
i młodzieży. Jest tu sporo zajęć:
nauka gry na gitarze, zajęcia
kulinarne i plastyczne, a ponadto
gry, zabawy i wyjścia do parku

8

6. Niektóre dzieci przychodzące
do świetlicy w Witebsku są
niepełnosprawne. Regularnie
ćwiczą tańce i są wspomagane
przez wolontariuszy. Biorą udział
w zawodach i mają osiągnięcia

Tekst Maciej Dubicki
Zdjęcia Mikołaj Brożek

Możesz zaangażować się w pomoc
świetlicom:

7, 8. Katolickie Centrum Społeczne
w Mińsku znajduje się w tzw.
trudnej dzielnicy. Właśnie
tu zorganizowano świetlicę,
do której uczęszczają dzieci
z niezamożnych rodzin

 okonując wpłaty na konto
d
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 z dopiskiem
BIAŁORUŚ
 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści POMAGAM
pod nr 72052

9

(koszt: 2,46 zł z VAT)
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9. D
 elegacja Caritas, która
odwiedziła świetlicę w Miorach,
otrzymała od dzieci niezwykły
prezent – własnoręcznie
wykonaną płaskorzeźbę
przedstawiającą tamtejszy
zabytkowy kościół
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Pamiętne święta
Historia Hani i Vadyma, którzy cztery lata temu opuścili Ukrainę,
to gotowy scenariusz filmowy. Na szczęście z happy endem.

W 2015 roku 37-letnia Hania i 41-letni
Vadym, wraz ze swoimi córkami i dwustu innymi osobami, zostali ewakuowani przez władze polskie z objętego
konfliktem Donbasu. Oboje od zawsze
wiedzieli, że mają w części polskie pochodzenie, ale ani u niej, ani u niego
w domu nikt nie mówił po polsku.

Polacy
z Grodzieńszczyzny
Hania w akcie urodzenia ma napisane:
matka – narodowość polska. Dziadek
Hani, Bronisław Antoni Adamowicz
urodził się na Grodzieńszczyźnie, babka była Ukrainką spod Kijowa. W latach 50. poprzedniego wieku dziadek
Antoni spod Grodna i ukraińska babka
spod Kijowa wyjechali, każde osobno, do Donbasu – wielkiego okręgu
przemysłowego na wschodzie Ukrainy – bo tam były większe możliwości
znalezienia pracy i dostania mieszkania. W Doniecku się poznali, pobrali
i tu urodziły się im dzieci. „Dziadek
z babcią nigdy nie mówili ze sobą po
polsku, dziadek ukrywał nawet, że jest
Polakiem, ale – jak wspomina Hania
– w rodzinie przetrwała pamięć polskiego pochodzenia dziadka, a matka
Hani była w sowieckim systemie zarejestrowana jako Polka.
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Matka Vadyma też jest Polką i tak jak
dziadek Hani – też z Grodzieńszczyzny, z sąsiedniej wioski. Nie znali się
jednak, bo to inne pokolenia. Matka
Vadyma, podobnie jak dziadek Hani,
w latach 50. wyjechała do Doniecka do pracy. Kiedy była dzieckiem
i zaczęła chodzić do szkoły, na
Białorusi zlikwidowano nauczanie
w języku polskim. Jej polski nigdy
nie był mocny, a wyjazd do Doniecka sprawił, że przeszła na rosyjski.
Dziś nie mówi po polsku, została jej
tylko polska modlitwa. Vadym nie
ma dokumentów potwierdzających
polskie korzenie matki, ale pamięta,
jak jeździł do dziadków do Lidy na
Białoruś, jak babcia z Lidy przesyłała
na święta opłatki.

Co będzie jutro?
Hania i Vadym mówią, że w Doniecku przed 2014 rokiem żyło im się
dobrze i wygodnie. Ona pracowała
w szkole jako nauczycielka języka ukraińskiego, on jako prawnik
w banku. Mieli własny dom, który
dopiero co odnowili, byli finansowo
samodzielni, dwie babcie – matka
Hani i matka Vadyma – pomagały im
w opiece nad córkami. Każde wakacje spędzali na Krymie, gdzie mieszkają i siostra Hani, i siostra Vadyma.

Planowali podróż do Polski, ale miała
to być wyprawa turystyczna, nie myśleli o emigracji.
Sytuacja zmieniła się po rosyjskiej
agresji na Krym, a późnej na Donbas
w 2014 roku. Zaczęły się strzelaniny,
wybuchy bomb, brakowało podstawowych artykułów żywnościowych
i sanitarnych. Była panika i lęk, co
przyniesie następny dzień, strach
czy i tym razem zdążą uciec do piwnicy. Vadym w grudniu stracił pracę,
ponieważ bank zamknięto. Siedział
w domu, dużo czytał i natknął się na
informację w Internecie, że będzie
ewakuacja osób pochodzenia polskiego. Nie wiedzieli, kto będzie ją
organizował, nie byli członkami żadnej polonijnej organizacji, wcześniej
nie uczestniczyli w żadnych polonijnych wydarzeniach, nie mieli nawet
Karty Polaka. Jak przyznają, nawet
nie wiedzieli o istnieniu Stowarzyszenia Polonii w Donbasie, które pod
koniec 2014 roku zaczęło robić listę
osób pochodzenia polskiego. Postanowili jednak działać.

Święta na walizkach
Hania zadzwoniła do konsulatu
do Charkowa, by dowiedzieć się,
czy kwalifikują się do wyjazdu. Jej
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świadectwo urodzenia z wpisem
o pochodzeniu matki i akt urodzenia matki wystarczyły, by cała rodzina została zakwalifikowana do
ewakuacji. Kolejne tygodnie to była
nerwówka i okres oczekiwania oraz
sprzecznych informacji. W połowie
grudnia okazało się, że lista jest już
zamknięta, miano ewakuować 100
osób, a oni mieli 120 numer. Po kilku
dniach pojawiła się jednak nadzieja, że i oni wyjadą – miały być dwie
tury ewakuacji, każda po 100 osób,
druga miała odbyć się w styczniu.
Odetchnęli. „Mieliśmy kilka tygodni na spakowanie i zamknięcie
wszystkich naszych spraw” – mówi
Vadym. Zaczęli przygotowywać
się do ostatnich w Doniecku świąt
Bożego Narodzenia. Miał to być
czas dla rodziny, a po świętach czas
spokojnego pakowania. Jednak 25
grudnia przyszła informacja, że ewakuacja odbędzie się wcześniej – 29
grudnia. Znowu popłoch, za cztery
dni wyjazd na zawsze. Ostatecznie
do ewakuacji w grudniu nie doszło,
ogłoszono, że odbędzie się na wio-
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snę. Marzyli o szybkim wyjeździe,
ale w ciągu trzech miesięcy można
się lepiej, bez nerwów przygotować
do emigracji. Można bez wielkiego
pośpiechu pomyśleć, co zabrać
i z kim się pożegnać. Minął tydzień
i 6 stycznia gruchnęła wiadomość,
że ewakuacja odbędzie się jednak
wcześniej i to już 10 stycznia. Tego
samego dnia, bez dzielenia na dwie
grupy, zostanie ewakuowanych 200
osób. Znowu panika, tylko cztery
dni na spakowanie – można było
wziąć 30 kg rzeczy na osobę, do
tego wyjazd był w czasie ferii, więc
dziewczynki nie mogły pożegnać się
z koleżankami.

Pod ostrzałem
Dotarcie do Charkowa, skąd miały
ich zabrać samoloty wojskowe przysłane przez rząd polski, było nie lada
wyzwaniem. Ostatni odcinek z Wołnowachy do Charkowa był stosunkowo prosty do przebycia, ewakuowani
jechali wynajętymi specjalnie dla nich

autokarami, ale do Wołnowachy każdy musiał dojechać indywidualnie,
podróż nie była już zorganizowana,
bo ludzie jechali z różnych rejonów
Donbasu. Hania i Vadym zdecydowali,
że z Doniecka do Wołnowachy pojadą
rejsowym busem, wydawało się to
bezpieczniejsze, no i znacznie tańsze.
Trasa busa prowadziła przez teren
walki i w tym dniu nie było bezpiecznie. W pewnym momencie kierowca
odmówił dalszej jazdy. Mieli czekać
aż skończy się ostrzał. Jeśli będzie
kontynuowany, wracają do Doniecka,
kierowca nie chciał ryzykować. W tej
sytuacji niektórzy z podróżnych, za
ogromne pieniądze wynajmowali
taksówki, by – objeżdżając wielkim
łukiem wsie, gdzie toczyły się walki
– dojechać na czas do Charkowa. Hania i Vadym nie mieli takich pieniędzy,
postanowili czekać. „Modliłam się, by
ostrzał się skończył i byśmy mogli
kontynuować naszą podróż” – wspomina Hania. Dzwoniła do konsulatu
i błagała, by samolot bez nich nie odlatywał. Zdążyli, 10 stycznia 2015
roku wraz z innymi ewakuowanymi
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Rodzina z Doniecka dobrze się czuje
w Polsce. 4 lata temu Hania i Vadym
skorzystali z pomocy, dziś swoim
doświadczeniem i wiedzą służą innym

opuścili Donbas. Mieli szczęście, pięć
dni później w okolicach Wołnowachy
rosyjscy separatyści ostrzelali inny
autobus, zginęło 12 cywilów.

Nowy dom w Olsztynie
Cała 200-osobowa grupa po przybyciu do Polski została ulokowana
w ośrodku Caritas w Rybakach pod
Olsztynem. Mieszkali tam pół roku,
mieli wikt i opierunek, prowadzono
dla nich warsztaty, kurs polskiego.
Hania po zaledwie kilku tygodniach
pobytu dostała pracę. Jak mówi, nie
szukała, to praca znalazła ją. Nie znała polskiego, dopiero oswajała się
z krajem. Szefowa sekcji ukraińskiej
w radiu Olsztyn poszukiwała w tym
czasie pracownika do realizacji audycji. Wypytywała, czy może wśród
ewakuowanych są osoby mówiące
po ukraińsku. Ale w Donbasie, mimo
że to Ukraina, mówi się po rosyjsku,
nikt z ewakuowanych, poza Hanią
– filologiem ukraińskim – nie znał
dobrze tego języka. Dziennikarka, jak
później przyznała, trochę obawiała
się ukraińskiego Hani, myślała, że
będzie mówić z rosyjskim akcentem i wtrącać rusycyzmy. Ale Hania
kończyła studia w Kijowie i mówi
pięknym ukraińskim.
Nie od razu zaczęła prowadzić audycje, sporo, jak przyznaje, musiała się
nauczyć: wyszukiwania materiałów
po polsku, robienia wywiadów, planowania audycji, montażu. Jej pierwszym zadaniem było zrealizowanie
5-minutowych lekcji ukraińskiego dla
polskich Ukraińców mieszkających
na Warmii i Mazurach. Niby mówią
po ukraińsku, ale robią błędy, wprowadzają polonizmy, chodziło o to,
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by w krótkich lekcjach przez radio
uczyć ich mówić poprawnie. Później
przyszły wywiady, reportaże. Przez
pracę w polskim radiu błyskawicznie
nauczyła się polskiego. Zapisała się na
kurs języka polskiego w ośrodku, ale
w ogóle na niego nie chodziła, ponieważ ciągle była zajęta – a to w pracy,
a to przygotowywała się do audycji.
Egzamin z polskiego na poziomie C2
zdała celująco, co zresztą wywołało
podejrzenie egzaminatorki, że zataiła
swoją znajomość języka. „A to codzienna praktyka i silna motywacja
dały takie efekty” – mówi Hania.
Vadym jako prawnik nie mógł pracować w Polsce, musiał się przekwalifikować. Postanowił rozkręcić własny
interes, otworzył w Olsztynie punkt
oprawy obrazów. Vadym jest artystą
malarzem amatorem i praca z obrazami mu odpowiadała. Skończył kurs
zawodowy w Powiatowym Urzędzie
Pracy i dostał dotację na rozkręcenie
działalności, ale ostatecznie biznes
się nie udał, bo – jak mówi Vadym
– Olsztyn jest za małym miastem dla
takiego rodzaju działalności. Vadym
niedawno zaczął pracę w Caritas
jako konsultant kulturowy. Hania
nadal pracuje w olsztyńskim radiu,
robi samodzielnie audycje, jeździ na
wywiady. Poza tym na część etatu
pracuje w ośrodku pomocy migrantom prowadzonym przez Caritas. Jej
rodzina kiedyś skorzystała z pomocy,
dziś Hania i Vadym swoim doświadczeniem i wiedzą służą innym.

Polska szkoła
Ich córki chodzą do szkół w Olsztynie, starsza nie miała łatwo, zaledwie po czterech miesiącach pobytu

w Polsce musiała zdawać egzamin
szóstoklasisty, a po 3 latach – egzamin gimnazjalny. Poradziła sobie,
Hania uważa, że dzięki podstawom i dyscyplinie, jakie wyniosła
ze szkoły ukraińskiej. Jej zdaniem,
są wyraźne różnice między polskim
i ukraińskim systemem nauczania, na
plus dla ukraińskiego. „Na Ukrainie
od razu jest ostre tempo, szkoła to
szkoła, a nie jakieś bawienia się na
dywaniku. W Polsce jest za dużo
zabawy, luzu, mało jest prac domowych, nawet w starszych klasach”
– mówi Hania. Zupełnie nie zgadza
się z opinią, że polskie dzieci mają
za dużo zadawane, bo na Ukrainie
zadają więcej i nikt się nie buntuje.
Początkowo, jako była nauczycielka,
była tym sposobem edukowania zaszokowana. Vadym jest mniej radykalny. „Może to i lepiej, że jest więcej
luzu i mniej jest zadawane, bo dzieci
chodzą chętniej do szkoły” – mówi.
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Marzenie
o powrocie
na Krym
Budynek, w którym mieści się Centrum
Kulturalne Tatarów krymskich

Drewniane
i gliniane
instrumenty
– rękodzieła
Tatarów krymskich

Caritas Polska pomaga potrzebującym
na całym świecie, bez względu na ich
przynależność etniczną czy religię. Dziś
koncentruje się m.in. na Ukrainie, gdzie
w trakcie 5-letniego konfliktu z Rosją
tysiące rodzin zostały rozbite i zmuszone
do ucieczki. W szczególnie trudnej sytuacji
znaleźli się Tatarzy z Krymu.

Hania i Vadym są w Polsce przeszło
4 lata, mają pozwolenie na stały
pobyt, mają Kartę Polaka, obecnie
mieszkają w mieszkaniu otrzymanym
od miasta, które specjalnie dla nich
wyremontowała jedna z fundacji.
Dobrze czują się w Polsce, nie myślą o powrocie do Doniecka, choć
bardzo tęsknią do swoich mam pozostawionych na Ukrainie. „Nie wiem
jednak, czy mogę powiedzieć, że jestem Polką. Ukraińska świadomość
jest we mnie i już zostanie” – mówi
Hania.
Tekst prof. dr. hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska, socjolog i politolog, zajmuje
się migracjami, jest zastępcą kierownika
Instytutu Socjologii Collegium Civitas,
współpracuje z Caritas Polska
w ramach projektów realizowanych
na rzecz migrantów
Zdjęcia Przemysław Getka
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Nieodłącznym
elementem rozmowy
z Tatarami jest
wspólne spożywanie
poczęstunku

Wiosną 2014 roku Krym został zajęty przez Federację Rosyjską, która
zorganizowała referendum o przynależności tego regionu. Tatarzy
krymscy, którzy byli aktywistami,
uczestniczyli w demonstracjach,
organizowali pomoc dla pobitych
i aresztowanych, znaleźli się nagle
na cenzurowanym. Organizacje prorosyjskie, służby i wojsko zaczęły
stwarzać sytuacje zagrażające życiu
ich i ich rodzin. Część Tatarów była
zmuszona wyjechać. Jadąc jeszcze
w pociągach dzwonili do centrów
kryzysowych, które były ulokowane
m.in. we Lwowie, w Iwano-Frankiwsku, w Mariupolu i Kijowie. Do tych
centrów zgłaszały się różne organizacje i osoby prywatne z ofertami
pomocy dla potrzebujących rodzin
tatarsko-krymskich. Pomocy udzielała też Caritas z Drohobycza. Tam
opiekę nad przybyłymi rodzinami
roztoczył Artur Deska, zastępca
dyrektora Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi, który pomagał
m.in. w organizowaniu transportów
humanitarnych i przyjmowaniu rodzin uchodźców.

Potrzeba integracji
W Drohobyczu przesiedleni Tatarzy
rozpoczynają nowe życie. Jednak nie
jest ono łatwe. Tatarzy krymscy to
muzułmanie, a mieszkający na zachodzie kraju Ukraińcy są chrześcijanami.
Stworzono więc program integracji.
Jednym z jego elementów jest zaznajamianie ludności z tradycją, historią
i obyczajami muzułmanów krymskich.
Służyło temu założenie Centrum
Kultury Tatarów Krymskich. Dzięki
współpracy z miejskimi władzami
udało się otrzymać pomieszczenia
w dzierżawę, które trzeba było wyremontować. Polski Konsulat Generalny
we Lwowie przekazał informację, że
można zgłaszać projekty dofinansowane przez program „małych grantów” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ministerstwo dofinansowało remont kompleksu budynków
w Drohobyczu, gdzie Tatarzy mogą
się zbierać, modlić, uczyć dzieci. Była
to pomoc, która aktywizowała całą
społeczność Drohobycza i zachęcała
do dalszej aktywności. Tatarzy dostali
szansę, by się usamodzielnić, mogą
sami organizować różne wydarzenia,
zapraszać gości, chwalić się osiągnięciami i kulturą, omawiać problemy
itp. Ważne, że działalność ośrodka
jest dobrze oceniana przez mieszkańców, co dobrze wróży integracji całej
społeczności. Jak przekonuje Artur
Deska, jest znacząca różnica między
asymilacją a integracją: „Przez asymilację przyjezdni stają się tacy sami, jak
Asan Jakubow, przewodniczący
Tatarów krymskich w Drohobyczu
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mieszkańcy. Jest to niemożliwy proces w przypadku fundamentalnych
muzułmanów, jakimi są Tatarzy krymscy. Natomiast dzięki integracji stają
się częścią społeczności drohobyckiej,
z zachowaniem swoich zasad, obyczajów, form funkcjonowania. Centrum
zapobiega konfliktom.”

Czy historia się
powtórzy?

i nie widać szans na szybki powrót
na Krym do rodziców, krewnych,
przyjaciół, domów. W przeszłości
byli wysiedlani jako dzieci, a wracali w podeszłym wieku. Nie jest powiedziane, że historia się powtórzy,
ale nauczeni doświadczeniem, robią
wszystko, by nie zapomnieć kim są,
skąd przybyli i dokąd chcą wrócić.

Mamy wszystko

Tatarzy krymscy mają plan – chcą powrócić do swojej ojczyzny, na Krym,
jako elita. W przeszłości rodzice dzisiejszych przywódców wracali jako
ogrodnicy, pracownicy budowlani
czy stróże. Sytuowało to tatarską
społeczność nisko w drabinie społecznej na Krymie. Natomiast jeśli ich
dzieci wrócą jako lekarze, adwokaci
czy nauczyciele, pozycja Tatarów
w społeczeństwie będzie zupełnie
inna. Należy pamiętać, że obecnie
na Półwyspie Krymskim mieszka 2,5
miliona osób, z czego jedynie około
300 tysięcy to Tatarzy. Stanowią oni
zdecydowaną mniejszość. By ich głos
był brany pod uwagę, by mogli sami
formować swoją przyszłość, muszą
zajmować mocną pozycję w społeczeństwie.
Centrum Kultury Tatarów Krymskich
zapewnia bezpieczeństwo tożsamości swoim członkom ucząc m.in. języka krymsko-tatarskiego i tradycji.
Bez tego Tatarzy rozpłyną się w społeczeństwie, a przecież chcą zachować swoją narodowość. Kiedy przyjeżdżali do Drohobycza z paroma
walizkami w 2014 roku, myśleli, że
czas rozłąki będzie trwać tylko parę
tygodni. Tymczasem mija już 5 rok

Caritas

Asan Jakubow, przewodniczący wspólnoty Tatarów krymskich
w Drohobyczu, podkreśla, że przyjeżdżając do Drohobycza spotkali
się z gościnnością i zrozumieniem.
Wcześniej obawiali się, że jako muzułmanie nie zostaną zaakceptowani
w chrześcijańskim środowisku. Nic
się takiego nie stało. Wręcz przeciwnie – otoczono ich opieką. Od
początku położono nacisk na obnażanie mechanizmów manipulacji
i propagandy, którymi posługiwały
się podporządkowane Kremlowi media. Centrum w Drohobyczu dokłada
starań, by odczarować nieprawdziwy wizerunek Tatarów; przedstawia
ich nie jako terrorystyczną grupę
islamistów przejmujących kontrolę nad kolejnymi terenami, ale jako
wspólnotę wierną swoim tradycjom
i chętnie dzielącą się swoją historią
z zainteresowanymi. Konieczne stało
się stworzenie płaszczyzny porozumienia, gdzie we wzajemnym dialogu
odkrywa się drugą stronę i odnajduje zwykłych ludzi, którzy chcą żyć,
kochać swoje rodziny, pracować
i mieć miejsce, które można nazwać
domem, ojczyzną. Tatarzy krymscy
chcą, by pamiętano o krzywdzie, jaka
ich dotknęła, o wypędzeniu z ziemi
przodków. Już raz to przeżyli za he-
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gemonii Rosji sowieckiej. Walczyli
potem, by wrócić, a kiedy to się udało, znów musieli uciekać z domów.
Informowanie świata o tym, co się
naprawdę dzieje na Krymie, jest dla
Tatarów bardzo ważne.
Dzisiaj – poza tą potrzebą wysłuchania i budowania świadomości o tym,
jak zostali potraktowani przez agresora – wspólnota Tatarów krymskich
w Drohobyczu zaznacza, że już nie
potrzebuje pomocy materialnej. Tatarzy są dumnym narodem, więc kiedy
otrzymali fundament, na którym mogą
coś budować, chcą być samowystarczalni. — Już wszystko mamy, niczego
nam więcej nie trzeba — mówił Asan
Jakubow. — Mamy pokój, w którym
możemy się pomodlić, budynek,
w którym możemy się spotykać, przyjmować gości. Jest takie powiedzenie,
że bogaty to nie ten, który ma dużo
pieniędzy, a ten, któremu ich wystarcza. Jedynym naszym marzeniem jest,
by powrócić na Krym, do swoich bliskich, do miejsc, w których dorastaliśmy, do naszych domów.
Włączenie muzułmańskiej społeczności Tatarów do społeczności katolickiej mogło wydawać się zbyt
ryzykowne. Mogło doprowadzić
do napięć i konfliktów. Zwyciężyła
jednak świadomość, że najważniejsze jest niesienie pomocy. Pomocy
przybyłym Tatarom udzielało między innymi Centrum Wsparcia Rodziny Caritas w Drohobyczu. — To
jest plan Pana Boga, że przyjechali
do nas Tatarzy, łatwiej jest bowiem
kochać bliźniego, jeśli jest tej samej
narodowości i posługuje się tym samym językiem. Natomiast Tatarzy
krymscy są innego wyznania, inaczej
się ubierają; słyszy się o muzułma-

Centrum Wsparcia Rodziny
w Drohobyczu jest jednym
z 6 centrów utworzonych
w ramach projektu „Utworzenie centrum wsparcia rodziny
jako modelu integracji osób
przesiedlonych i społeczności
przyjmujących na Ukrainie”, realizowanego przez Caritas Polska i Caritas Ukraina w latach
2017-2019, współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.
www.polskapomoc.gov.pl

nach dżihadystach — mówił ks. Igor
Kozankiewicz, dyrektor Caritas Drohobycz. — Pojawiały się zasadne pytania, czy w Drohobyczu, zamieszkałym głównie przez katolików, będzie
zrozumienie dla ich przyjęcia. Moim
zdaniem Pan Bóg pięknie nas poprowadził, bo przez te ostatnie lata nie
było żadnego większego incydentu.
Tekst Maurycy Pieńkowski
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski,
Mikołaj Brożek

W pomoc dla mieszkańców Ukrainy
można się włączyć poprzez:
 okonanie wpłaty na konto
d
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 z dopiskiem
UKRAINA
 ysyłając SMS charytaw
tywny o treści UKRAINA
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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W grudniu, jak co roku,
Caritas organizuje
spotkanie wigilijne dla osób
samotnych, bezdomnych
i starszych. W dniach
23-24 grudnia w 28
miastach – m.in. w Lublinie,
Siedlcach, Krakowie,
Poznaniu, Gliwicach,
Warszawie i Ełku – przy
stole nakrytym białym
obrusem spotkają się
podopieczni Caritas.
Wigilia Caritas zgromadzi ponad
10 620 osób, dla których to jedyna
szansa na wspólny ciepły posiłek
wigilijny. W przygotowanie potraw
i organizację spotkań będzie zaanga-
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żowanych ok. 2000 wolontariuszy,
włączą się także lokalni restauratorzy. Akcję wspiera ogólnopolska sieć
hal handlowych Selgros Cash&Carry.
— Wigilia kojarzy nam się z odświętnie nakrytym stołem i rodziną zgromadzoną wokół, ciepłem światełek
choinki i życzeniami podczas dzielenia
się opłatkiem. Jest jednak wielu ludzi,
którzy tej atmosfery nie doświadczają w swoich domach, są samotni,
a zbyt niskie dochody nie pozwalają
na przygotowanie dwunastu tradycyjnych potraw – mówi Małgorzata
Jarosz-Jarszewska, koordynator ogólnopolski akcji. — Od wielu lat ośrodki
Caritas w całej Polsce zapraszają do
wspólnego stołu wszystkich, którzy ten dzień chcą spędzić z innymi,
w życzliwej atmosferze, przy dźwiękach kolęd. Ci, którzy potrzebują,
wolontariusze i pracownicy w tym
dniu przy jednym stole mogą dzielić
się sobą, swoim czasem i uśmiechem,
aby nikt nie był samotny.

W ramach partnerstwa Selgros Cash&Carry przekaże bezpłatnie diecezjalnym Caritas – organizatorom
Wigilii – produkty spożywcze do
przygotowania wieczerzy wigilijnej.
Do organizatorów z poszczególnych
diecezji i archidiecezji trafią także
m.in. naczynia, sztućce i opakowania
jednorazowe oraz okolicznościowe
torby na prezenty.
W Białej Podlaskiej, w jadłodajni
przy ul. Warszawskiej 15, 24 grudnia w Wigilię spotkają się o godz.
10.00 podopieczni Caritas Diecezji
Siedleckiej. Będzie choinka, pięknie
nakryty stół. Zastępca dyrektora
ks. Paweł Wojdat poprowadzi modlitwę. Będzie wspólne śpiewanie
kolęd, tradycyjny czerwony barszcz,
kapusta z grzybami, smażony karp
i prawdziwa świąteczna atmosfera. Pod choinką znajdą się również
prezenty, oprócz żywności goście
Caritas otrzymają szalik, rękawiczki
lub czapkę przygotowane w ramach
akcji „Wydziergane sercem”.
Tekst Małogrzata Jarosz-Jarszewska

Caritas
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nie marnować

żywności?
Planuj zakupy

• planuj poszczególne posiłki
• do sklepu idź z listą zakupów

Czytaj etykiety

• przechowuj żywność zgodnie
z zaleceniami
• sprawdzaj termin przydatności,
aby wykorzystać każdy produkt

Chroń jedzenie przed
zepsuciem
• przechowuj w lodówce
w zamkniętych pojemnikach
• zamrażaj lub wekuj

Bądź kreatywny
w kuchni

• w ykorzystuj produkty, które już
masz w domu
• niezjedzone potrawy włóż do
zamrażarki i wykorzystaj innego dnia

Podziel się z innymi
• rozejrzyj się, może twój sąsiad
potrzebuje jedzenia
• zaproś gości na obiad

Caritas
w Polsce
od lat
przeciwdziała
marnowaniu
żywności

1 tys.

Caritas odbiera codziennie z ponad
sklepów różnych sieci produkty żywnościowe, które nie mogą być już sprzedane z powodu krótkiego
terminu przydatności do spożycia.

50 tys.

Ponad
osób potrzebujących z całej
Polski otrzymuje przekazaną żywność w postaci paczek i posiłków.

1300

Około
wolontariuszy i pracowników
Caritas jest zaangażowanych w „Spiżarnię Caritas”.
Odbierają oni artykuły spożywcze ze sklepów, przygotowują paczki do przekazania osobom ubogim i potrzebującym, często dostarczają żywność do domów
osób starszych i samotnych.

4 tys.

Około
ton żywności rocznie ratujemy
wspólnie przed zmarnowaniem w całej Polsce dzięki
programowi „Spiżarnia Caritas”.
W Unii Europejskiej marnuje się średnio 89 mln
ton żywności rocznie*, czyli 179 kg w przeliczeniu na osobę. W Polsce szacunkowo
marnuje się ok. 9 mln ton żywności
rocznie, czyli 235 kg w przeliczeniu na
mieszkańca. Prawie połowa żywności
marnowana jest w naszych domach.
* Ekspertyza Kancelarii Senatu 2016

Caritas, największa organizacja charytatywna w Polsce, od kilku lat buduje „Spiżarnię Caritas”,
innowacyjny program przeciwdziałania marnowaniu żywności.
numer 4 – grudzień 2019
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WARSZTATY DLA
KOORDYNATORÓW
PROJEKTÓW
SENIORALNYCH

Pomoc w teorii i w praktyce
W październiku 2019 roku, na zaproszenie Caritas Polska,
przyjechali do Warszawy koordynatorzy projektów
senioralnych realizowanych w ramach programu Senior
Caritas. Dwudniowe warsztaty, w których uczestniczyło
31 koordynatorów i realizatorów działań senioralnych z 21
diecezji, stały się świetną okazją do wymiany doświadczeń.

podejmuje chcąc wspierać i aktywizować seniorów. Najlepiej pokazują
to statystyki ogólnopolskie.
Oczywiste było, że warsztaty dla
realizatorów projektów senioralnych
powinny stać się okazją do przyjrzenia się wszystkim działaniom senioralnym Caritas, by jeszcze skuteczniej pomagać i aktywizować osoby
starsze.

Razem dla
najbiedniejszych

nizowania działań dla seniorów na
poziomie diecezji i różnych ośrodków
dla seniorów. Ta wymiana różnorodnych doświadczeń była niezwykle
cenna w przebiegu warsztatów.

Różnorodność pomocy
Najważniejszym celem warsztatów
było poznanie projektów i dobrych
praktyk senioralnych realizowanych
w Caritas diecezjalnych. Uczestnicy
październikowego spotkania dzielili
się swoimi doświadczeniami z orga-
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Tysiące ubogich, chorych, potrzebujących osób starszych otrzymuje
różnorodną, realną pomoc w swoich
parafiach. Jednocześnie wiele osób
starszych angażuje się w działania
pomocowe dla potrzebujących. Realizacja programu Senior Caritas to
jedno z wielu działań, jakie Caritas

Tak szeroko zakrojona pomoc dla
seniorów nie byłaby możliwa bez
współpracy z wiarygodnym i stabilnym sponsorem, jakim jest Jeronimo Martins Polska właściciel sieci
sklepów Biedronka. Już drugi rok
wspólnie z Caritas wspiera seniorów
w ramach programu „Na codzienne
zakupy”. Tylko w 2019 roku, od marca do grudnia, w ramach programu
ponad 6600 seniorów robiło zakupy
w sklepach Biedronka korzystając
z karty, na której miesięczne doładowanie wynosi 150 zł. Na ten
program, chwalony przez seniorów
i wolontariuszy, Biedronka przeznacza rocznie 11 mln zł.
Obok pomocy materialnej Jeronimo Martins Polska wspiera także
działania aktywizujące seniorów
w ramach programu Senior Caritas,
którego celem jest poprawa jakości
życia seniorów i pomagających im

Caritas

wolontariuszy poprzez aktywizację,
tworzenie przyjaźni pokoleniowych
i międzypokoleniowych, wspieranie
i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie
zjawiska osamotnienia i wykluczenia
społecznego seniorów.
Narzędziem realizacji tych celów
był konkurs na projekty senioralne,
który został rozstrzygnięty w marcu
2019 roku. Spośród 60 nadesłanych
z diecezji projektów 52 uzyskały dofinansowanie w wysokości od 3000
do 12000 zł. Koordynatorzy tych
projektów spotkali się w październiku w Warszawie, by wymienić
się doświadczeniami i inspirować
wzajemnie w realizacji działań senioralnych.
Zarówno możliwości, jakimi dysponuje Caritas, jak i pomoc rozumiejącego sprawy senioralne sponsora,
jakim jest Jeronimo Martins Polska,
stanowią ogromny potencjał i pozwalają na poszerzanie działań.

Senior przewodnik
Pierwsze spotkanie koordynatorów
projektów senioralnych początkowo miało mieć tradycyjny przebieg.
Jednak podczas dyskusji nad programem pojawiła się wątpliwość – czy
można robić spotkanie poświęcone
seniorom bez seniorów? Zapadła
więc decyzja, że na spotkaniu muszą
pojawić się seniorzy uczestniczący
w projekcie Caritas Polska „Senior
caritas est”*. Ostatecznie w programie dwudniowych warsztatów
pojawiły się cztery podstawowe
moduły:
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Seniorzy wśród nas

My nie jesteśmy starcami – jesteśmy dziadkami. A jeśli tego nie czujemy,
powinniśmy prosić o łaskę, aby to poczuć. Jesteśmy dziadkami, na których
patrzą nasze wnuki. Dziadkami, którzy powinni wskazywać im sens życia
swoim doświadczeniem. Dziadkami nie pogrążonymi w melancholijnym
myśleniu o naszej historii, ale otwartymi, aby to dawać. A dla nas owo
„wstań, patrz, ufaj” znaczy „marzyć”. Jesteśmy dziadkami powołanymi do
tego, by marzyć i przekazywać nasze marzenie dzisiejszej młodzieży – ona
potrzebuje tego. Bowiem ona z naszych marzeń będzie czerpać siłę do
przepowiadania i realizowania swojego zadania.

1
2
3

Papież Franciszek, homilia z okazji Dnia Dziadka, 2017 r.

Tradycyjne prezentacje. Dotyczyły
m.in. polityki senioralnej w Polsce
i programów senioralnych realizowanych w Caritas. Uczestnicy dowiedzieli się także, jak napisać dobry
projekt i jak go skutecznie rozliczyć.

Zajęcia warsztatowe w grupach. Koordynatorzy wymieniali się swoimi
doświadczeniami z realizacji projektów senioralnych. Udali się także na
zajęcia terenowe, o których mogli
później podyskutować.

Wizyty studyjne. Koordynatorzy
pod przewodnictwem warszawskich seniorów odwiedzili 5 miejsc,
w których prowadzone są zajęcia dla
osób starszych. Na mapie wycieczki znalazły się: Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Historii
Żydów Polskich „Polin”, Centrum
Animacji Międzypokoleniowej,
Fundacja Rozwoju Kinematografii
na Jazdowie i Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „Ę”.

instytucjach, i z entuzjazmem chwalili
udział seniorów w zajęciach terenowych. Seniorzy okazali się znakomitymi przewodnikami, chętnie dzielili
się swoją wiedzą, znajomością historii
i życiowym doświadczeniem. Jeden
z seniorów zyskał miano „seniora marzeń”, a dla innego jedna z uczestniczek, z wdzięczności za wojenne opowieści o Warszawie, napisała wiersz.
Październikowe warsztaty pokazały
ogromną potrzebę takich spotkań.
Caritas Polska chce w przyszłości
systematycznie organizować szkolenia, by skuteczniej pomagać i angażować w różne działania seniorów
i wolontariuszy.
Tekst Monika Figiel, specjalista ds.
programów senioralnych w Caritas Polska

* O projekcie Senior caritas est piszemy
na stronie 44

4

Zwiedzanie Warszawy. Zamiast tradycyjnego zwiedzania miasta koordynatorzy udali się na spacer z seniorami. Seniorzy opowiadali o swoim
mieście i swoich doświadczeniach
senioralnych.
Hitem okazały się wizyty studyjne
pod przewodnictwem seniorów.
Uczestnicy byli zachwyceni pomysłami na pracę z seniorami, jakie
realizowane były w odwiedzanych
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Senior caritas est
Senior caritas est
jest jednym z 51
projektów, które
uzyskały dofinansowanie
w programie Senior
Caritas. Wzięło w nim
udział ponad 100
warszawskich seniorów
i ponad 20 wolontariuszy.
Każdy wniósł w ten projekt
jakąś cząstkę siebie czyniąc
go wyjątkowym.
Działania senioralne w 2019 roku
rozpoczęliśmy 24 kwietnia mszą
święta w kaplicy Caritas Polska
i spotkaniem inaugurującym. Zakończenie, połączone ze spotkaniem wigilijnym, przewidziano na
18 grudnia. W ciągu tych dziewięciu
miesięcy wiele się wydarzyło. Były
systematyczne „kawiarenki seniora”
i spacery po Warszawie, warsztaty,
pielgrzymki, a także działania medialne i pomocowe. Pojawiły się też
nowe marzenia.

uczestnikom spotkania świat nowych
technologii i komunikowania się
w sieci. Ania – córka jednego z seniorów – podzieliła się wrażeniami
z samotnej pielgrzymki do Santiago
de Compostella.

Wiosną i latem przenosiliśmy „kawiarenkę” do jednego z domków w Jazdowie, gdzie na leżakach, pośród zieObejrzeliśmy też wspólnie kilka
przedstawień teatralnych w pleleni mogliśmy dyskutować o przeczytanych książkach, obejrzanych filmach
nerze oraz „Mszę za miasto Arras”
czy przedstawieniach teatralnych.
w Teatrze Narodowym.
Spotykaliśmy się także w zaprzyjaźnionej kawiarence podróżniczej „Tam
W każdym z tych miejsc seniorzy
i z powrotem” na Mokotowie, gdzie
dzielili się swoimi wspomnieniami.
oglądaliśmy zdjęcia i słuchaliśmy
Prawie każdy z nich stawał się przez
niezwykłych opowieści
chwilę przewodnikiem
z podróży realnych i wir- MARZENIA SENIORÓW po Warszawie, bo patualnych do Peru, na Antarktydę czy w kosmos,
którymi obdarowywała
nas Bożena – jedna z seniorek, z wykształcenia
geograf.

Chcielibyśmy
dzielić się swoimi
umiejętnościami
w mniejszych
kręgach i tworzyć
kameralne kółka
zainteresowań, np.
kółko brydżowe,
rowerowe,
śpiewacze,
fotograficzne.

Kawiarenki seniora
Zwykle raz w miesiącu w siedzibie
Caritas Polska organizowaliśmy „kawiarenki seniora” zapraszając na nie
osoby, które opowiadały o swojej
pracy i pasjach. Słuchaliśmy opowieści Maurycego, operatora filmowego z Caritas, o podróży do Dżibuti.
Sylwia i Josef, którzy zaangażowani
są w program Rodzina Rodzinie, podzielili się wspomnieniami z syryjskiego Aleppo. Mikołaj, pracownik
działu medialnego Caritas, przybliżył
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baczyliśmy zrewitalizowane Ogrody
Królewskie pod Zamkiem, zwiedzaliśmy Świątynię Opatrzności Bożej
w Wilanowie, jesienią wybraliśmy
się z przewodniczką na zabytkowy
cmentarz na Starych Powązkach
i odwiedziliśmy niezwykłe Muzeum
Historii Żydów Polskich „Polin”.

Spacery po Warszawie
Od wiosny do późnej jesieni wyruszaliśmy na spacery. Byliśmy
w Muzeum Ordynariatu Polowego,
w ogrodzie botanicznym, przeszliśmy
nowe, piękne Bulwary Wiślane, zo-

miętał jakieś wydarzenie związane z danym
miejscem. Czasami
pr z ypominał y się
wiersze czy piosenki.
Każdy spacer zamieniał
się w swoisty performance.

Szczególne okazały się
spotkania z Klementyną – specjalistką od ceramiki – która wprowadzała seniorów w tajniki pracy z gliną. Własnoręczne dzieła
seniorów – oszlifowane i wypalone
w piecu – absolutnie zaskoczyły urodą, nie mniej niż te mistrzowskie,
które Klementyna pokazywała na
zdjęciach. Jeśli będzie okazja, chętnie
powtórzymy to doświadczenie.

Pielgrzymki i wycieczki
W maju byliśmy w Niepokalanowie.
Okazją do odwiedzenia tego miejsca

Caritas

>>

Seniorzy wśród nas

była doroczna pielgrzymka Wspólwiadomość, że papież Franciszek
noty Caritas, w której uczestniczyło
zatwierdził dekret oficjalnie uznający
ok. 3000 osób. Warszawscy seniorzy
cud za wstawiennictwem Prymasa
po raz pierwszy zetknęli
Tysiąclecia. Tym sasię z tak liczną reprezen- MARZENIA SENIORÓW mym spełniony zotacją Caritas. Uczestniczystał ostatni wymóg
Pragniemy być
liśmy w mszy św. w bazyniezbędny do bepotrzebni i tworzyć
lice oo. Franciszkanów,
atyfikacji. Kilka dni
wolontariat
zwiedzaliśmy Muzeum
potem ogłoszono,
senioralny na miarę
o. Maksymiliana Kolbe
że beatyfikacja odnaszych możliwości
i liczne obiekty klasztobędzie się 7 czerwca
i umiejętności; mogą
ru ojców franciszkanów,
2020 w Warszawie!
to być odwiedziny
Czekamy z radością
słuchaliśmy koncertów,
u chorych, naprawa
i wdzięcznością!
oglądaliśmy liczne stoiska

sprzętów domowych,
szycie, pieczenie
ciast czy gotowanie.

i prezentacje działań różnych ośrodków Caritas, modliliśmy się w Kaplicy
Nieustannej Adoracji. Dla większości
seniorów było to przede wszystkim
głębokie przeżycie duchowe.
26 września wyruszyliśmy na Podlasie na pielgrzymkę autokarową śladami prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Odwiedziliśmy kościół w Prostyni,
gdzie rodzice przyszłego prymasa
brali ślub, a także Zuelę – miejsce
urodzenia Stefana Wyszyńskiego
– oraz cmentarz w Andrzejewie,
gdzie spoczęła mama prymasa. Na
zakończenie pielgrzymki modliliśmy
się przy grobie prymasa w warszawskiej katedrze św. Jana. Ta pielgrzymka nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania jednego z naszych
seniorów – Andrzeja, który jest spokrewniony ze Stefanem Wyszyńskim.
Niedługo po naszej pielgrzymce, 3
października, nadeszła z Rzymu
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ubrania, kosmetyki, artykuły papiernicze w odpowiedzi na prośby
przysyłane przez więźniów, jeszcze
inni zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów dla koordynatorów projektów
senioralnych, którzy przyjechali do
Warszawy z całej Polski (zapraszamy
do lektury artykułu o warsztatach, który zamieszczamy na str. 42-43).
Mamy nadzieję, że przez udział
w działaniach projektowych, które
trwały 9 miesięcy, nastąpiła choćby minimalna poprawa jakości życia
seniorów i pomagających nam wolontariuszy. Ufamy, że pobudzanie
aktywności, wsparcie seniorów,
tworzenie więzi i przyjaźni, wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy
sprawia, że seniorzy czują się potrzebni, mniej samotni i w mniejszym
stopniu doświadczają wykluczenia
społecznego.

W październiku
odbyliśmy jeszcze
jedną podróż, tym
razem do Góry Kalwarii i Konstancina. Największe
wrażenie zrobiły na nas Marianki,
czyli klasztor ojców marianów i sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego. Uczestniczyliśmy w mszy
św. w kościele Opatrzności Bożej,
zwiedziliśmy muzeum i oglądaliśmy
Przez cały czas trwania projektu
jedna z seniorek prowadziła krofilm dokumentalny o cudach dokonanych za wstawiennictwem św. Stanikę – bloga – na którym zamiesznisława Papczyńskiego. W Konstanczane były krótkie relacje i zdjęcia
cinie zachwycaliśmy się miastem,
z kolejnych wydarzeń senioralnych.
architekturą, ale przede
Gorąco zapraszamy
do jego odwiedzenia:
wszystkim zbiorami
MARZENIA SENIORÓW
prywatnego Muzeum
senior-caritas-est.bloEcole de Paris w Villii
gspot.com/.
Wielką radością
la Fleur.

Seniorzy chcą
być potrzebni

byłoby dzielenie
się z młodymi
naszą wiedzą
i doświadczeniami,
chętnie nagramy
wywiady albo filmy,
np. na temat dawnej
Warszawy.

Tekst Monika Figiel,
specjalista ds. programów
senioralnych w Caritas
Polska

Podczas trwania projektu „Senior caritas
est” uczestnicy zupełnie spontanicznie odpowiadali na pojawiające się potrzeby
pomocy w Caritas Polska. Niektórzy intensywnie zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy na pomoc dla
syryjskich rodzin. Inni przynosili
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– nowa forma rehabilitacji

DIECEZJI
SANDOMIERSKIEJ

Zajęcia klubowe w WTZ to nowy,
realizowany od 2018 roku program
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych zarówno przed, jak i po
procesie rehabilitacyjnym. Z jednej
strony zajęcia mają na celu przygotowanie do przyszłego uczestnictwa
w warsztatach, a z drugiej są formą
kontynuacji pomocy świadczonej
przez WTZ osobie, która podjęła
zatrudnienie.

w życiu społecznym, jak i zawodowym. Zajęcia klubowe prowadzone
są przez wykwalifikowanych terapeutów WTZ. Przeznaczone są dla
osób niepełnosprawnych posiadają-

Dlaczego potrzebne są
nowe zajęcia
Celem zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji prowadzonej w Warsztatach Terapii
Zajęciowej, jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności zarówno
1

Praca
w cukierni

cych ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które były uczestnikami
WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia lub znajdujących
się na prowadzonej przez WTZ liście
chętnych do uczestnictwa w warsztatach.
Przy realizacji zajęć klubowych WTZ
w Rudniku współpracuje z jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy Rudnik nad Sanem, z placówkami
Caritas Diecezji Sandomierskiej i Caritas Polska oraz z innymi jednostkami działającymi na rzecz wspierania
osób niepełnosprawnych, między innymi z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
czy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nisku. Zajęcia są dofinansowane ze środków PFRON na
podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatem niżańskim a PFRON.
Zajęcia klubowe są dobrowolne,
dostosowane do indywidualnych
potrzeb uczestnika. Obejmują aktywne formy wsparcia w podjęciu
lub utrzymaniu zatrudnienia, co
pozwala zapewnić i podtrzymać
ciągłość w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach

 stawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
U
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 1076)
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Zajęcia
w pracowni
rzemiosł
różnych.
Uczestnicy
mają do
dyspozycji
różne materiały
i narzędzia
– np. wypalarkę
do drewna czy
maszynkę do
scrapbookingu

Zajęcia klubowe
Działające przy Caritas Diecezji
Sandomierskiej Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Rudniku nad Sanem od
września 2018 r., na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.1, uruchomiły
nową formę rehabilitacji – zajęcia klubowe.

>>

Caritas

klubowych mogą poznać specyfikę
pracy w warsztatach, zaprzyjaźnić
się z uczestnikami WTZ oraz nauczyć się, jak pracować w grupie,
jak współpracować i tworzyć coś
razem. Zajęcia są dopasowane do
możliwości uczestnika. Mają na celu
poprawę umiejętności manualnych,
rozwijanie zdolności artystycznych,
rozwój motoryki małej, usprawnianie
koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zajęcia klubowe sprzyjają aktywnemu wspomaganiu uczestników
warsztatów, którzy weszli na rynek
pracy. Osoby niepełnosprawne pracujące mają możliwość uczestnictwa
w zajęciach klubowych przed pracą
i po godzinach swojej pracy. Spotykają się na warsztatach z innymi
uczestnikami, zawiązują przyjaźnie.
Otrzymują wsparcie i pomoc psychologa oraz terapeuty w sytuacjach
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trudnych, kryzysowych. Osoby, które uczęszczają na zajęcia klubowe
w Rudniku i są zatrudnione, pracują
zawodowo w miejscowej piekarni,
cukierni oraz w zakładzie stolarskim,
mają zajęcia dopasowane do godzin
swojej pracy i przystosowane stanowiska.

Różnorodność
11 pracowni
Zajęcia klubowe prowadzone
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem odbywają się
od poniedziałku do piątku w trakcie
trwania zajęć warsztatowych. Korzystanie z usług oferowanych na zajęciach klubowych jest nieodpłatne
i nie wymaga decyzji administracyjnej. Od września 2018 r. do tej pory

objęto programem 23 uczestników
mieszkających na terenie powiatu
niżańskiego. Korzystają oni z zajęć
w 11 pracowniach. Mogą zdobywać wiedzę oraz poszerzać swoje
umiejętności w zakresie zaradności
i samodzielności, relacji społecznych,
rozwoju motoryki, aktywizacji zawodowej, rehabilitacji ruchowej oraz
mogą uczestniczyć w zajęciach z psychologiem.

P

Pracownia gospodarstwa domowego dba o wyrabianie pozytywnych
nawyków żywieniowych, a także
doskonali umiejętności przydatne
w życiu codziennym, takie jak nakrywanie do stołu, utrzymanie porządku
w domu, obsługa urządzeń domowych. Uczestnicy uczą się również
zasad zachowania w różnych sytuacjach życiowych.
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Pracownia fryzjerska z elementami stylizacji uczy, jak dbać o własny
wizerunek oraz tego, że nienaganny
wygląd oznacza dobre samopoczucie
i jest przepustką do większej pewności siebie oraz otwiera drzwi do
sukcesu. Uczestnicy korzystający
z zajęć w tej pracowni poznają tajniki
pracy fryzjera od strony teoretycznej, a także sami wykonują proste
czynności związane z zawodem.
Świadczą usługi fryzjerskie, a także
wykonują makijaż i manicure innym
uczestnikom warsztatu. Pozwala im
to doskonalić relacje z innymi oraz
poczuć się jak w prawdziwym salonie. Cechą charakterystyczną zajęć
jest nacisk na praktykę.

>>

P

Pracownia hafciarsko-krawiecka
uczy posługiwania się igłą, nożyczkami, żelazkiem i maszyną do szycia.
Uczestnicy zajęć uczą się szycia, kroju, podszywania i skracania odzieży
i przyszywania guzików. Szyją fartuchy
ochronne dla kolegów z warsztatu stolarskiego, fartuszki kuchenne, poduszki, maskotki, a także rekwizyty i stroje
do przedstawień przygotowywanych
w ramach teatroterapii przez pracownię teatralno-muzyczną. Zajmują się
także haftowaniem, robótkami na
drutach i szydełkowaniem. Wykonują aplikacje, uczą się, jak planować
i rozmieścić rysunek na płótnie, dobrać
odpowiednie kolory nici i rodzaje ściegu. Wszelkie robótki uczą skupiania
uwagi i są doskonałym ćwiczeniem
dla rąk, wyrabiają precyzję ruchów
i koordynację wzrokowo-ruchową.

W

W pracowni komputerowo-reklamowej w ramach zajęć klubowych
uczestnicy uczą się podstaw obsługi komputera – zarządzania plikami
i folderami, tworzenia prostych grafik, obsługi pakietu biurowego MS
Office, a także korzystania z innych
urządzeń znajdujących się w pracowni. W pracy z komputerem wykorzystywane są również gry i programy
edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego
myślenia i pamięć oraz pobudzające
wyobraźnię. Uczestnicy ćwiczą skanowanie rysunków i zdjęć, projektują
i wykonują kartki świąteczne, zaproszenia, wizytówki i dyplomy i przepisują różnego rodzaju teksty. Bogata
i różnorodna gama wykonywanych
ćwiczeń pozwala utrwalać i podnosić
zakres wiedzy czy umiejętności.

Zajęcia w pracowni fryzjerskiej z elementami stylizacji. Uczestnicy świadczą
usługi fryzjerskie, a także wykonują makijaż i manicure innym uczestnikom
warsztatu
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P

Pracownia rzemiosł różnych pozwala poznać uczestnikom różnorodne
formy pracy, które sprzyjają rozwojowi zdolności twórczych, pobudzają
wyobraźnię, dostarczają przyjemnych wrażeń estetycznych. Zajęcia
kształtują wrażliwość na piękno oraz
uczą swobodnego wyrażania emocji
i uczuć poprzez sztukę. Uczestnicy
mają do dyspozycji różnorodne materiały i narzędzia wykorzystywane w rękodzielnictwie – np. pistolet
do kleju na gorąco, wypalarkę do
drewna, maszynkę do scrapbookingu
i wiele innych. W pracowni panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca
ekspresji twórczej.

P

Pracownia dekoratorska jest miejscem, gdzie często trafiają do obróbki wstępnej lub wykończeniowej
produkty z innych pracowni. Są to
półprodukty do pomalowania, oszlifowania, przerobienia. Uczestnicy
tych zajęć angażują się także w wykonywanie i zdobienie kartek i upominków, doskonaląc zarówno swój
zmysł twórczy, jak i wrażliwość artystyczną. Zajęcia w pracowni wpływają na rozwój wyobraźni twórczej,
zdolności manualnych i koordynacji
wzrokowo-ruchowej poprzez malowanie, rysowanie, pracę z bibułą,
plasteliną, gliną, modeliną.

P

Pracownia wikliniarska pozwala
poznać techniki oraz zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu wyplatania
i tworzenia przedmiotów z wikliny.
Uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami.
Głównym zadaniem terapeuty prowadzącego zajęcia i jest rozwijanie
zdolności manualnych oraz przygo-

Caritas

>>

towanie uczestników do pracy zarobkowej.

W

W pracowni stolarskiej, obróbki
drewna i materiałów drewnopochodnych uczestnicy uczą się, jak
prawidłowo wbijać gwoździe, przykręcać śruby, posługiwać się narzędziami i elektronarzędziami. Poznają
podstawy teorii z zakresu stolarstwa
oraz tajniki projektowania mebli,
a także realizują przygotowane przez
siebie projekty.

P

Pracownia teatralno-muzyczna
to miejsce, gdzie uczestnicy uczą
się wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć. Pracują nad formami
komunikowania się z otoczeniem,
właściwym odbieraniem bodźców
i reagowaniem na nie. W trakcie
zajęć realizowane są formy teatralne, dzięki czemu podopieczni mają
możliwość wcielania się w różne postacie. Uczestnikami zajęć są osoby,
którym wyrażanie siebie przychodzi
z trudnością, dlatego też dużo czasu poświęca się integracji i próbom
otwierania się na innych.

P

Pracownia humanistyczno-środowiskowa uczy między innymi pisania,
czytania, liczenia, rozpoznawania
godzin na zegarze, przeliczania pieniędzy, rozpoznawania nominałów,
a także odpowiedniego zachowania
się w instytucjach publicznych. Głównym celem zajęć jest przygotowanie
uczestników do w miarę samodzielnego, świadomego oraz aktywnego
życia w społeczeństwie. W ramach
zajęć uczestnicy rozwijają słownictwo, jak również wiedzę ogólną.
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W ramach pracowni ogrodniczo-botanicznej uczestnicy zajęć zdobywają informacje na temat roślin,
gleby, terminów wysiewu, sadzenia
i sposobu pielęgnacji roślin. Wiedza
ta przydaje się w czasie zajęć praktycznych – uczestnicy dbają o wygląd terenu wokół budynku WTZ
i pracują w warzywniku, a także
udają się na wycieczki do lasu czy
pobliskich ogródków działkowych.
Bardzo ważnym elementem terapii są
zajęcia z psychologiem. Wspomagają
one funkcjonowanie w codziennym
życiu, zwiększają skuteczność działania i wspierają rozwój osobisty.
Ponadto zajęcia kształtują pozytywny stosunek do własnej osoby,
podtrzymują poczucie niezależności
i własnej wartości. Rozwijają kompetencje społeczne w takich sferach,
jak współpraca, dawanie i przyjmowanie wsparcia czy współzawodnictwo. Uczą także radzenia sobie
w sytuacjach trudnych poprzez jasne
wyrażanie protestu i aprobaty.

Dla wielu uczestników warsztatów
niezwykle istotna jest rehabilitacja
ruchowa. Zajęcia polegają na przywracaniu, poprawie lub utrzymaniu
psychofizycznej sprawności osób
czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą specjalnych zabiegów i ćwiczeń.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem są jedną z 11 placówek, w których są dofinansowywane
zajęcia klubowe. Oddział podkarpacki PFRON zawarł 10 umów z powiatami województwa podkarpackiego.
Na ich podstawie w 11 Warsztatach
Terapii Zajęciowej, od lutego 2019 r.
do stycznia 2020 r., będą realizowane zajęcia, a PFRON przekaże łącznie
ponad pół miliona złotych. Pozwoli
to objąć wsparciem 125 osób niepełnosprawnych, które są absolwentami
WTZ lub osobami oczekującymi na
przyjęcie do placówek.
Tekst i zdjęcia Marta Čonka, Elżbieta
Szalony, Caritas Diecezji Sandomierskiej
Zebrała Justyna Sosnowska

Praca w piekarni. Klubowicze
pracują także w cukierni
i zakładzie stolarskim. Mają
dopasowane godziny pracy
i dostosowane stanowiska
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Papierów Wartościowych placówki WTZ przeznaczają na integrację
i aktywizację społeczną podopiecznych. Przede wszystkim na organizację dodatkowych atrakcji, takich jak
wycieczki, pikniki, wspólne wyjścia
do kina, teatru czy muzeum.

Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych
wspiera dzieła Caritas
Od 2017 roku, przed
świętami Bożego
Narodzenia i przed
świętami Wielkanocnymi,
przy wsparciu Polskiej
Wytwórni Papierów
Wartościowych Caritas
Polska organizuje
kiermasze rękodzieła osób
niepełnosprawnych.
Kiermasze odbywają się w siedzibie
głównej PWPW. Bożonarodzeniowe są zawsze uroczyście otwierane
przez dyrektora Caritas Polska ks.
Marcina Iżyckiego, natomiast wielkanocne – przez zastępcę dyrektora ks.
Krzysztofa Srokę oraz przez prezesa
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
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Niepełnosprawni, których prace są
prezentowane na kiermaszach, to
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas
diecezjalne. Podczas kiermaszy pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych mogą kupić rozmaite
dekoracje świąteczne, takie jak szopki, stroiki, bombki wykonane techniką
decoupage, anioły powertex, pisanki,
jak również inne przedmioty, które
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej tworzą w swoich pracowniach.
W całej Polsce Caritas diecezjalne
prowadzą 62 placówki Warsztatów
Terapii Zajęciowej, w których podopieczni mają zapewnioną specjalistyczną pomoc i wsparcie. Celem
zajęć prowadzonych w placówkach
Warsztatów Terapii Zajęciowej jest
aktywizacja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych. Pieniądze zarobione podczas kiermaszy
świątecznych w Polskiej Wytwórni

Wsparcie przy organizacji kiermaszy
świątecznych to nie jedyny sposób
zaangażowania Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych w dzieła Caritas. Warto wspomnieć, że
PWPW ufundowała sprzęt do pracowni multimedialnej w tworzonym
przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Domu Dziecka „Rafael”. Placówka
już wkrótce stanie się przyjaznym,
ciepłym domem dla czternaściorga
dzieci, które z różnych przyczyn nie
mogą wychowywać się we własnych
rodzinach. Dzięki pomocy PWPW
młodzi mieszkańcy Domu Dziecka
„Rafael” będą mogli uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania korzystając z nowoczesnego sprzętu.
Ponadto w minione wakacje Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych
przekazała środki finansowe na zakup
wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży polonijnej w Grodnie.
Tekst Katarzyna Nowińska

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin
Iżycki i prezes Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych Maciej
Biernat

Caritas

e-wydanie

kwartalnik

Bezpłatne wydania kwartalnika „Caritas”
można pobrać w aplikacji Publico24 Newsstand
Najnowsze wydanie dostępne jest także
na stronie: e.caritaspolskapomocblizniemu.pl
Pobierz aplikację Publico24 Newsstand odpowiednią dla
twojego urządzenia, w niej znajdziesz bezpłatny dostęp do
kwartalnika Caritas. Po zalogowaniu na dotychczasowe dane
będziesz miał również dostęp do uprzednio kupionych wydań.
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Chleba naszego
powszedniego
Siostra Małgorzata Chmielewska pracuje
z najuboższymi i wśród najuboższych. Razem z nimi
walczy o poprawę losu i godne życie. W rozmowie
z Małgorzatą Frydrych opowiedziała o prawdziwym
dzieleniu się dobrem z potrzebującymi.

Siostra Małgorzata Chmielewska jest
przełożoną wspólnoty „Chleb życia”,
prowadzącej domy dla bezdomnych,
chorych, samotnych matek oraz
noclegownie dla kobiet i mężczyzn.
Potrzebujący, oprócz schronienia,
otrzymują pomoc socjalną, medyczną i materialną. W warsztatach młodzież uczy się pracy i zawodu. Głos
siostry Chmielewskiej liczy się wielu
ważnych dyskusjach na temat pomocy potrzebującym. We wrześniu
2019 r. siostra uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Dobroczynność
a biznes. Wielokierunkowy transfer
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wartości” organizowanym przez Caritas Polska podczas XXIX Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
M. Frydrych: Zajmuje się siostra
szeroko pojętą dobroczynnością. Jak
siostra zdefiniuje dobroczynność?
S.M. Chmielewska: Przede wszystkim nie lubię słowa „dobroczynność”
w powszechnym jego rozumieniu.
Dobroczynność to po prostu czynienie dobra. Natomiast my generalnie dobroczynność traktujemy jako
zrzucanie starego płaszcza i rzucanie

go ubogiemu. Ja się staram, według
Ewangelii, czynić dobro. Natomiast
polega to na tym, że ja żyję razem
z ludźmi, którym w życiu się nie powiodło, którzy mieli gorsze szanse,
którzy gorzej się urodzili. Lub też po
prostu coś w ich życiu się stało, co
sprawiło, że zostali zepchnięci na
margines życia społecznego. Żyją
w nędzy. Są chorzy, starzy, nikt ich
nie chce. Jeśli chodzi o słowo „dobroczynność”, to – jak mówię – ono
się kojarzy z rzucaniem tego, co nam
zbywa. Ja bym tutaj mówiła bardziej
z punktu widzenia Ewangelii o bra-
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terstwie, braterstwie ewangelicznym,
które oznacza, że jesteśmy dziećmi
jednego Ojca. Jeżeli mówimy „Ojcze
nasz”, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to to są słowa, które pociągają za
sobą bardzo daleko idące konsekwencje. To znaczy, że ten drugi człowiek
jest moim bratem, kimkolwiek by on
nie był. Może być bratem, świetnym
wspaniałym, zdolnym, dobrze sobie
radzącym, bratem, który tańczy śpiewa zarabia dużą kasę. Ale może być
także, i często jest nim, człowiek, do
którego mnie nie tylko nie ciągnie,
wręcz może mnie od niego odrzucać,
który jest stary, słaby, chory, bezdomny, ma inny kolor skóry, tonie
w tej chwili na morzu. Uchodźca, ten
który jest najsłabszy. W normalnej
rodzinie ten, który jest najsłabszy,
dostaje zawsze najlepszy kąsek ze
stołu. Ten, który jest najsłabszy, jest
otaczany opieką całej rodziny. Czy
będzie to stary człowiek, czy będzie
to chore dziecko. Więc jeżeli mówimy
o braterstwie, braterstwie w sensie
ewangelicznym, to jest to bardzo
wielkie zobowiązanie. Jesteśmy
braćmi i siostrami. Natomiast słowo
„dobroczynność” w rozumieniu „działalność charytatywna” ma konotacje,
przynajmniej tak to ludzie odbierają.
No to zbieramy stare płaszcze przed
Bożym Narodzeniem i rzucamy je
jakiejś organizacji. Jeszcze przedtem
odprujemy guziki, bo przecież szkoda.
Tak to wygląda.
M.F.: Trzymając się słów modlitwy
„Ojcze nasz”, jakie oblicza braterstwa przyjmują różne podmioty?
Biznes tego chleba powszedniego
udziela czasem inaczej. Organizacje
pozarządowe też udzielają go inaczej. Osoby indywidualne to braterstwo także przeżywają inaczej.
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S.M.C.: Nie ma czegoś takiego jak
braterstwo strukturalne, zawsze
trzeba wyjść od spotkania z drugim
człowiekiem. Oczywiście ludzie,
którzy prowadzą wielki biznes, nie
mogą jednocześnie tępić wszy na
głowach ludzi bezdomnych. Natomiast mogą dzielić się, i powinni,
pieniędzmi czy innymi dobrami. To
może być wiedza na przykład. To
mogą być towary wyprodukowane w ich zakładach pracy. To może
być ich czas wolny. Natomiast nie
można mówić o braterstwie, jeśli nie
spotkamy się z człowiekiem. To, że
wpłacimy na konto takiej czy innej
organizacji pieniądze, bardzo dobrze.
Natomiast nie zwalnia mnie to od
spotkania z człowiekiem. To może
być moja teściowa, której nie znoszę
i która jest chora. To może być moje
dziecko. Nie możemy się zwolnić od
spotkania z człowiekiem. Zwłaszcza
z człowiekiem ubogim. Kiedy dajemy
jałmużnę, to powinniśmy najpierw
temu człowiekowi spojrzeć w oczy.
Jeśli dajemy na jakąś organizację,
dobrze by było, żebyśmy spotkali
ludzi lub chociaż jednego człowieka, który korzysta z tych pieniędzy.
Wtedy to nas wzbogaci. I myślę, że
na tym polega cały problem. My
chcemy załatwiać sprawę ubóstwa
zza biurka. Tak się nie da. To tylko
krzywdzi ludzi ubogich.
M.F.: Jak biznes może spojrzeć
osobom potrzebującym w oczy?
Czy przez takie organizacje jak
Caritas Polska? Czy przez taką
działalność, jaką siostra prowadzi?
S.M.C.: Oczywiście, tak. Znam ludzi
biznesu, ludzi zamożnych, którzy
pozakładali własne fundacje i to nie
tylko w ten sposób, że dają pieniądze

na utrzymanie tych fundacji, ale sami
w nich pracują. Sami się angażują
w tą działalność. To jest niesamowite przeżycie i ubogacenie. Nie ma
sytuacji, w której człowiek zamożny,
człowiek biznesu nie mógłby spotkać
drugiego człowieka. Wystarczy, że
poświęci trochę czasu i odwiedzi
kogoś w hospicjum. Wystarczy, że
pójdzie za śladem swoich pieniędzy.
Jeśli, przykładowo, ktoś daje nam
pieniądze, to ja bardzo sobie cenię,
jeśli nas odwiedzi. Mamy fundusz
stypendialny. Bardzo spory jak na
nasze możliwości. Kilkaset dzieci
i młodzieży dostaje pieniądze co
miesiąc. Od ostatniej klasy szkoły
podstawowej do czwartego roku
studiów. To nie są pieniądze, które
sponsorzy wrzucają do worka, tylko każdy sponsor ma przydzielone
jedno dziecko, czy młodego człowieka, z którym, ku naszej radości,
bardzo często nawiązuje relacje. To
jest niesamowite. Ludzie, którzy
dają, bardzo sobie cenią to, że nie
wrzucają pieniędzy do worka, tylko
wiedzą, że pomogli Ani Kowalskiej,
konkretnej osobie. Ania dostała się
na studia. Ania studia ukończyła,
wyszła za mąż itd. To są relacje. My
uwielbiamy świat systemów, świat,
w którym nie ma spotkania człowieka z człowiekiem. Nie ma takiego
biznesu, w którym nie można spot
kać człowieka, któremu pomagam.
M.F.: A ten brak relacji przekłada
się na wszystko. Bo brak relacji
z drugim człowiekiem, to brak
relacji ze sobą, brak relacji ze środowiskiem, a często też brak relacji
z Bogiem.
S.M.C.: Oczywiście. W tej chwili to jest powszechny problem.
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Począwszy od problemu
młodzieży. Młodzież ma
wszystko, czego potrzeba do
życia, oprócz relacji bliskości,
miłości i przyjaźni. Młodzi ludzie bardzo często wręcz nie
potrafią nawiązywać relacji
prawdziwych i szczerych.
Opartych na prawdzie, na
wartościach, na wierności.
Człowiek może mieć bardzo dużo
pieniędzy, mieszkać w luksusach
i być straszliwie samotnym. Z drugiej
strony, kiedy patrzę na ludzi, z którymi żyję, którzy nie mają nic, to widzę,
że dla nich bardzo ważne są relacje.
Mamy w tej chwili ciekawą sytuację
– na tym samym terenie jest dom dla
ludzi bezdomnych i nowo wybudowany (oczywiście przez sponsora)
luksusowy, przepiękny dom dla ludzi
starszych i chorych. Przenieśliśmy
starych i chorych do nowego domu
i w związku z tym w starym domu
zwolniły się miejsca. Mówię więc, że
nie będzie już czterech łóżek w pokoju, bo ciasno, tylko zrobimy po
dwa, żebyście mieli luźniej i zrobiła
się draka, bo oni wcale tego nie chcą.
Przyzwyczaili się do tego, że są razem. Chcą być razem. Oczywiście
człowiek potrzebuje prywatności.
To jest druga strona medalu. Ale także ginie w samotności. Stąd akurat
w naszych domach bardzo kładziemy
nacisk na relacje. W tej chwili jest to
ogromnie trudne, bo ludzie nauczeni
są przede wszystkim postawy roszczeniowej, a z drugiej strony system
pomocy społecznej nie jest oparty
na relacjach, tylko na biurokracji.
Dostajesz kasę i zjeżdżaj. Albo i nie
dostajesz. Najczęściej nie dostajesz.
Ale jak już dostajesz, to zjeżdżaj. Nie
interesujesz nas. Ty jesteś klient.
Język, jakim się porozumiewamy,
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świadczy o naszym stosunku do rzeczywistości. Człowiek w potrzebie to
jest klient. Jak ja idę do sklepu i coś
kupuję, to dla pani w sklepie jestem
klientką. Jej nie obchodzi, czy mam
matkę chorą, czy mnie ząb boli. Jej
to nie obchodzi. Więc w tym języku
już zawiera się cała nasza postawa
wobec bliźnich. Zresztą podobnie
jest w służbie zdrowia. Podobnie jest
w szkolnictwie, w edukacji generalnie. Służba zdrowia to są usługodawcy. Podobnie szkolnictwo. To są
usługi edukacyjne. Usługa jest zupełnie czymś innym niż relacja mistrz
– uczeń. Niż relacja lekarz – pacjent.
M.F.: Nie da się relacji zastąpić
usługą. Nasz „chleb powszedni”
to nie tylko pokarm, ale też
wspólnota. Troska o drugiego
człowieka, troska o wspólny dom,
jak mówi papież Franciszek.
S.M.C.: Tak. Troska o wspólny dom
i, co ciekawsze, jest coraz trudniej,
mówię tu z punktu widzenia naszych
domów. Członkowie naszej wspólnoty mieszkają razem z podopiecznymi.
Właśnie rozmawialiśmy wczoraj na
ten temat. Coraz trudniej jest ludzi
przekonać, że mają się troszczyć
o wspólny dom. To jest taki syndrom cywilizacji. Absolutny egoizm,
roszczeniowość; do naszych domów
wchodzi już pokolenie, które nie ma

potrzeby, nie potrafi nawiązywać relacji. Mówię o młodszych ludziach bezdomnych,
nie o starszych. Nie można
mówić tutaj o tym, że damy
wędkę, to sam ułowi; to jest
nieprawda. Nie każdy sam
ułowi. Są ludzie, którzy nie
są w stanie złowić, więc
trzeba im dać chleb, ale także trzeba pokazać, że są potrzebni. Rozmawiałam parę dni temu ze
starszą panią, która materialnie ma
się dobrze, ale jest kompletnie samotna. I mówi: otworzyliście dom
dla tych, którzy nikomu nie są absolutnie potrzebni. Ja mówię: tak.
Społeczeństwo nasze nie potrzebuje,
starych, słabych, chorych, niepełnosprawnych. I rzucamy w naszym
przekonaniu majątek, np. stały zasiłek dla osoby niepełnosprawnej,
nie mogącej pracować, czyli 645 zł.
Proszę przeżyć za 645 zł, zwłaszcza
jeśli się jest człowiekiem chorym, ale
nawet jeśli jest się zdrowym. Wysokość renty socjalnej, lekko podwyższona po ubiegłorocznych strajkach,
gdzie praktycznie nikt z katolików
nie odezwał się w obronie tych najsłabszych. Nikt. Cisza. Cisza. Tacy
jesteśmy. Proszę przeżyć, wtedy to
było 740 zł. Ja mam przybranego
syna niepełnosprawnego, głęboko.
I on miał rentę 740 coś, teraz to jest
około 900. Proszę przeżyć. Z lekami,
ze wszystkim. Takim jesteśmy społeczeństwem. Pseudokatolickim. I my
jako katolicy milczymy, modląc się
pobożnie „chleba naszego powszed
niego”, ale mnie daj świeże bułeczki.
Sąsiadowi już nie. Nie podzielę się.
Tak to wygląda. Bo żeby dać, trzeba
się podzielić.
M.F.: Bardzo dziękuję za rozmowę
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Inna strona wykluczenia
Mury więzienia, szpitala czy noclegowni nie budzą
pozytywnych skojarzeń. Podobnie widok kogoś
bezdomnego na ulicy albo, nie daj Boże, „podziaranego” z ewidentnym stygmatem przeszłości.
Warto jednak wyjść poza zaklęty krąg stereotypów
i chcieć dostrzec coś więcej.

Człowiek społecznie wykluczony,
z własnej lub cudzej winy albo wskutek losowych zdarzeń, pozostaje
człowiekiem z całym bogactwem
swojego życiowego wyposażenia,
talentu, wrażliwości i piękna. Często
nie ujawnionym albo mało dostępnym.
Życiowa trauma wyzwala ukryte zdolności lub je intensyfikuje.
W zmaganiu różnych prądów w naszym życiu, dobrych i nieszczęśliwych, ujawnia się – najczęściej
w dziełach plastycznych lub literackich – niezwykła dynamika emocji.
Czasem też ujawnia się w rzeczach
ulotnych, nie zostawiając śladów na
papierze. W nich także odczytujemy
niewyrażalną tajemnicę i bogactwo
wewnętrzne drugiego człowieka.
W tym wydaniu kwartalnika znajdą
Państwo historie, które udowadniają istnienie duchowego bogactwa
u osób z różnych sfer społecznego
wykluczenia. Jest rozmowa z byłym
więźniem o poplątanym życiorysie,
ale z żywą pasją twórczą, którą czło-
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wiek ten wyraża w całkiem praktyczny sposób. Jest też opowieść
Mariusza, który mieszka w rozpadającym się drewnianym domku
w lesie, o jego skomplikowanym,
chociaż młodym życiu. Mariuszowi
trudno pomóc, bo wciąż jest w trakcie ucieczki przed własnym życiem,
które utkwiło w lękach i nie mogło
się rozwinąć. Mariusz zna jednak
przyrodę jak własną kieszeń i jest
silnie związany z pięknym, surowym
miejscem, które jednocześnie jest

źródłem jego udręki. Mariusz maluje i rysuje, raczej mroczne i smutne
rzeczy. Osób, dla których twórczość
to wentyl bezpieczeństwa, sposób
na wykrzyczenie tego, co noszą
w sobie, jest więcej. W naszej małej
kwartalnikowej „galerii” znalazło się
zdjęcie niezwykłej konstrukcji z zapałek – szkatuły zrobionej z wielką
starannością przez człowieka skazanego na długoletnie pozbawienie
wolności. Człowiek ten podarował
szkatułę Caritas Polska z wdzięczności za przesłanie mu do zakładu
karnego znaczków i kart telefonicznych. Jest też intensywnie optymistyczny w barwach obrazek – praca
zbiorowa małych dzieci, uczestników warsztatów terapeutycznych
dla rodzin osadzonych w zakładach
karnych ojców. Dzieło to powstało
w ramach prowadzonego wspólnie
przez Caritas Diecezji Siedleckiej,
Caritas Polska i miejscowy zakład
karny programu pomocy dla więźniów i ich rodzin „Dwa kroki”.
Sztuki niekoniecznie trzeba szukać
w galeriach i na wernisażach. Ta
najbardziej autentyczna, o różnym
poziomie artystycznym i sposobie
wyrazu, za którą nie trzeba płacić
wielkich sum i której wciąż szukamy
w miejscach kulturalnych wydarzeń,
jest często w zasięgu ręki, ukryta
w niepozornych miejscach, można
powiedzieć – cierpiąca na wykluczenie ze społecznego obiegu. Podobnie
jak jej niepozorni twórcy.
JS
Historię byłego więźnia przedstawiamy
na str. 58, a opowieść Mariusza – na str. 56.
Galerię prac prezentujemy na str. 62.
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Kamień
Mariusz to młody
człowiek, który schronił
się przed życiem w dzikim
lesie, który przeszedł
przez piekło samotności
i uzależnień, a obecnie
szuka swojego miejsca
w życiu. Uciekał być może
dlatego, że jest obdarzony
wrażliwą i zranioną duszą
artysty. Swój bogaty
wewnętrzny świat opisuje
w niezwykłym życiorysie.
Zamiast rozmowy
prezentujemy jego
fragment.

Narodziłem się w bólu. Jak większość
z nas. Płakałem bez przerwy. Potem
zostawiono mnie na sali porodowej na
noc. Od płaczu dostałem przepukliny.
Płaczem to tylko pogarszałem. Opowiedzieli mi o tym rodzice.
Strach towarzyszył mi odkąd pamiętam. Widziałem go również w oczach
otaczających mnie ludzi. Wmawiałem sobie, że to przez życie, które jest
ciężkie, bezlitosne i w ogóle do dupy.
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Utwierdzałem się w przekonaniu, że
najlepiej być silnym i uzbrojonym w maskę albo tarczę, a najlepiej w zbroję
i miecz. Tylko że tak nie można chodzić
po ulicy. Najczęściej więc chodziłem po
mieście pełen lęków i miałem wielką
nadzieję, że tego nie widać. Skupiałem
się tak mocno na maskowaniu swoich lęków, że zapomniałem o innych
sprawach. A historia moich lęków była
bolesna i właściwie zdruzgotała mi całą
młodość. Każdy z nas ma własną historię swojego lęku, a teraz opowiem
Wam o swojej, która być może okaże
się podobna do Waszej. Jest to historia
strachu, który powoli zamienia człowieka w kamień.
Historia taka zaczyna się zazwyczaj od
najmłodszych lat. Swoją pamiętam od
jakiegoś piątego, szóstego roku życia.
Los nie potraktował łaskawie mnie
i mojej rodziny, ale ja mało co z tego
rozumiałem jako pięciolatek. Mieszkaliśmy w dużym mieście. Bieda i problemy
zmusiły moich rodziców do szukania
ratunku. Trafiliśmy do ośrodka dla bezdomnych i uzależnionych, który okazał
się koszmarnym miejscem. Opowiadali
mi o tym, jak byłem starszy i raczej
niechętnie. Było to zbiorowisko ludzi
po ciężkich doświadczeniach, narkomanów, chorych psychicznie i często
agresywnych. Spędziliśmy tam kilka

lat. Ojciec chorował od dłuższego czasu
na depresję. Często leżał w łóżku i nie
wstawał. Wszystko było na głowie
mamy. Byłem małym dzieckiem, więc
pamiętam tylko fragmenty naszego
życia w tym miejscu, ale to chyba dobrze. Na ogół bawiłem się beztrosko,
jak to w tym wieku. Ale były też momenty mroczne. Tam wszystko mogło
się zdarzyć. Właściwie nie wiem, jaki
ten okres wywarł wpływ na moje życie,
dobry czy zły, ale jakiś na pewno. (….)
Któregoś dnia nadarzyła się okazja,
żeby opuścić ten koszmar. Wprowadziliśmy się do drewnianej chałupy na
wsi, otoczonej lasami i łąkami. To była
własność rodziców z dawnych czasów.
W czasie naszego pobytu w ośrodku
ktoś doszczętnie okradł ten domek, wyniósł wszystko, wszelkie sprzęty gospodarcze, zerwał nawet deski ze strychu,
wyrwał kable elektryczne. Winnych
nie odnaleziono, chociaż podejrzenia
padły na sąsiadów. Mieszkaliśmy tak
w biedzie, bez prądu, czerpiąc wodę ze
studni. Ogrzewaliśmy jeden pokój jakimś
małym piecykiem, więc – szczególnie
zimą – przebywaliśmy wszyscy razem.
To znaczy rodzice, ja i starszy brat.
Ojciec zapisał mnie do najbliższej
szkoły. Zacząłem od zerówki. W szkole szybko odkryli moje uzdolnienia
plastyczne. Dużo rysowałem. Kiedy
nauczyłem się jeździć na rowerze, dość
późno, bo miałem jedenaście lat, jeździłem na potęgę po całej wsi. Niedaleko
było spore wzgórze, na które jeździłem
z kolegami, robiąc zawody kto zjedzie
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najniebezpieczniejszym zjazdem. Moja
młodość nie byłaby zła, gdyby nie fatalna sytuacja w domu u mnie i u moich
kolegów, którzy też mieli kiepsko. Najczęściej bieda, alkohol i towarzystwo
z marginesu. Matka zazwyczaj pracowała ciężko fizycznie albo tkała gobeliny, a ojciec pracował sporadycznie,
to tu, to tam. Był oczytany, miał dużą
wiedzę i zdolności plastyczne. Do jego
inteligencji i wrażliwości doszła jednak
depresja. Powoli zapadał się w nią coraz bardziej. Mgliście pamiętam tamte
lata, ale wrył mi się w pamięć widok
ojca leżącego w łóżku, zrezygnowanego, który prawie nie wstawał, nie mył
się, zapadał w sen ponurej egzystencji.
Trwało to nawet trzy miesiące, zanim
wstał i zrobił cokolwiek. Matka musiała radzić sobie sama, w wyniku czego
w domu dochodziło coraz częściej do
awantur. Ja z bratem staraliśmy się
pomagać, na ile mogły dzieci.
Pamiętam, kiedy była mroźna zima,
targaliśmy z mamą worek węgla od
dobrych ludzi. Jako dzieciak miałem
mało siły, więc mama udawała, że bardzo jej pomagam, ale właściwie sama
dźwigała ten worek. Zimą bywało tak
zimno, że leżeliśmy wszyscy pod kołdrą w łóżku nie wychodząc z domu.
Pocieszaliśmy się opowiadaniem bajek
i planami na lepszą przyszłość. Dobrze
wspominam wieczory przy świecy, kiedy panował przytulny półmrok, a rodzina była razem. Zdarzały się chwile
piękne, kiedy czułem się bezpiecznie.
Znosiliśmy też z bratem drewno z lasu
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albo deski z opuszczonych domów, których właściciele zmarli albo wyjechali.
Dobrzy ludzie nam czasem pomagali, dostawaliśmy też pomoc z Caritas.
Często jednak nie było co jeść. Pewnego dnia poszedłem o zmierzchu kraść
ziemniaki z pola sąsiadów. (…)
Rok gonił następny. Czas mijał, rosłem.
W szkole uczyłem się całkiem dobrze.
Rysowałem często, ale nie przywiązywałem do tego większej wagi. Czułem
się jednak wyróżniony na tle reszty
uczniów, kiedy chwalono i podziwiano mój talent. Wygrałem nawet kilka
konkursów plastycznych, otrzymałem
też wyróżnienie na konkursie ogólnopolskim. Czasem pisałem opowiadania
i bajki, dobrze mi to wychodziło. Jednocześnie z biegiem lat czułem się inny od
szkolnych znajomych, nie rozumiałem
ich wielu zachowań. Powoli rozwijałem swoje uzdolnienia artystyczne
i wrażliwość. Dużo czytałem, ponieważ
w domu nie było prądu i telewizora.
Czułem też przywiązanie do lasu i jakąś
unikalną więź z drzewami. Tymczasem
w domu było coraz gorzej (…).
Cień moich zmartwień, kompleksów
i lęków również rósł i w wieku gimnazjalnym okazał się zbyt wielki. Bałem
się chodzić do szkoły i wsiadać do
szkolnego autobusu, bałem się ludzi.
Moja nadwrażliwość nie ułatwiała mi
życia. Chodziłem smutny i wystraszony.
Ojciec już wtedy popijał, atmosfera

gęstniała. W końcu wysłali mnie do
psychiatryka w Warszawie. Miałem
wtedy siedemnaście lat…
To jest tylko fragment większej całości. Opowieści, którą czyta się z zapartym tchem, tym bardziej że jest
prawdziwa do bólu, pięknie napisana
i przeniknięta tęsknotą za pełnią życia, która wyraża się często w twórczości artystycznej. Ta opowieść,
mimo zawartego w niej egzystencjalnego smutku, ma jednak ukrytą
nutę radości życia oraz pozytywne
rokowania. Odwiedziliśmy Mariusza
i jego rodziców w drewnianym domku w lesie. Piękna przyroda łączy
się tu ze skrajnym ubóstwem, bezradnością i samotnością. Przy polnej
dróżce, która prowadzi do domku,
stoi stara kapliczka, a w niej oryginalne wizerunki Chrystusa. Widać
świeżą farbę i niekonwencjonalne,
piękne spojrzenie. „To tata namalował” – mówi z dumą Mariusz, który
nas wita. Na framugach okiennych
zrujnowanego domku są jeszcze
widoczne niebieskie motywy kwiatowe. „To malowała mama” – dodaje
Mariusz. Jeszcze nie wiadomo, jak
pomóc tej rodzinie. Jest późna jesień, nadchodzą chłody, zamawiamy
więc tonę węgla na zimę. Zaczyna
się trudny proces budzenia nadziei
w życiu tej doświadczonej przez los
rodziny. (JS)
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Nie jestem
bandytą…
Byłem w zakładzie karnym, że tak powiem, częściowo
przypadkowo. Oczywiście zapracowałem na to, ale bez
przesady. Nie mam nic do ukrycia. Nikogo nie zabiłem
– mówi szczerze Rafał. O sobie i o tym, co czuje,
opowiada też w inny sposób – poprzez sztukę.
Rafał wyszedł na wolność 10
czerwca. Ostatnie pół roku kary
odsiadywał w Zakładzie Karnym
w Siedlcach. Rysował obrazki, które
dawał w prezencie różnym osobom,
m.in. tym, którzy przyjeżdżali na
spotkania VitoExTream (spotkania
z ciekawymi ludźmi). Namalował
też farbami akrylowymi na desce
obraz Świętego Pawła. Narysował
ze zdjęcia portret aktora Marcina
Kwaśnego. Brał udział w tworzeniu
projektu i malowaniu na więziennym
spacerniaku muralu upamiętniającego rotmistrza Witolda Pileckiego.
Jego więziennym logo był Superman. Na wolności chce mieć inne.
„Chyba powinienem ten czas więzienia już zamknąć” – mówi.
Skąd pan ma takie ładne kredki?
Te akurat kupiłem na wolności.
Po wyjściu z więzienia?
Tak. Od razu. Pierwsza rzecz. Ale już
w więzieniu miałem kredki. Dostałem je od paru osób za moją pracę.
Na kwotę w wysokości 300 zł. Teraz muszę kupić kredki firmy Faber-Castell. Bardzo dobrej jakości. To
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jest firma, która w ogóle wymyśliła
kredki.
Ile kolorów?
To jest taki duży zestaw. Ze 100 zł
kosztuje. Dziś wziąłem ze sobą kredki, które są mi potrzebne na bieżąco,
do wykonania rysunku dla pani.
A teczka?
Teczka jest po jakichś kosmetykach.
Znalazłem ją u siebie na działce. Kiedyś, najprawdopodobniej w pijanym
widzie, gdzieś ją zachabrosiłem. Po
prostu czekała na swój moment.
Czemu namalował mi pan
akurat motyla?
Z bardzo prostej przyczyny. Nie rysuję kobietom kwiatków. Uważam, że
są oklepane. A oglądała pani może
film „Motylek”? Steve Mc Queen gra
w nim faceta, który ma wytatuowanego na klatce piersiowej motyla.
Utrzymywał się z drobnej przestępczości, zanim został fałszywie
oskarżony o zabójstwo i skazany na
dożywocie. Trafił do kolonii karnej,
z której za wszelką cenę starał się
uciec. To bardzo dobry film.
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świeżą
głowę, robię
portret. Gdy coś mi
zaczyna nie pasować
i widzę, że coś kaszanię, to
odkładam pracę. Muszę coś
innego zrobić, np. wwiercić
śrubę, przybić gwoździa, pompki potrenować… Żeby głowa znowu była otwarta.

Fizjonomię
motyla
zna pan
doskonale…
Ze zdjęć w gazecie. Ale ten
motyl nie jest taki, jak w tej
gazecie. To jest mój motyl.
Pomarańczowy… To jeden
z moich ulubionych kolorów
Kij w mrowisko włożyłem jednym
słowem. Generalnie to pomarańczowy jest kolorem niepokojącym. Teraz
trzeba go będzie troszeczkę złagodzić
zielenią. Pomarańczowy dodaje energii, bo wywołuje pobudzenie. Przy
jakim kolorze się pani uspokaja? Przy
zielonym i błękitnym. Odsiadując wyrok, czytałem taki artykuł o kolorach,
ale nie doczytałem, bo nie miałem
czasu. Ja w tym więzieniu naprawdę
nie miałem czasu. A już jak się zaczął mural, to nie brałem portretów
do robienia. Pięknie mi się nad tym
muralem pracowało, bo na powietrzu
i czas jakoś inaczej uciekał.
Długo pan tego motyla malował?
Dziś jest drugi dzień. Bawię się tym.
Powiem pani szczerze – rysunek
w kolorach zajmuje mi trochę więcej czasu. Portrety robię w dwa dni.
Jednego dnia, jak mam zdjęcie, to je
powiększam. A drugiego, gdy mam

Caritas

Jak pan kaszani, to sięga pan
po gumkę czy po nową, czystą
kartkę papieru?
Odkładam pracę. Bo może można ją
poprawić. Gumki używam generalnie
tylko do cieniowania. Teraz kartka
jest trochę brudna, ale za chwilę pójdzie na to tło, więc ten brud zniknie.
A piórnik?
Piórnik jest kupiony wczoraj. Dał mi
dużo mocy. Po prostu miałem już bałagan z narzędziami. Trzeba to było
trochę uporządkować.
To pana okulary?
Tak. Wykorzystywałem je do rysowania portretów. Detale mogę
w nich robić.
Ładnie pan rysuje...
Dziękuję. Gdy przyjechałem do siedleckiego więzienia, już wiedzieli, że
jestem dobrym portrecistą. Rysowałem portrety dla funkcjonariuszy,
dla więźniów, ich żon, kobiet, dzieci…
Skończyłem 4-letnie Liceum Konserwacji Zabytków w Warszawie.
Tata mi je wybrał. Chodziłem tam 5
lat… Repetowałem trzecią klasę. Nie
zdałem z matematyki… Potem poszedłem do 4-letniego studium architektonicznego, którego nie skończyłem.
Z rok mi został, ale już nie będę tego
kończył, bo nie odczuwam takiej
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potrzeby. Gdybym wtedy wiedział
to, co teraz wiem, to bym tę szkołę
architektoniczną zupełnie olał. Otworzyłbym sobie szczękę pod Pałacem
Kultury i Nauki. A w tej chwili robiłbym sobie wykształcenie, ale mając
już stabilną firmę. Tylko kto mógł być
wtedy taki mądry? Będąc w studium
architektonicznym, chciałem uniknąć
wojska. Poszedłem więc do liceum dla
młodzieży zagrożonej narkomanią.
Tam załatwiłem sobie papiery, żeby
zmienić kategorię wojskową.
Był pan wtedy zagrożony
narkomanią?
Szczerze powiedziawszy to z narkotykami miałem do czynienia. Narkotyki to nie jest dla mnie to samo, co
alkohol. Alkohol to zguba. Od niego
się uzależniłem. Jak każdy normalny człowiek. Każda kultura ma swój
narkotyk. Każda kultura ma swojego szamana, który wie, jak do tego
podejść. Można sobie pozwolić na
pewną rozrywkę, ale trzeba mieć
dystans do tego wszystkiego.
Nie próbowałam ani papierosów,
ani narkotyków. Wiem tylko, jak
smakuje piwo i wino…
Jednym słowem jest pani pewnych
rzeczy nieświadoma. Ja się wpakowałem w taki stan, że musiałem
wypić 3 piwa na spirytusie, czyli te
mocne z kiepskich marketów, żeby
mi przestały latać ręce. Można to
określić w ten sposób, jeśli chodzi
o alkohol, że pani jest na poziomie
białego pasa, a ja dziesiątego dana.
Wszedłem w stan betoniarki. Przerwy w piciu były tylko na wyroki…
Rodzice mieli zdolności plastyczne?
Nie. Ojciec był mechanikiem samochodowym, mama nadzorcą
budowlanym. Oboje już nie żyją.
Ojciec zmarł tydzień po tym, jak

wyjechałem na terapię alkoholową
do Białej Podlaskiej. O jego śmierci
dowiedziałem się od siostry, długo
po pogrzebie. Napisała mi, że szkoda, że mnie nie było. A ja po tym, co
mi tata zrobił w sądzie, a chciał mi
dołożyć 5 lat za włamanie do domu
mojej babki, nie chciałbym być na
tym pogrzebie. Ja tego włamania nie
zrobiłem. Dostałem legalnie klucze
od babci i po prostu wszedłem. To
jest zupełnie inna sprawa, która wjechała na moje plecy w trakcie odbywania kary. Ostatnie słowa, jakie
usłyszałem wtedy od ojca w sądzie,
to były w ogóle ostatnie jego słowa,
jakie z jego ust słyszałem. Brzmiały:
„Proszę ukarać mojego syna”.
Pana ojciec…
Był alkoholikiem. To się bardzo przekłada na moją głupotę. Jestem DDA,
Dorosłym Dzieckiem Alkoholika.
Podręcznikowy wręcz przykład. I rodzina była taka, jak w filmie „Zranione
dusze” z Martinem Sheenem, gdzie
była pokazana rodzina alkoholików.
Ma pan dzieci?
Nie. Miałem konkubinę i pasierba,
ciężkiego hultaja, którego bardzo pokochałem. Przegrałem to, bo przegrałem z jej bratem i rodzicami i wylądowałem tam, gdzie wylądowałem.
Przez to, że trenowałem sporty walki
(udało mi się dwa razy z rzędu zdobyć
brązowe medale na mistrzostwach
Polski seniorów w taekwondo), dostałem od razu zestaw wypoczynkowy najwyższego kalibru, czyli 2 lata
z artykułu 207 k.k.*
Te medale…
Mam. Wiszą u mnie w domu.
Ma pan kontakt z tą swoją kobietą?
Nie mam i nie chcę mieć. Jej brat
jest prawnikiem. Miał znajomości
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i dostałem paragraf 207 za znęcanie
się. Psychiczne i fizyczne. Tak zwany
nindża w domu. Oczywiście są budowane historie, że cuda się działy
w tym domu. Mieszkaliśmy razem
w jej mieszkaniu. Ten artykuł 207 k.k.
to jest duże narzędzie dla kogoś, kto
chce komuś zniszczyć życie. Ludzie
są bezwzględni.

>>

A jego mama?
Nie była brzydka, nie była głupia
dziewczyna. Mogłaby się ogarnąć.
A ona, cóż, bez specjalnych ambicji
była, żeby coś ze sobą zrobić. Taka
mimoza. Tak to oceniam z perspektywy czasu…

więzienie było w 2014 r., w trakcie
związku z tą moją kobitą. Za jazdę
samochodem po pijanemu. Jechałem
sam. Zostałem zatrzymany. Zabrano mi prawo jazdy. Dostałem wyrok.
Miałem zrobić odróbki w schronisku
na Paluchu. Jestem spawaczem, potrafię spawać. Powiedziałem ludziom
w tym schronisku, że mogę się przydać do prac technicznych, naprawy
klatek. A oni mi na to, że musiałbym
mieć własną firmę. Jedyna praca,
jaką mogli mi dać, to było wynoszenie gówna. Stwierdziłem, że to już
jest… Inna sprawa, że miałem kawał
drogi na ten Paluch. Przestałem tam
jeździć. Przeliczyli mi grzywnę na odsiadkę. Dostałem się do więzienia. 80
dni – najpierw na Służewcu, potem
w Fordonie w Bydgoszczy. Jeśli się nie
ma żadnych spraw w toku, nie siedzi
się w Warszawie, bo nie ma miejsc.
Wyszedłem z więzienia już w 2015 r.
i zostałem na nowo ściągnięty do
aresztu śledczego, tym razem na
Służewiec. Dowiedziałem się, że od
ponad pół roku jestem poszukiwany
przez sąd. A cały miesiąc wcześniej
siedziałem w więzieniu. W tym sądzie
nie wiedzieli, że siedzę w więzieniu
i jestem poszukiwany do sprawy
z innego sądu. W trakcie cugów alkoholowych dostałem grzywnę za
jazdę bez biletu pociągiem Kolei Mazowieckich w 2006 r. Koszt mandatu
380 zł plus firma windykacyjna 480
zł. Nie miałem wtedy tyle pieniędzy…
Zostałem skazany na – nie pamiętam
– 2-3 tygodnie. Na dobrą sprawę nie
wyszedłem wtedy z „przejściówki”.

W Siedlcach odsiadywał pan
już trzecią karę…
Wie pani, że mieszkam w Warszawie,
dokładnie 500 metrów od więzienia?
Gdybym wszedł na dach więzienia
i rzucił kamieniem, to mógłbym trafić
w moją chałupę [śmiech]. Pierwsze

„Przejściówka” to…
Pierwsze 2 tygodnie spędzone
w areszcie. To taki czas na przystosowanie się do życia w więzieniu.
Później był areszt śledczy do sprawy,
która się teraz toczy, bo się zgłaszałem sporadycznie na dozór policyjny.

Utrzymuje pan kontakt
z tym chłopcem?
Nie. Pewnie nie byłbym mile widziany. Nie będę sobie ranił serca. Bardzo
go kochałem. Miał 9 miesięcy, gdy go
poznałem. Byliśmy razem do czasu,
aż poszedł do podstawówki. Trafiłem
w najlepszym momencie jego życia.
To jest tak: każdy rodzi się i żyje
z jakiegoś powodu. To dziecko się
urodziło po to, żeby było śmiesznie.
To, co on wyprawiał! A do tego myśmy go jeszcze wkręcali! Był bardzo
grzeczny, bardzo kulturalny, bardzo
inteligentny. Duuużo dobrych doznań. Dużo radości. Zawodnik nie
z tej ziemi. Może kiedyś się sprawdzi
– bo nie ma tremy w ogóle – jako
dobry zawodnik w kabarecie? To był
robak, kornik taki. Pokochałem go.
No co zrobić?! Mam dobre wspomnienia z tego czasu.
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Miałem dozór policyjny 2 razy w tygodniu. To bardzo ciężki dozór. Nie
powinno tak być. Bandyci zgłaszają
się raz w tygodniu. Nie zgłaszałem
się na sprawy. Dostałem wyrok w zawieszeniu. Nie zgłaszałem się do kuratora sądowego. Z tego tytułu odwieszono mi 2 lata. Będąc w trakcie
oczekiwania na ten wyrok, miałem
depresję i chlałem… Chyba jeszcze
jakąś grzywnę w międzyczasie miałem. 29 grudnia 2015 r. zamknęli
mnie po raz trzeci. W areszcie śledczym na Służewcu spędziłem miesiąc
do sprawy. Dostałem 2,5 roku, bo
w trakcie pijaństwa doszła sprawa
za kradzież złomu. Ostatnie pół roku
tej kary odsiedziałem w Siedlcach.
W więzieniu o zaostrzonym
rygorze…
Szczerze mówiąc, najmilej wspominam Zakład Karny w Siedlcach. Pan
Zbyszek Śpiewak robi kawał dobrej
roboty (był wówczas wychowawcą
ds. kulturalno-oświatowych – przyp.
red.). Gdy trafiłem do Siedlec po terapii w Białej Podlaskiej, była załamka.
Na szczęście było to chwilowe zachwianie. Najpierw było zdenerwowanie, a potem opamiętanie: „Spokojnie Rafał, spokojnie. Nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło”.
Jestem optymistą, który idąc przez
cmentarz, nie widzi krzyży, tylko
same plusy. Ten mój chory optymizm
sprawił, że zacząłem myśleć: „Co tu
zrobić, żeby się nie schrzaniło bardziej?” To chyba jest lepsze podejście,
bardziej konstruktywne? Nie podją-
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łem jednak pracy w Setarze. Umiem
szyć, ale stwierdziłem, że szycie dla
Setaru nic by mi nie dało.
Co pan lubi robić?
Zawsze byłem osobą kreatywną.
Pracowałem przy koncertach. Przez
pewien czas byłem ochroniarzem faceta, przedstawiciela Nike na Polskę.
W 2005 r. byłem nawet asystentem
redaktora naczelnego pisma „Kulturystyka i fitness. Sport dla wszystkich”. Stworzyłem tam dział zajmujący się sportami walki. Paweł Nastula
walczył wtedy z Minotaurem (Brazylijczyk Antônio Rodrigo „Minotauro”
Nogueir – przyp. autorki). Zrobiłem
z nim wywiad na zasadzie luźnej rozmowy. Majstrowanie też od zawsze
mnie bawiło. W więzieniu był czas
na zastanowienie się, co chcę dalej
robić w życiu. Mam dwie pasje. Jedną
jest sport. Tworzenie siebie i swoich wyników. Utrzymanie się w jak
najlepszej sprawności i zdrowiu do
końca życia. Druga to działania plastyczne. Metaloplastyka. W tej chwili
jest u mnie renesans tego. Zacząłem
znowu rysować.
Kiedy po raz pierwszy od czasów
szkolnych sięgnął pan po ołówek?
W zakładzie karnym na Grochowie.
Ołówek pożyczyłem od kolegi. Narysowałem swój portret, nie mając nawet lusterka pod celą. Ogarnąłem też
tamtejszą bibliotekę. Ponaprawiałem
książki, założyłem katalog. Byłem tam
zatrudniony jako bibliotekarz. W Białej Podlaskiej, gdzie byłem na terapii
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Świadectwo

alkoholowej, zostawiłem wychowawcy Wojtkowi galerię moich prac. Po
tej terapii mogłem trafić np. do ZK
w Żytkowicach. Trafiłem do Siedlec…

Myślałam, że najpierw pan kupił
kredki. 10 czerwca sklepy były
zamknięte...
…

W sumie 2 lata i osiem miesięcy
spędził pan w więzieniu.
Odwiedzał ktoś pana?
Z nikim z rodziny się nie kontaktowałem. Nie chciałem. Kto miał do
mnie przyjść? Niby mój braciszek
stryjeczny mi teraz wyłuszczył, że
chciał mnie odwiedzić, ale mu powiedzieli, że wyjechałem na terapię do
Białej Podlaskiej. Gdy mnie pierwszy
raz zamknęli, nikogo nie wymieniłem
jako ewentualnych odwiedzających.
Dopiero jak siostra napisała o śmierci
ojca, to ją podałem.

Jak pan sobie radzi na wolności?
Zbudowałem w głowie dystans psychiczny do tego wszystkiego. Słyszała pani o prawie zobowiązań? Pani
myśli, że ja te rysunki dawałem tak
sobie? Jeżeli przychodziłem do kogoś z prośbą o coś, zwłaszcza w więzieniu, zwłaszcza do wychowawcy,
zwłaszcza na Grochowie, to zawsze
przynosiłem rysunek. I ten ktoś już
był „kupiony”. Przez zobowiązanie.
Prawo zobowiązań idealnie zdawało
egzamin.

10 czerwca wyszedł pan
na wolność i…
Najpierw księgarnia, Empik. Akurat
była ta niedziela, co było otwarte.
Kupiłem dwie książki, które są mi potrzebne do edukacji związanej z treningiem. Potem stacja, pociąg, dom.
Zostawiłem tam rzeczy i poszedłem
do kina, na „Hana Solo. Gwiezdne
wojny – historie”, bo potrzebowałem
dostać porcję dobrej mocy, żeby się
dalej z tym życiem mierzyć. Jestem
fanem „Gwiezdnych wojen”. Po wyjściu z kina rąbnąłem sobie 200. Byłem ciekawy, czy będę chciał jeszcze
i jeszcze. Miałem pieniądze z więzienia. Mogłem pójść do alkoholowego
i się ukatrupić. Nie zrobiłem tego.
Może dlatego, że podczas odsiadywania ostatniego wyroku trafiłem na
terapię? Na koniec był Burger King,
bo chodził za mną od dawna. Obiecywałem sobie, że tam pójdę.
Ile razy się pan napił
po wyjściu na wolność?
Raz, i piwo. Ale takie słabe, smakowe
piwo. Raz.

Ze mną i tym rysunkiem
tak samo było?
Powiem pani szczerze, że z panią nie
było w ten sposób. To była dla mnie
przyjemność zrobić dla pani rysunek.
Przyjechał pan na to spotkanie
na gapę. Z mandatem w ręku…
Tak działa prawo zobowiązań
[śmiech]. Powiedziałem, że przyjadę, to przyjechałem. Nie miałem na
bilet. A wracając do naszej rozmowy
– tak właśnie wygląda ten mój trochę
scenariusz.
Rozmawiała Aneta Abramowicz-Oleszczuk
Zdjęcia Zbigniew Śpiewak,
archiwum prywatne autorki
* § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad
osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności
od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad
osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2
jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne
życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
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Szkatuła z zapałek
misternie wykonana
przez Andrzeja
skazanego na
długoletni wyrok

„Niespokojne słońce
nad rozlewiskiem”
– obraz Artura
należącego
do wspólnoty
„Pasja życia”

Obraz afrykańskiego twórcy
zachwycający prostotą i kolorami;
wisi w siedzibie Caritas Polska

Wiosną 2019 r.,
po dziewięciu
latach zmagań
z przeciwnościami
losu, Młodzieżowe
Centrum Rozwoju
Artystycznego
i Duchowego
w Legionowie
pod Warszawą
zostało otwarte.
Służy młodym
ludziom chcącym
odbudować swoje
życie.

Budynek i wnętrza zachwycają
rozmachem, nowoczesną funkcjonalnością, kolorystyką i ciepłem.
Przytulna kawiarenka na parterze,
w której będą się odbywać prelekcje
i spotkania, m.in. Klubu Podróżnika,
wprost zachęca do wejścia. Na korytarzach akwarele, w podziemiach
dobrze wyposażona siłownia. Na
piętrze sale do zajęć artystycznych
i terapeutycznych, miejsce na kaplicę
i Najświętszy Sakrament. W obszernej stołówce dwie oszklone, schodzące się ściany otwierają panoramę
na okolicę i zapewniają doskonałe,
naturalne oświetlenie. Wspólnota
będzie przygotowywała tu posiłki.
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Terapia przez
wiarę i sztukę
Kilka dwuosobowych, wygodnie
umeblowanych pokoi z łazienkami
przygotowano dla młodych ludzi
szukających pomocy we wspólnocie „Pasja życia”. Wspólnotę założyła
i prowadzi siostra Jolanta Glapka ze
Zgromadzenia Najświętszego Serca
Jezusa Sacré Coeur.
Siostra Jolanta pochodzi z Zakopanego i, jak sama powiedziała, w górach kształtował się jej charakter.
Fotogramy górskich szczytów wiszące na ścianach kawiarenki przypominają czasy, kiedy chodziła po
górach. Skromna, ujmująca powierzchowność siostry idzie w parze z we-

wnętrzną siłą i umiejętnością realizowania Bożych projektów. Mimo nie
zawsze sprzyjających okoliczności,
ale poddających się w końcu sile woli
i charakteru.
Siostrę Jolantę porwało Najświętsze Serce Pana Jezusa. Bez ingerencji nieba dzieło w Legionowie
na pewno nie mogłoby powstać.
Niezwykła jest przede wszystkim
koncepcja pomocy uzależnionej
młodzieży, odbiegająca od klasycznych metod terapeutycznych.
Uwzględnia bowiem wrażliwość
oraz potrzeby duchowe i artystyczne młodych ludzi.
JS

Caritas

„Pasja życia”

„Ostatnia Wieczerza” i kwiaty
– wyszywanki 52-letniej
chorej i bezrobotnej Alicji.
Wyszywanki Alicji wymagają
miesięcy precyzyjnej pracy

ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocję
zdrowego trybu życia
wśród młodzieży. Powstała z inspiracji myślami św. Jana Pawła
II i duchowością św.
Józefy Menendez
Do powstania dzieła
w Legionowie – Młodzieżowego Centrum
Rozwoju Duchowego i Artystycznego
– przyczyniło się wiele
osób i instytucji.

Obraz namalowany
plakatówkami – wspólne
dzieło dzieci osadzonych
w ZK w Siedlcach ojców,
zrobione na warsztatach
rodzinnych w ramach
programu „Dwa kroki”
siedleckiej Caritas
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Siostra Jolanta
Glapka; pod ujmującą
powierzchownością
kryje się niezłomny
charakter

Z siostrą Jolantą Glapką ze Zgromadzenia Najświętszego
Serca Jezusa Sacré Coeur, psychologiem, terapeutką,
prezesem fundacji „Pasja życia” o idei Młodzieżowego
Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego
w Legionowie rozmawia Małgorzata Przybysz.

Skąd się wziął pomysł na budowę
Młodzieżowego Centrum Rozwoju
Duchowego i Artystycznego?
Pracując od 16 lat w ośrodku dla
osób uzależnionych zauważyłam, że
osoby uzależnione, szczególnie od
narkotyków, to artystyczne dusze. Są
one czasem niezwykle utalentowane
plastycznie, muzycznie. Wraz z takimi osobami stworzyliśmy zespół Ichtis. Naszą inspiracją były spotkania
młodych w Lednicy, towarzysząca
im muzyka nas urzekła. Po miesiącu
istnienia zespołu zdobyliśmy trzecie
miejsce na ogólnopolskim festiwalu
Sacrosong. Pomagała nam Danusia
Skass z zespołu Mazowsze, która
uczyła młodzież „śpiewać duszą”.
Z naszymi podopiecznymi śpiewali
różni artyści.

się często od odejścia od Kościoła,
utraty wartości. Zobaczyłam, jaki
przełom w walce z nałogami daje
powrót na jego łono, jaką nadzieję
i siłę na zmiany daje spowiedź.
Patronką Centrum jest siostra Józefa
Menendez, duchowa poprzedniczka św. Faustyny. Ona także miała
prywatne objawienia. W sposób mistyczny była w piekle. Byłam przekonana, że będzie pomagała wyciągać
ludzi z piekła uzależnień. Miłość
i dobroć Boża mają największą moc
uzdrawiającą.

W myśl zasady, według której młodzież, która rozwija talenty, nie jest
zainteresowana destrukcją, stworzyliśmy centrum, które jest nakierowane na profilaktykę uzależnień.

Siostra Józefa Menendez pomogła
nam, gdy mieliśmy kryzys finansowy
i budowa Centrum stanęła w miejscu. W trakcie rekolekcji w modlitwie prosiłam ją o pomoc, by nasze
przedsięwzięcie zostało ukończone.
Przed rekolekcjami zwróciłam się do
Fundacji Rodziny Waksmundzkich
o pożyczkę. Po odprawionej nowennie obiecali nam, że sfinansują budowę całego piętra Centrum.

A rozwój duchowy?

Dlaczego Legionowo?

Zauważyłam, że jako psycholog nie
byłam potrzebna w ośrodku leczenia
uzależnień. Ta młodzież potrzebowała czegoś więcej – pomocy duchowej, mnie jako siostry zakonnej.
Destrukcja i uzależnienia zaczynają

Opatrzność tym kierowała. Zaczęło się od naszego darczyńcy pana
Andrzeja Anuszkiewicza, biznesmena, który jako wolontariusz zawoził
naszą młodzież z ośrodka terapii
uzależnień w Anielinie do Sanktu-
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arium Matki Bożej Wychowawczyni
Dzieci i Młodzieży na Siekierkach, by
mogła się wyspowiadać. Odbywały
się tam msze dla osób borykających
się z problemami uzależnień. Pan
Anuszkiewicz, widząc skalę problemu, postanowił aktem notarialnym
przekazać swój dom w Legionowie
na rzecz wykluczonej młodzieży.
Zbiegło się to z powstaniem fundacji
„Pasja życia”. Postanowiliśmy dom
sprzedać, a uzyskane w ten sposób
pieniądze przeznaczyliśmy na budowę centrum przy ulicy Strużańskiej,
którą zakończyliśmy w tym roku.

Przytulna kawiarenka na parterze
zachęca do wejścia

Jakie zajęcia prowadzone są
w Centrum?
Są organizowane zajęcia muzyczne
dla młodzieży – nauka gry na skrzypcach, fortepianie, perkusji – a także
nauka programowania kompute-
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Nowoczesna
forma budynku
Centrum w Legionowie
przyciąga wzrok

rowego. Działa również Centrum
Integracji Społecznej, dofinansowane przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej i Narodowy
Instytut Wolności, które pomaga
osobom wykluczonym powrócić
lub po raz pierwszy trafić na rynek
pracy. W ramach CIS działają kawiarnia i hostel, gdzie nasi uczestnicy
nabywają praktyczne umiejętności.
W hostelu mamy miejsca dla osób,
które ukończyły terapie uzależnień
i pragną wrócić do społeczeństwa.
W pracy w ośrodku przerażały mnie
nawroty u osób uzależnionych. Zrozumiałam, że potrzebują one jeszcze
przez długi czas „parasola ochronnego”, by wrócić do normalnego funkcjonowania. Po ukończeniu terapii
uzależnień większość uczestników
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powraca niestety do źródeł problemów. Jeśli ktoś np. był molestowany
w dzieciństwie, to w ośrodku mogliśmy tego jedynie wysłuchać, ale leczenie związane z tak traumatyczną
przeszłością powinno być podjęte
w warunkach poośrodkowych.
W Centrum działa również psychologiczno-terapeutyczny punkt konsultacyjny miasta Legionowa, a w ramach niego mają dyżury terapeuta
uzależnień, psycholog, psychoterapeuta oraz prawnik. Odbywają się
także mediacje rodzinne.

wać rekolekcje. Mamy w planach
utworzenie kaplicy. Potrzebujemy
środków finansowych na jej urządzenie. Mamy również w planach
prowadzenie dni skupienia dla małżeństw, a także powołanie zespołu
muzycznego, który będzie uczestniczył w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jakie są plany na przyszłość?

Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Sacré Coeur chcemy głosić
przesłanie o dobroci Serca Bożego. Te słowa mają moc leczącą dla
narkomanów, są jak balsam na ich
poranioną duszę, są bardzo często
wybawieniem z uzależnienia.

W styczniu planujemy otworzenie
poradni psychologiczno-terapeutycznej. Chcemy też organizo-

Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w realizacji
szlachetnych celów.
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Rok pod znakiem

Laudato Si’
W trosce o wspólny
dom – Ziemię
– Caritas Polska wraz
z Caritas diecezjalnymi
podjęła wezwanie
papieża Franciszka do
ekologicznego nawrócenia.
Zespół zaangażowanych ekologicznie pracowników i wolontariuszy
zainicjował działania animacyjne
i edukacyjne w diecezjach, parafiach
i społecznościach lokalnych. Rok
2019 był pod tym względem czasem
wytężonej, pionierskiej pracy. Nadchodzący zapowiada się podobnie.

>>

Nawrócenie ekologiczne

tegracji środowisk katolików wokół
misji wypływającej z apelu papieża Franciszka. Czas przypomnienia
o potrzebie „ekologicznego przebudzenia” i osobistego zaangażowania
w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego.
„Ponosimy wielką odpowiedzialność względem przyszłych pokoleń” – przypomniał kardynał Pietro
Parolin, reprezentant Stolicy Apostolskiej na COP24. „Dzisiaj młodzi

ludzie wykazują głęboką wrażliwość
na różnorodne problemy, które są
skutkiem zmian klimatycznych. To
wyzwanie edukacyjne, ponieważ
działania wychowawcze mogą pobudzić i pobudzają tę wrażliwość
w młodych, którzy reprezentują
naszą przyszłość. Taka zmiana wymaga szkoleń, edukacji i solidarności” – kontynuował kardynał.
„Uświadamiamy sobie, że zmiany
klimatu to także problem moralny”
– podkreślił.

Panel dyskusyjny
„Laudato Si’
– pochwała społecznej
innowacyjności
– szansą dla biznesu?”
podczas XXIX Forum
Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju.

Międzynarodowe spotkanie podczas COP24 w Katowicach

O ekologii w Katowicach
Wezwanie papieża Franciszka Caritas Polska zaczęła realizować dużo
wcześniej, przygotowując grunt do
przyszłych intensywnych działań.
W 2018 roku włączyła się w globalną dyskusję na temat problemów ekologicznych organizując
wydarzenia towarzyszące COP24
w Katowicach. Na szczycie klimatycznym ONZ setki wolontariuszy,
aktywistów i entuzjastów ekologii
z całego świata zgromadziły się na
konferencjach i warsztatach w duchu
encykliki Laudato Si’. Był to czas in-
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Warsztaty dla animatorów
działań proekologicznych
w lokalnych społecznościach

Uczymy się od siebie
nawzajem
Pracownicy i wolontariusze diecezjalnych Caritas wzięli udział w cyklu
warsztatów i szkoleń, by aktywnie
i skutecznie pobudzać świadomość
ekologiczną diecezjan. W terenie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla
wolontariuszy z zakresu diagnozy
lokalnych problemów środowiskowych oraz z zakresu animacji działań,
przygotowania i realizacji projektów
ekologicznych w parafiach, szkołach
i lokalnych społecznościach. Zespół
Caritas Laudato Si’ spotkał się w siedzibie Caritas Polska w Warszawie
z delegacjami z innych krajów na
warsztatach międzynarodowych.
Wydarzenie było okazją do wymiany
dobrych praktyk i integracji zespołu
projektowego, wolontariuszy z aktywistami z europejskich organizacji
chrześcijańskich, inspirowanych ideą
ekologii integralnej, zawartą w papieskiej encyklice.
Aby zdobyć wiedzę i doświadczenie
w zakresie wsparcia oraz mobilizowania diecezjalnych wolontariuszy,
zespół projektowy odbył wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii. Była to
również okazja do nawiązania relacji
diecezjalnych animatorów z Polski
z ekologicznymi działaczami europejskimi.
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Spotkanie tematyczne
w diecezji rzeszowskiej podczas
Niedzieli Świętego Franciszka,
która w roku 2019 przypadła
na dzień 6 października
Mobilna Ambasada Laudato Si'
z wizerunkiem papieża Franciszka

Mając na uwadze szerzenie wiedzy
ekologicznej w duchu Świętego
Franciszka z Asyżu oraz wezwanie
papieża Franciszka do ekologicznego
nawrócenia, Caritas Polska przygotowała szereg publikacji w formie
insertów oraz tzw. „zielonych stron”
w prasie katolickiej. Zaplanowano
również specjalną edycję kwartalnika „Caritas”, które będzie zawierać
teksty poświęcone ekologii przygotowane przez Caritas Polska. Z kolei
z myślą o odbiorcach mediów elektronicznych powstał portal Laudatosi.caritas.pl oraz profil w mediach
społecznościowych. Można tam
znaleźć relacje z wydarzeń projektowych, a także informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z ekologią z udziałem Kościoła
katolickiego.
Okazją do transferu ekologicznego
now how w zakresie roli człowieka
w dbaniu o środowisko naturalne
i ludzkiej odpowiedzialności za jego
degradację była międzynarodowa
konferencja Creatio continua, która odbyła się w listopadzie 2019 r.
w Krakowie. Na Uniwersytecie Jana
Pawła II spotkali się liderzy myśli
i inicjatorzy zmian w ramach ekologii
integralnej, naukowcy, dziennikarze,
animatorzy i aktywiści. Jej temat
„Ekologia integralna i wyzwania
antropocentryzmu” skierował dys-
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kusję w stronę rozważań na temat
powinności człowieka wobec Stworzenia.

Niedziele ze Świętym
Franciszkiem
Kryzys ekologiczny, jakiego jesteśmy
świadkami, powinien doprowadzić
nas, chrześcijan, do ekologicznego
nawrócenia. Do tego między innymi zaprasza nas papież Franciszek
w encyklice Laudato Si’, której tytuł
zaczerpnięty został z „Pieśni słonecznej”, napisanej przez Świętego
Franciszka z Asyżu. Dlatego właśnie
niedziela po wspomnieniu tego świętego (które przypada 4 października)
to czas, by razem ze swoją parafią czy
wspólnotą modlić się i świętować
w duchu Laudato Si’.
W 2019 roku Niedziela Świętego
Franciszka przypadła 6 października. Caritas Polska zaprosiła wiernych
i zainteresowanych do włączenia się
w szereg spotkań tematycznych,
warsztatów, a także do modlitwy
i refleksji. Obchody Niedzieli Świętego Franciszka odbyły się w 5 diecezjach: zielonogórsko-gorzowskiej,
koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej, przemyskiej i rzeszowskiej.
„W tym roku tematem przewodnim

było zanieczyszczenie powietrza”
– podkreślił ksiądz Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska. „W atmosferze wspólnego świętowania
piękna Stworzenia, poza wspólną
modlitwą (dziękczynną i przebłagalną zarazem), chcieliśmy jako Caritas Polska zachęcić do refleksji na
temat naszego wspólnego dobra,
jakim jest powietrze. Jak możemy
zadbać o jego jakość, jaki my mamy
na to wpływ i co może się stać, jeśli
o to, czym oddychamy, nie zadbamy.
W kolejnych latach chcemy organizować cykliczne, coroczne Niedziele Świętego Franciszka poświęcone
każdorazowo ważnemu problemowi
społeczno-ekologicznemu. Już wiemy, że w 2020 r. w obchody Caritas
Polska włączy się 12 diecezji” – podsumował dyrektor.

Konkurs na
ekopomysły
W ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności
lokalnych”, dofinansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Caritas
Polska w 2019 roku przeznaczyło
400 tysięcy złotych na inicjatywy
ekologiczne.

Caritas

„Bardzo nam zależało, by docenić
twórcze podejście lokalnych społeczności do przesłania zawartego
w encyklice Laudato Si’” – tłumaczył
ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska. „Papież Franciszek w tzw.
zielonej encyklice, w słowach skierowanych do wszystkich ludzi dobrej woli, wzywa do troski o wspólny
dom, czyli Ziemię. Pozyskane środki
przeznaczyliśmy na inicjatywy, programy, działania podejmowane w parafiach, ale również pomysły wolontariuszy aktywizujących środowiska
szkolne” – podkreślił dyrektor.
W konkursie na lokalne działania
edukacyjne, aktywizacyjne czy gospodarskie w duchu ekologicznej
„troski o wspólny dom” papieża Franciszka mogły wziąć udział szkolne
i parafialne koła Caritas oraz Centra
Wolontariatu Caritas.
„W lokalnych wspólnotach widać
spore zainteresowanie kwestiami ekologii. Wszyscy odczuwamy
zmiany zachodzące wokół nas. Latem wiele regionów dotknęła susza,
a zimne miesiące są trudne z powodu
złej jakości powietrza. Te dwie pozornie niepowiązane ze sobą kwestie
to przykłady tematów, w których
jest pole do współdziałania. W wielu
miastach w Polsce spotkaliśmy osoby prawdziwie zatroskane o swoje

numer 4 – grudzień 2019

małe ojczyzny. To projekt dla nich,
chcemy wspólnie rozwijać swoją wiedzę i świadomość” – mówi Andrzej
Grupa, animator krajowy Wspólnoty
Caritas Laudato Si’.

Ambasada Laudato Si’
w drodze
Każdy proces przemiany, a w tym
przypadku przemiany w duchu ekologicznym, zaczyna się od zaistnienia
danego problemu w świadomości
ludzi i procesu edukacji. Po to, by
uświadamiać, edukować i w końcu współdziałać dla dobra zielonej
sprawy wyruszyła z Caritas Polska
Mobilna Ambasada Laudato Si’.
Ekologiczny samochód ozdobiony
wizerunkiem papieża Franciszka,
jego przesłaniem i „zieloną” grafiką,
przemierza kilometry polskich dróg.
To głos Kościoła wzywającego do
nawrócenia ekologicznego.
Samochód zabrał w trasę mobilną wystawę prezentującą miejsca
w Polsce i na świecie, gdzie zanieczyszczenie środowiska i zmiany
klimatu odcisnęły swoje piętno.
Wystawa prezentuje także aktywistów podejmujących walkę na rzecz
ochrony planety oraz fakty na temat
kryzysu ekologicznego.

Mobilna Ambasada Laudato Si’
wspiera w terenie działania animatorów diecezjalnych poprzez promowanie ekopostaw oraz wzmacnia
oprawę wydarzeń projektowych, jak
Niedziele Świętego Franciszka. Pozwala docierać ekipie Caritas Laudato Si’ do najmniejszych społeczności
w Polsce (gmin, parafii) z przesłaniem
zielonej encykliki papieża Franciszka.
Misję Mobilnej Ambasady wspiera
nowoczesna technologia. Samochód
jest wyposażony w tablet z aplikacją
do obliczania śladu węglowego dla
konkretnego działania. Suche dane
przemawiają niekiedy mocniej niż
potok słów, trudno bowiem polemizować z faktami. Ponadto samochód
ma napęd hybrydowy, co oznacza
niskie spalanie i niską emisję CO2.
Układ hamulcowy został wyposażony w funkcję odzyskiwania energii,
która wraz panelem słonecznym na
dachu doładowuje akumulator.
Misja Caritas Laudato Si’ nie może ograniczać się jedynie do dyskusji i pouczania. Słowa trzeba popierać przykładem
i konkretnym działaniem. Mijający rok
był pracowity, ale przed zespołem Caritas jeszcze wiele wyzwań, które chce
realizować, zapalając do wspólnego
dzieła coraz więcej osób.
Tekst Małgorzata Frydrych
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Gdy zyskuje biznes,

traci przyroda

Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz naukowy oraz
popularyzator nauki. Ma stopień doktora nauk fizycznych
uzyskany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego. O ekologii i nadmiernej konsumpcji
opowiedział w rozmowie z Małgorzatą Frydrych.
Doktor Rożek o nauce opowiada
z pasją, a zarazem w przystępny sposób. Wydał kilka książek, prowadził
program „Sonda 2”, jest autorem
prestiżowego portalu „Nauka – to
lubię”, a także szefem działu naukowego w tygodniku „Gość Niedzielny”.
W roli eksperta wystąpił w panelu
dyskusyjnym „Laudato Si' – pochwała
społecznej innowacyjności – szansą
dla biznesu?” zorganizowanym przez
Caritas Polska podczas tegorocznego
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
M. Frydrych: Zmiany w środowisku, zmiany klimatyczne są
zauważalne gołym okiem. Mówi
się dużo o tym, że każdy powinien
zacząć dbać o Ziemię, ale tak naprawdę największe zanieczyszczenie generuje przemysł…
T. Rożek: Nie ma żadnych wątpliwości, że to, jak funkcjonujemy, jaki
mamy styl życia, jakie przyzwyczajenia, ma ogromne przełożenie
na degradację środowiska. Powiedziałbym, że wszystko stoi na dwóch
nogach. Jedna noga to jest to, co
rzeczywiście robimy, a to jest bardzo rozproszone. Jeśli każdy z nas
pojedynczo zacznie zmieniać swoje nawyki, nie zauważymy żadnej
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różnicy. Natomiast jeżeli wyedukujemy odpowiednią grupę ludzi, najlepiej od samego urodzenia albo od
przedszkola, i zaczniemy zmieniać
nawyki globalnie, to nagle okaże
się, że jesteśmy w stanie wpłynąć
na tą drugą nogę, czyli na biznes.
Biznes chce zarabiać jak najwięcej.
Prezesi, szefowie są rozliczani nie
z ekologicznego postępowania, tylko
z wyników finansowych. Wydaje mi
się, że ten model musi ulec zmianie,
ponieważ on bardziej przypomina
piramidę finansową niż rzeczywiste działanie proekologiczne. Jeżeli
każdy kolejny szef musi wykazać się
większymi zyskami niż poprzedni,
czyli musi przekonać konsumentów do kupowania większej ilości
produktów, to jest to błędne koło.
O tym mówi papież w „Laudato Si’”,
o tym mówi wiele, wiele ludzi. I to
jest ta druga noga. Jedna z drugą
muszą współpracować po to, żeby
coś zmienić. Jeżeli mówimy o Czajce, paradoksalnie może się okazać,
że w dłuższej perspektywie ta niewątpliwie wielka katastrofa będzie
miała dobre skutki. Bo mam wrażenie, że nigdy nie mówiło się tak dużo
o czystości wody, o konsekwencjach
wynikających z jej zatrucia, co teraz.
Więc może się okazać, że to otwo-

rzy oczy, ale nie politykom, bo mam
wrażenie, że oni mają otwarte oczy,
nie biznesowi, bo oni też mają pełną świadomość, tylko pojedynczym
konsumentom. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że ściek zamiast
rzeki to jest dramat, nie tylko dla
przyrody, ale też dla człowieka, też
dla naszego wypoczynku, nie tylko
dla biologii, ale też dla geografii, dla
naszego zdrowia. Może uzmysłowimy sobie, że ten ściek to nie tylko
awaria w oczyszczalni. Ten ściek
powstaje też wtedy, gdy idziemy
brzegiem i coś do niej wyrzucamy.
M.F.: Powinniśmy więc
zweryfikować nasze codzienne
przyzwyczajenia. Warszawiacy
mogą zyskać świadomość, że
odkręcając kran czy wstawiając
pranie przyczyniają się do tej
katastrofy. I te codzienne nasze
wybory mają wpływ na to, ile
zanieczyszczeń trafia do rzeki
albo jak zatruta będzie przyroda
wokół nas.
T.R.: Możemy podchodzić do sprawy w ten sposób: hulaj dusza piekła
nie ma. To się zapłaci za czyszczenie
wody albo za energię… Niestety to
tak nie działa. Funkcjonujemy w zamkniętym obiegu i jeżeli wykorzystujemy dużo wody, to będziemy
musieli dużo wody oczyścić. Chyba
że nie oczyścimy, to będziemy mieć
ścieki. A jak chcemy oczyścić, to
potrzebujemy do tego więcej energii i większych inwestycji. A skąd
wziąć energię? Spalamy węgiel. No

Caritas

ale chwila – jeżeli spalamy węgiel,
to przy okazji czyszczenia wody zanieczyszczamy powietrze. Pewnie
ktoś wtedy powie: spokojnie, wybudujemy jakiś system oczyszczania powietrza. Nie wybudujemy, bo
nie ma takich systemów. I nagle się
okazuje, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia tego
obciążenia dla przyrody jest mniejsza
konsumpcja. Nie tylko w sklepie, ale
też mam na myśli odkręcanie kranu
czy włączanie światła. Mam na myśli
dobra, które uwielbiamy. Popkultura
nas przekonuje, byśmy kupowali. Im
więcej masz, tym będziesz szczęśliwszy. To jest pułapka. Na tej pułapce zyskuje biznes, ale bardzo traci
przyroda.
M.F.: A propos posiadania
– ważne jest też to, co mamy.
Można mieć więcej ekologii,
więcej czystego powietrza, więcej
zdrowego środowiska albo parę
przedmiotów więcej…
T.R.: Niestety to jest tak, że jeżeli
mamy więcej przedmiotów, to mamy
gorsze środowisko.
M.F.: Tak to działa. Od katastrofy
tej lokalnej przejdźmy do Amazonii.
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Ostatnio w mediach społecznościowych zawrzało po pana komentarzu, że ta katastrofa tak naprawdę
istnieje od lat, tylko ostatnio stała
się bardziej medialna.
T.R.: Katastrofa w Amazonii to jest
kilka katastrof nałożonych na siebie.
Jedną z nich, i rzeczywiście mamy
z nią do czynienia od kilkudziesięciu
lat, to jest zmniejszanie obszaru nie
tylko lasów deszczowych w Amazonii, ale lasów wszędzie. Lasy są
bardzo dobrym magazynem dwutlenku węgla. I musimy mieć tego
świadomość. Lasy jednak to nie tylko
fabryka chemiczna. To także magazyn wody. Na zachodzie Polski mamy
w wielu miejscach do czynienia z suszą rolniczą, czyli z sytuacją, w której
na płytkich poziomach jest za mało
wody, żeby mogły rosnąć rośliny. Ale
to nie tak, że ona tam była zawsze.
Ta susza rolnicza się pojawiła dlatego, że wycinaliśmy lasy przez dziesiątki lat. Szczególnie na zachodzie
Polski, który był bardziej rolniczy
zawsze. Już od czasów zaborów albo
jeszcze wcześniejszych. Regulowaliśmy rzeki, osuszaliśmy bagna. To są
wszystko elementy, które w dłuższej
perspektywie zmieniają nam otoczenie. W tym przypadku poziom wody

gruntowej. Więc mówienie o wycince lasów tylko w kontekście tlenu czy
dwutlenku węgla to jest mocne zawężenie tematu. Kiedy patrzę na lasy
amazońskie, które się wycina różnymi sposobami, także używając ognia,
to najbardziej mi szkoda bioróżnorodności, tego życia. To są tysiące
gatunków roślin, tysiące gatunków
zwierząt, które występują tam i nigdzie indziej. Jeżeli pozbawimy tych
gatunków swojego środowiska, one
po prostu znikną. I nagle się okaże,
że funkcjonujemy w świecie, który
jest tak ubogi w formy biologiczne,
że w zasadzie nie jesteśmy w stanie
w nim normalnie funkcjonować.
M.F.: Zatem my też jesteśmy
gatunkiem zagrożonym, bo
pozbawiamy sami siebie
środowiska naturalnego,
w którym żyjemy.
T.R.: I to jest największy paradoks.
Wybijamy zwierzęta i rośliny, czasami z premedytacją, czasami w konsekwencji innych działań, nie zdając
sobie zupełnie sprawy, że być może
zyskamy w krótkiej perspektywie,
ale w dłuższej bardzo stracimy.
M.F.: Dziękuję za rozmowę.
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CARITAS POLSKA
NA XXIX FORUM
EKONOMICZNYM
W KRYNICY-ZDROJU

Ludzie i dzieła

Uczestnicy paneli dyskusyjnych, od lewej: dyrektor
Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, dyrektor personalny
Jeronimo Martins Polska S.A. Jarosław Sobczyk,
minister w kancelarii premiera Michał Woś

Czy odpowiedzieliśmy sobie
na najważniejsze pytania?
W 2019 roku Caritas
Polska, jako pierwsza
organizacja pozarządowa
w historii Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, poprowadziła
panele dyskusyjne. Do
uczestnictwa w nich
zaproszono znamienitych
gości z kraju i zagranicy.
Oto podsumowanie
wrześniowych debat.
„Mówić prawdę czasami jest bardzo
trudno. Trudno też bronić swoich
przekonań i wartości. Przed takim
właśnie zadaniem staje w tym roku
Caritas Polska, biorąc udział w XXIX
Forum Ekonomicznym w Krynicy
i czując się w obowiązku zadawać
trudne pytania oraz skłaniać do
refleksji zgromadzonych na Forum
przedstawicieli świata biznesu i polityki” – powiedział ks. Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska.
Forum w Krynicy było idealnym
miejscem, aby porozmawiać o społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz o przykładach zaangażowania
rosnącej już liczby firm w istotne
projekty pomocowe czy działania
proekologiczne.
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Zagadnienia, które
goście Caritas
Polska poruszyli
na Forum, są
na tyle złożone,
że poświęcono
im trzy debaty,
skupione wokół
trzech istotnych
tematów:
I panel

II panel

III panel

Dobroczynność
a biznes.
Wielokierunkowy
transfer wartości

Pokonywanie
barier
w integracji
gospodarczej
z krajami po
konfliktach

Laudato Si'
– pochwała
społecznej
innowacyjności
– szansą dla
biznesu?

W pomaganiu ważne
są miłosierdzie
i profesjonalizm
„Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości” to
temat pierwszej debaty zorganizowanej przez Caritas Polska podczas
Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Zaproszenie na nią przyjęli przedstawiciele biznesu, państwa oraz
organizacji pozarządowych.
— W pomaganiu ważne są miłosierdzie i profesjonalizm — powiedział
ks. Marcin Iżycki rozpoczynając
dyskusję na temat obszarów działalności charytatywnej i dobroczynnej organizacji pozarządowych we
współpracy z firmami komercyjnymi
i państwem. — Sieć Caritas Polska
jest rozległa. Lokalnie diagnozujemy
potrzeby zwykłych ludzi. Mamy więc
informacje kto, gdzie i jakiej pomocy
potrzebuje. Ten model pomocy się
sprawdza. Współpracujemy w tym
zakresie z biznesem, państwem, samorządami. Jesteśmy tam, gdzie nas
potrzebują — podkreślił.
— Organizacje społeczne, jak Caritas Polska, są łącznikiem między
osobami potrzebującymi a biznesem. Pracując z ludźmi, wśród ludzi,
znamy potrzeby i problemy osób
w trudnej sytuacji, możemy łączyć

Caritas

ludzi z podmiotami, które chcą nieść
dobro — zauważył Ludwik Kotecki,
moderator panelu.

i również mogą powiedzieć: zrobiłem
coś dobrego. Stawiamy na działania
lokalne, dobro dzieje się tu i teraz.

— Dobroczynność nie jest wtedy,
kiedy nam zostało z budowy, zakupów, komfortowego życia, więc
oddajemy to potrzebującym. Jeden
ma wszystko, a drugi umiera z głodu.
Tak nie może być. Dobroczynność to
dobro drugiego człowieka, czynienie
dobra, budowanie relacji. Czułość
biznesu na potrzebujących to wiedza, doświadczenie, wsparcie, czyli
obecność, którą można się podzielić — podkreśliła siostra Małgorzata
Chmielewska.

Wspólną propozycją Biedronki i Caritas Polska jest karta „Na codzienne
zakupy” dla seniorów. Ponad 6600
osób powyżej 60. roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji, otrzymuje miesięcznie 150 zł na zakupy
w Biedronce. W tym roku Biedronka
przeznaczyła na ten program ponad
10 mln zł.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard Polska przyznał,
że społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz większa. „Będziemy
dbać o to, aby w naszych działaniach
społecznych aspektów nam nie zabrakło” – powiedział.
— Zmieniamy nie tylko sytuację finansową ludzi potrzebujących ale
również ich mentalność — zaznaczył dyrektor personalny Jeronimo
Martins Polska S.A., Jarosław Sobczyk. — Dajemy wsparcie finansowe,
merytoryczne, ale też realne zaangażowanie naszych pracowników.
Tworzymy ramy dla dobroczynności.
Nasi pracownicy wracają do domów

numer 4 – grudzień 2019

Biznes potrzebuje
stabilności i edukacji
Przedstawiciele Iraku, Syrii, Mali
i Ukrainy wzięli udział w drugim panelu Caritas Polska podczas XXIX
Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Gościem specjalnym był
minister w kancelarii premiera, Michał Woś, odpowiedzialny za pomoc
humanitarną. Paneliści dyskutowali
na temat pokonywania barier gospodarczych na terenach po konfliktach
jako naturalnym kroku po udzieleniu
umęczonym społeczeństwom pomocy humanitarnej.
Michał Woś mówił o polskiej pomocy dla terenów zdegradowanych
działaniami wojennymi: „Potrzebu-

jącym wsparcia oferujemy pomoc
finansową, materialną, medyczną.
Pomagamy na miejscu, zwłaszcza
po kryzysie migracyjnym w Europie.
To realna forma pomocy konkretnym osobom, rodzinom w potrzebie. Długofalowo to kształtowanie
postaw społecznych, mechanizmów
radzenia sobie po kryzysie, odbudowy lokalnych struktur. Polska pomoc
dociera na Ukrainę, Bliski Wschód
i do Afryki”.
Caritas Polska zajmuje się człowiekiem od urodzenia do naturalnej
śmierci. Realizuje również programy
humanitarne na terenach objętych
kataklizmami czy działaniami zbrojnymi. Jak wspierać te zniszczone
społecznie i materialnie tereny, aby
przywrócić je na mapę gospodarczą
świata? To jedno z kluczowych pytań
tej debaty.
— Jak mówi papież Franciszek, inwestujmy nie tyle w biznes czy programy, ale w ludzi. W 2004 roku byłem
księdzem w małej parafii w południowym Iraku — wspomina Baszar Matti
Wardah, arcybiskup z Iraku. — Przed
naszym kościołem podłożono samochód pułapkę. Wybuchł w czasie odprawiania mszy; huk i skala
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Paneliści zaproszeni przez Caritas Polska, od
lewej: arcybiskup z Iraku Baszar Matti Wardah,
były premier Mali Moussa Joseph Mara, prezes
organizacji Biały Ptak Anna Korshunova

zniszczeń jest trudna do opisania.
Zapytano mnie, jaka będzie moja
odpowiedź, odparłem, że budowa
szkoły w tym właśnie kościele, gdzie
będą uczęszczać dzieci z sąsiednich
okolic. Dzisiaj 95% uczniów jest szyickimi muzułmanami. Od czasu założenia szkoły nie nastąpił żaden atak
na kościół czy sąsiednie budynki.
Wszyscy poczuli odpowiedzialność
za wspólne dobro. To, co może zmienić regiony dotknięte konfliktem, to
inwestycja w ludzi, w ich przyszłość.
Tymi, którzy dołączali do ISIS, byli
młodzi ludzie; nie mieli perspektyw,
nie mieli okazji uczyć się w jakimkolwiek systemie edukacji. Dzięki
nauce krytycznego myślenia, pojawia się perspektywa dobrej pracy,
dzięki niej przychodzi stabilizacja.
Inwestycja w ludzi, w ich edukację,
to inwestycja w rozwój i dobrobyt
całego społeczeństwa.
Zaproszony do dyskusji Moussa
Joseph Mara, były premier Mali,
jako szef rządu w latach 2014-2015
musiał borykać się z następstwami
okrutnej wojny domowej. Na pytanie
czy zapraszając kapitał zagraniczny
do swojego kraju, który był tuż po
wojnie domowej, często słyszał od
zagranicznego biznesu słowo „nie”,
wskazał na opór, z jakim się spotkał.
Zaznaczył jednocześnie pełne zrozumienie dla świata biznesu, który
obawia się inwestowania w niestabilnym kraju. Podkreślał odbudowę
szkolnictwa jako priorytet swoich
działań. Istotna była też odbudowa
instytucji państwowych, ponieważ
biznes potrzebuje stabilności.
Gość z Ukrainy, Anna Korshunova,
prezes organizacji pozarządowej
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Laudato Si’. Szansą jest
ekologia integralna

Biały Ptak oraz prezes Zrzeszenia
Ukraińskiego Biznesu w Polsce
podkreślała potrzebę reform gospodarczych w kraju. Zawracała
uwagę na fakt, że dziś Ukraińcy są
beneficjentami pomocy międzynarodowej, zwłaszcza na terenach objętych wojną w Donbasie, a dobrze
działająca sfera biznesowa jest dla
kraju i społeczeństwa szansą na samodzielność.
Syryjczyk Nabil Antaki, dyrektor The
Blue Marists, podziękował Caritas
Polska oraz polskiemu rządowi za
wsparcie dla Syrii: „Sytuacja w Aleppo jest nadal dramatyczna, wojna nie
daje przestrzeni, aby biznes rozwijał
się w sposób stały i ciągły. Sprawdza się realizowany w Syrii program
mikrograntów. To możliwość wyboru najbardziej rokujących projektów lokalnych, a małe biznesy dają
utrzymanie całym rodzinom, szansę
na edukację dzieci, normalne życie”
– zaznaczył.
Pomoc Caritas Polska na terenach
po konfliktach zbrojnych koncentruje się na dostarczeniu i właściwej
dystrybucji żywności, wody pitnej,
odzieży, leków, środków higieny osobistej oraz zapewnieniu schronienia
osobom, które utraciły mieszkania
czy domy. Elementem niezbędnym
do uniezależnienia się od pomocy
humanitarnej jest zapewnienie pracy
i rozwoju osobistego.

Ekonomia przyszłości musi poszukiwać innowacyjnych rozwiązań
z myślą o kolejnych pokoleniach,
odwołując się także do przeszłości.
Czy biznes jest gotowy na minimalizm? To jedno z pytań, jakie padło
do przedstawicieli świata biznesu
podczas trzeciego panelu „Laudato
Si’ – pochwała społecznej innowacyjności – szansą dla biznesu?”, zorganizowanego przez Caritas Polska
podczas Forum Ekonomicznego
2019 w Krynicy.
Radosław Marlęga, szef doradców
Caritas Polska, zaznaczył jak wielką
rolę w aktywności ekologicznej ma
wspólnotowe działanie. Diecezjalne
Caritas i parafialne zespoły to potencjał organizacji społecznie działającej,
który ma realny wpływ na środowisko
lokalne. Caritas Polska koordynuje
pracę 41 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. To
również zespół ponad 100 tysięcy
wolontariuszy w całym kraju. Prowadzący przytoczył cytat z encykliki
papieża Franciszka: „Kultury ekologicznej nie można sprowadzać do serii
nagłych i jednostronnych odpowiedzi
na problemy, które powstają w związku z degradacją środowiska, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych
i zanieczyszczeniem. Powinna być
ona innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem edukacyjnym, stylem
życia i duchowości, które nadawałyby
kształt sprzeciwowi wobec ekspansji
paradygmatu technokratycznego.”
(Laudato Si’ 111).

Caritas

Neil Thorns, dyrektor ds. komunikacji i rzecznictwa w CAFOD (Caritas Wielka Brytania), podkreślił,
że kryzys ekologiczny jest zawsze
kryzysem społecznym, w którym
cierpią najsłabsi. Zauważył, że innowacyjność encykliki Laudato Si’
polega na tworzeniu przestrzeni do
dialogu pomiędzy poszczególnymi
aktorami życia społeczno-politycznego. Zaznaczył też, że papież nie
oczekuje od biznesu wyzbycia się
zysku, ale raczej jego sprawiedliwego
podziału i niewykluczania najbiedniejszych, którzy powinni wnieść
swój wkład w jego kształtowanie.
Prezes zarządu firmy Siemens Polska, Dominika Bettman, pytała, czy
algorytmy są etyczne. „Zadaniem
biznesu jest je takimi uczynić. Dążymy do tego, aby w 2030 roku nasz
łańcuch produkcyjny był zeroemisyjny. Stawiamy na edukację, bo jesteśmy przekonani, że to świadomość
człowieka w zakresie świadomego
uprawiania ekologii musi wzrosnąć".
— Nasza firma działa w oparciu
o konkretne wartości. I jeśli w te
wartości my jako zespół firmowy
wierzymy, to działamy skutecznie
— mówił Maksymilian Braniecki,
prezes Lidl Polska. — Jako firma zakładamy długofalowe strategie oraz
rozwiązania biznesowe i ekologiczne. Naszym celem jest zapewnienie
lepszej przyszłości firmie i naszym
klientom, więc kiedy mówimy „kup
więcej”, nie zachęcamy, aby nabywać
więcej przedmiotów, tylko zachęcamy, aby więcej kupować u nas,
w Lidlu. To są standardowe mechanizmy marketingowe. Robimy to,
na co mamy realny wpływ. Dbamy
o jakość dostarczanych produktów,
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sprawdzamy ich pochodzenie, warunki pracy, w jakich pracują produkujący je ludzie. Zarabiamy, bo
taki jest cel biznesu, ale nie kosztem
najuboższych — zaznaczył prezes.
— Zmienia się sposób zarabiania
pieniędzy przez firmy — zauważyła
Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu Virgin Mobile Polska.
— W encyklice Laudato Si’ czytamy
o naszej planecie. Teraz patrzymy,
jak płonie Amazonia i mam wrażenie,
że politycy, którzy zgadzają się na
degradację lasów tropikalnych, tej
encykliki nie czytali. Jeżeli degradacja środowiska będzie postępować
w takim tempie, jak wyrąb lasów, to
przetrwa tylko sztuczna inteligencja,
którą my, ludzie, stworzymy i na której zarobimy, ale ona nas nie uratuje.
— Politycy mają budżet i tym wygrywają z konkurencją: biznesem,
organizacjami społecznymi, inicjatywami oddolnymi — mówił doktor
Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy,
fizyk. — Kształtują prawo, które – jak
w Amazonii – dopuszcza do degradacji środowiska, de facto z chęci

Podczas uroczystej gali
zamykającej XXIX Forum
Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju ogłoszono laureata
nagrody dla Organizacji
Pozarządowej Roku 2018.
Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymała Caritas Polska.
Laudację w imieniu Rady
Programowej Forum
Ekonomicznego wygłosiła
jej członkini Ester Szabo.
W swoim wystąpieniu
wielokrotnie podkreślała,
jak ważną rolę w niesieniu
pomocy humanitarnej
potrzebującym w kraju
i na świecie odgrywa
Caritas Polska.

jeszcze większego zysku. Papież
Franciszek w encyklice Laudato Si’
chciał powiedzieć, że powinniśmy
postępować odwrotnie. Postawić
na wartości, a nie tylko powiększanie stanu konta. Żyjemy w świecie
rozwiniętej komunikacji, ale pełnym
samotnych ludzi. Rozwój jest dziś
rozumiany jako zwiększanie sprzedaży i wymiany. Działajmy więc, a nie
tylko o działaniach rozmawiajmy
— zaapelował.
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Ojcowie
niepodległości

Z perspektywy historycznej wiemy,
że droga do wolności poprzedzona
była walką w powstaniach, pracą organiczną, intelektualnym wysiłkiem,
by chronić narażoną na wynarodowienie wspólnotę. Wszystkie te elementy oraz wiele innych złożyły się
na trwanie narodu polskiego. Teraz
łączy nas cecha charakteryzująca
nowoczesne społeczeństwa i państwa. Tworzymy wspólnotę tradycji, języka, pamięci i świadomości
narodowej.
Realny plan odzyskania niepodległości zjednoczył przywódców różnych
obozów politycznych. Różne dotąd
drogi do wolności zbiegły się tworząc jeden wspólny szlak.
Symbolem wojskowego sukcesu
było stworzenie Legionów przez
Józefa Piłsudskiego oraz Błękitnej
Armii generała Józefa Hallera. Józef
Piłsudski zgromadził pod sztandarami legionowymi żołnierzy, z których wielu nabierało umiejętności
w ramach ćwiczeń organizowanych
przez istniejące już od 1867 r. To-
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warzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Przywódcze oraz wojskowe umiejętności przyszłego marszałka przyczyniły się do zwycięstw żołnierzy
Legionów. Błękitna Armia generała
Józefa Hallera powstała we Francji
w roku 1917 i składała się w znacznej części z polskich emigrantów lub
potomków wcześniejszej emigracji.
Sukces organizacyjny Błękitnej Armii
to też dowód trwania idei wolnej
Polski w sercach wielu jej synów,
którzy z przyczyn politycznych lub
ekonomicznych musieli opuścić kraj.
Wytrwała praca nad kultywowaniem
polskości mimo niesprzyjających warunków pozwala dołączyć do grona
Ojców Niepodległości Wojciecha

Korfantego, przywódcę II i III Powstania Śląskiego. Wcześniej posła
do Reichstagu oraz Landtagu. Autora wygłoszonych w styczniu 1917 r.
słynnych słów: „Narodowo jesteśmy
Polakami, a nie po polsku mówiącymi
Prusakami”. W wystąpieniu w Reichstagu 25 października 1918 r. żądał
przyłączenia ziem zaboru pruskiego
do odradzającej się Polski. Wraz z innymi posłami Koła Polskiego opuścił
parlament jako organ władzy obcego
mu państwa.

Caritas

Odzyskanie niepodległości wiązało
się z koniecznością pilnej budowy
struktur państwa. Jako tymczasowy naczelnik podjął się tego zadania
Józef Piłsudski. O uznanie faktów
organizowanej państwowości zabiegał na arenie międzynarodowej
z sukcesem Roman Dmowski. Korzystne dla Polski rozstrzygnięcia
możliwe były dzięki wytrwałej pracy Komitetu Narodowego Polskiego, któremu Dmowski przewodził.
Komitet jeszcze w 1917 r. uznany
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Droga do uznania niepodległej Polski
byłaby znacznie trudniejsza, gdyby
nie realne wsparcie wybitnego wirtuoza, kompozytora i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. Sukcesy
artystyczne na arenie międzynarodowej sprzyjały nawiązywaniu kontaktów z ważnymi postaciami światowej polityki. Szczególnie owocne
okazały się jego działania na terenie
Stanów Zjednoczonych, gdzie udało
mu się zbliżyć do Woodrowa Wilsona. Za swój sukces mógł więc uważać
deklarację prezydenta USA ze stycznia 1918 r., zawierającą zapowiedź
stworzenia niepodległego państwa
polskiego. Wielu Polakom za granicą
Paderewski niósł nadzieję, że Polska
odzyska wolność.
został przez Francję, Wielką Brytanię i Włochy za zaczątek rządu
polskiego. Po zakończeniu działań
wojennych Dmowski jako delegat
pełnomocny na konferencji pokojowej w Paryżu przedstawił polskie
postulaty stworzenia niepodległego
państwa, a istotny wpływ Dmowskiego na postanowienia traktatu
wersalskiego w kwestii granicy polsko-niemieckiej czyni zeń jednego
z ojców niepodległości.

Polska odrodziła się jako demokratyczna republika parlamentarna.
Odzyskanie niepodległości możliwe
było dzięki współpracy wielu wybitnych osób, a wymienione postaci
upamiętnione zostały dotychczas
w serii emitowanych przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich „Stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”*.
*Kolekcję monet prezentujemy na stronie 87
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Zdjęcia archiwalne Narodowe Archiwum Cyfrowe

11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia pokoleń
Polaków o niepodległości i suwerenności państwa. Dziś
wciąż pamiętamy o tych wydarzeniach i jest to pamięć
twórcza, która nas jednoczy i buduje jako naród.
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Misja Wenezuela

Dyrektor największej organizacji
charytatywnej w Polsce, ks. Marcin Iżycki' odbył podróż do Wenezueli. Odwiedził Caracas, Upata,
Guatire i Guarenas – miejscowości,
w których już realizowane są projekty Caritas Polska. Konieczne jest
ustalenie kierunków dalszej pomocy
dla mieszkańców tego kraju.
Wenezuela od sześciu lat mierzy się
z tragicznym w skutkach kryzysem
ekonomicznym. Państwo pogrąża się
w chaosie; brak środków na import

produktów skutkuje hiperinflacją.
Przeciętny mieszkaniec Wenezueli
zarabia od 5 do 10 dolarów miesięcznie, ale ceny produktów są podobne
do tych w Polsce. Dieta opiera się
na fasoli, grochu i juce. Warzywa
są jednak równie drogie, jak mięso.
Rząd sprzedaje żywność po cenach
preferencyjnych tylko najuboższym
(ryż, mąka, olej, czasami cukier i mleko w proszku), inni muszą sobie radzić szukając kontaktów z rolnikami
pracującymi daleko od miast.
Najgorsza sytuacja jest w służbie
zdrowia. Brakuje podstawowych
produktów. Apteki funkcjonują, ale
nie ma leków. Brakuje ich nawet
w szpitalach. Ludzie są odsyłani do
domów. Ciągły niepokój Wenezuelczyków wzbudzają przerwy w dostawie prądu i wody. Zdarza się, że
tylko w ciągu dwóch dni w tygodniu

jest woda. W każdym domu znajduje
się więc zbiornik do jej gromadzenia. Prądu jednak nie da się w prosty
sposób zmagazynować. Najgorzej
się dzieje wtedy w szpitalach, gdzie
w izbach intensywnej terapii giną ludzie, których życie podtrzymują maszyny, ginie też wiele noworodków.
Caritas Polska na początku bieżącego roku zebrała na rzecz Wenezuelczyków ćwierć miliona złotych. Jest
to zaledwie kropla w morzu potrzeb.
Prosimy o pomoc poprzez:
 płatę na konto 77 1160
w
2202 0000 0000 3436 4384
z tytułem WENEZUELA
c harytatywny SMS o treści
WENEZUELA pod numer
72052 (koszt 2,46 z VAT)

>>

Wsparcie ubogich w Argentynie
Dzięki środkom z Caritas Polska
możliwa była pomoc potrzebującym, którymi opiekuje się parafia
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad w Argentynie.
Parafia prowadzi od wielu lat akcję
„Copa de leche”, co w języku polskim
oznacza kubek mleka. Akcja ma na
celu dożywianie dzieci z ubogich
i wielodzietnych rodzin. Obiady
przygotowują i wydają rodzice dzieci,
członkowie parafialnej Caritas i inni
wolontariusze.

Wykształcenie jest kluczem do
lepszego i pełniejszego życia, dlatego Caritas Polska od lat wspiera
programy edukacyjne. Na Sri Lance
przez dziesięć lat po ataku tsunami
realizowała projekt „Adopcja na
odległość”, a od 2015 r. przeznacza
środki na stypendia dla młodzieży
z ubogich rodzin.
Zakończył się właśnie dwuletni program stypendialny dla młodzieży
prowadzony przez Caritas Sri Lanka
i diecezjalne Caritas na terenie całego kraju. Projekt polegał na wsparciu
edukacji młodzieży z ubogich rodzin.

Caritas

Z pomocy korzysta zawsze ponad
200 dzieci.
Fundusze z Caritas Polska umożliwiły
prowadzenie akcji dożywiania dzieci
przez ostatni rok. Ponadto środki
wykorzystano na zakup żywności
i lekarstw dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz pokrycie kosztów transportu chorych dzieci do
szpitala. Wsparcie w ramach projektu otrzymały także młode matki
znajdujące się w bardzo trudnej sy-

— Akcja powstała z racji wielkich
potrzeb, gdyż dzieci chodziły głodne i opuszczone — mówi o. Sylwan
Jędryka OFM, proboszcz. — Prowadzimy ją w sześciu miejscach naszej
parafii i w wiosce indiańskiej Guapoy.

Przyszłość
młodzieży
ze Sri Lanki
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tuacji materialnej, gdyż parafialna
Caritas prowadzi program „Primera infancia”(wczesne dzieciństwo).
Parafia otacza opieką także Indian
Guarani zamieszkujących wioski
Nueva Amanecer, Guapoy i Andres
Guazurari. — Indianie Guarani żyją
na obrzeżach dżungli i liczą ok. 400
osób. Utrzymują się z upraw, zapomóg socjalnych, wyrabiają piękne
rzeczy, które sprzedają mieszkańcom
wiosek i turystom — mówi o. Sylwan.
Caritas Polska przekazała na projekt
kwotę ponad 37 200 złotych. W pomoc dla mieszkańców Argentyny
można włączyć się poprzez
 płaty na konto Caritas
w
Polska 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384 z dopis
kiem ARGENTYNA

Wsparcie otrzymywały 494 młode
osoby wybrane spośród najbardziej
potrzebujących, bez względu na
wyznanie, kastę czy pochodzenie.
Otrzymywały stypendium raz na
miesiąc, dzięki któremu mogły pokryć wydatki związane z edukacją.
Największą grupę stypendystów
– 339 osób, w tym 208 dziewcząt
– stanowiły osoby przygotowujące
się do egzaminu na poziomie zaawansowanym (poziom przeduniwersytecki). Przed przystąpieniem
do egzaminu konieczne są dodatkowe zajęcia, które są kosztowne
i wiele osób nie może sobie na nie
pozwolić. Drugą najliczniejszą grupą byli studenci uczelni wyższych
– 75 kobiet i 52 mężczyzn. Edukacja
jest bezpłatna, jednak konieczne
jest pokrycie kosztów związanych
z zakupem podręczników i innych

materiałów, zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem. Stypendia
otrzymywało również 28 uczniów
kolegium edukacyjnego. Osoby
te zdały egzamin na poziomie zaawansowanym, ale ze względu na
niewystarczającą średnią ocen nie
mogły ubiegać się o miejsce na uniwersytecie. Po ukończeniu 3-letniego kolegium absolwenci mogą
pracować w szkołach rządowych
jako nauczyciele.
Caritas Polska przekazała na projekt ponad milion złotych. Projekty
na rzecz dzieci i młodzieży można
wspierać
 okonując wpłat na konto
d
Caritas Polska 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384 z dopiskiem EDUKACJA W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
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Dzieci w Boliwii
marzą o szkole

Placówki sióstr albertynek działają
w Boliwii od 1991 roku. Obecnie
przebywa tam 8 sióstr z Polski oraz
4 siostry z Boliwii. Pracują w dżungli
tropikalnej, w miejscowości Montero, oraz w wioskach wysokogór-

Zajęcia dla
uchodźców
w Kairze
Od ponad 20 lat Misjonarze Kombonianie są zaangażowani w działalność edukacyjną na terenie Kairu i projekty na rzecz uchodźców.
Prowadzą trzy szkoły dla dzieci
z Sudanu i Sudanu Południowego.
W szkołach uczy się ponad 1150
dzieci. Caritas Polska udziela wsparcia największej z nich.
Caritas Polska podjęła decyzję
o udzieleniu wsparcia finansowego
największej z trzech szkół w roku
szkolnym 2019/2020 – szkole im.
św. Karola Lwanga w Kairze, w której
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skich. Ich priorytet to
opieka nad dziećmi
i młodzieżą z najuboż
szych rodzin. Posługa
sióstr jest szczególnie widoczna
w ośrodku zdrowia. Siostry realizują
również misje wzdłuż rzek, gdzie nie
ma elektryczności i brakuje czystej
wody. Niosą tam pomoc medyczną,
przekazują żywność oraz ubrania.
Dla najmłodszych prowadzą lekcje.
Środki na swoją działalność otrzymują m.in. od Caritas Polska, która
przekazuje fundusze na zakup przyborów szkolnych oraz posiłków.

uczy się 500 dzieci. Środki zostaną
przeznaczone na wynagrodzenie dla
39 pracowników szkoły, spośród
których wielu jest uchodźcami lub
migrantami ekonomicznymi. Projekt
ma charakter typu „cash-for-work”
oraz inicjatywy edukacyjnej. Zatrudnienie w szkole zapewni rodzinom
pracowników utrzymanie. Pracownicy Caritas Polska, z dyrektorem ks.

Wydarzenia

Dzieci z Aleppo nad morzem
Caritas Polska sfinansowała wakacyjny obóz nad morzem, niedaleko miasta Tartus, dla dwudziestu podopiecznych stowarzyszenia „Bratestwo”
z Aleppo. To dzieci niepełnosprawne
w wieku od pięciu do czternastu lat.

W Boliwii szkolnictwo nie jest obowiązkowe. Rodziny nie mają
pieniędzy, by posłać dzieci do szkół, dlatego najmłodsi spędzają
czas na ulicy albo już pracują, wspierając swoich rodziców.
Dużym problemem w Boliwii jest bezrobocie, dlatego ludzie w poszukiwaniu pracy przemieszczają się po kraju.
Nie mają własnego domu i całymi rodzinami żyją w ciasnych pokoikach.
Doprowadzeni do rozpaczy szukają
ucieczki od problemów w narkotykach, co dodatkowo rozbija rodziny.

>>

„Caritas Polska, dzięki pracy misjonarek i misjonarzy, ma również wiedzę,
gdzie na świecie znajdują się ubogie
dzieci, które pomimo chęci, nie mają
możliwości uczęszczania do szkoły.
Dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy
w stanie zapewnić im kontynuację
nauki, z pożytkiem dla nich i całej
lokalnej wspólnoty” – powiedział
ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska.

Marcinem Iżyckim na czele, odwiedzili placówkę w czerwcu 2019 roku.
Chociaż oficjalnie uczniowie z Sudanu, Sudanu Południowego, Syrii
i Jemenu mogą uczyć się w publicznych szkołach egipskich, w praktyce szkoły nie są odpowiednio przygotowane, a dzieci uchodźców, ze
względu na różnice językowe i brak
mechanizmów ochronnych
ze strony szkoły, rezygnują z edukacji. Nieformalne
szkoły prowadzone przez
Misjonarzy Kombonianów,
w których na stanowiskach
nauczycieli zatrudnieni są
uchodźcy lub migranci ekonomiczni z krajów uczniów,
mówiący zrozumiałym dla
nich językiem, umożliwiają
dzieciom kontynuowanie
edukacji.

Caritas

Syryjskie stowarzyszenie „Braterstwo” (Al-Icha) zostało założone
w 1978 roku, by pomagać niepełnosprawnym dzieciom i ich opiekunom.
Celem organizacji jest zapewnienie
odpowiedniej fizjoterapii, terapii logopedycznej, opieki psychologicznej
i medycznej, a także organizacja zajęć
i wycieczek. Do centrum w Aleppo
przychodzi około setki dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
intelektualnymi i fizycznymi. Zajęcia
odbywają się codziennie. Ze względu na trwający konflikt instytucja
boryka się z trudnościami finansowymi. Zdecydowano o przeniesieniu
placówki do mniejszego budynku.
Na domiar złego biuro zostało splądrowane, skradziono między innymi
wyposażenie kuchni i zabawki.
— Dowiedziałam się o stanie syna,
kiedy miał dwa lata — opowiada
Amani, mama Saida, dwunastolatka
z autyzmem. — Dzięki stowarzy-

szeniu Said uczęszczał na zajęcia
logopedyczne i miał sesje z fizjoterapeutą. Jego stan się poprawiał.
Wtedy sytuacja w Aleppo zrobiła się
bardzo niebezpieczna. Przez półtora
roku nie wychodziliśmy z domu. Said
płakał godzinami, nie pojmował, co
się dzieje. Nastąpił regres, Said rozumiał mniej i pogorszyły się jego
umiejętności komunikacyjne. Stowarzyszenie umocniło mnie jako rodzica, poznałam innych opiekunów,
którzy borykają się z podobnymi
wyzwaniami jak ja. Lepiej rozumiem
zachowania Saida. Obóz wakacyjny
był wyjątkowym doświadczeniem
dla mojego syna”.
Projekt jest jedną z kilkunastu inicjatyw realizowanych przez Caritas
Polska w Aleppo. Wesprzyj działalność Caritas w Syrii
 rzekazując darowiznę na
p
konto Bank Millenium S.A. 77
1160 2202 0000 0000 3436
4384 lub PKO BP 70 1020
1013 0000 0102 0002 6526
 ysyłając SMS pod numer
w
72052 o treści SYRIA
(2,46 zł z VAT)

Caritas dla
osób niepełnosprawnych
Caritas Polska i Caritas diecezjalne
realizują wiele projektów wspierających społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i ich
bliskich. By lepiej odpowiadać na
potrzeby tej grupy osób, powołano
pełnomocnika Caritas Polska ds.
osób niepełnosprawnych, funkcję
tę pełni Bartosz Szpurek.
Razem z nową funkcją powstała
także na stronie caritas.pl podstrona „Niepełnosprawni”. Można tam
znaleźć informacje m.in. o:
• placówkach świadczących usługi
edukacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne
• udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
• wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego
• ośrodkach opieki paliatywnej.
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony caritas.pl/pomoc-w-polsce/niepełnosprawni
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Na pomoc katedrze Notre-Dame

Blisko 150 tysięcy złotych zebrali
Polacy na odbudowę katedry Notre-Dame. Konferencja Episkopatu
Polski i Caritas Polska podsumowały w lipcu zbiórkę zorganizowaną w Polsce po pożarze paryskiej
katedry.
„Przez wiele godzin ważyły się losy
serca Paryża, serca Francji i serca
Europy. Poważnie zniszczona, ale
ocalona paryska katedra, zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi
na całym świecie. […] Zwracam się
więc najpierw do wszystkich Polaków
z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry. Przekażemy ją za
pośrednictwem akcji SMS-owej oraz
przez dobrowolne wpłaty na konto
Caritas Polska” – zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki.

Caritas Polska uruchomiła akcję
SMS-ową i udostępniła konto bankowe do wpłat bezpośrednich. „Przez
trzy miesiące po pożarze udało się
zebrać ponad 148 tysięcy złotych.
Pieniądze w lipcu trafiły do proboszcza katedry Notre-Dame” – zapewnił
dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin
Iżycki. Do apelu przewodniczącego
KEP-u przyłączyło się Polskie Radio.
Prezes zarządu, Andrzej Rogoyski,
podziękował słuchaczom i dziennikarzom za zaangażowanie w akcję
i otwarte serca na potrzeby bliźnich.
„Nie wyobrażałem sobie, żeby Polskie Radio nie włączyło się w inicjatywę wsparcia odbudowy Notre-Dame. Wszyscy płakali po tej stracie:
Francuzi i Polacy, wierzący i niewierzący. Radiosłuchacze również. Już
widać, że zaangażowanie duchowe
i materialne przynosi wspaniałe efekty. Wszystkie akty dobroczynności
pokazują, że jesteśmy wspólnotą.
Otwieramy się na trudności innych,
kiedy funkcjonujemy we wspólnocie serc. I za to serce dziennikarzom i słuchaczom bardzo dziękuję,
a zwłaszcza tym, którzy często sami
mają niewiele, a mimo to potrafią
dzielić się z potrzebującymi. Jeśli

dajemy coś od siebie, to znacznie
łatwiej jest nam żyć” – podsumował
prezes Polskiego Radia.
„Dziś z Paryża i ze Stolicy Apostolskiej niesie się w świat jeden głos,
prośba o zachowanie pierwotnej
tożsamości katedry Notre-Dame”
– przypomniał rzecznik polskiego
Episkopatu.
15 kwietnia 2019 r. około godziny
19.00 w katedrze Notre-Dame wybuchł pożar. Spłonął dach świątyni,
zawaliła się iglica katedry i część
stropu. Po pożarze wsparcie na odbudowę katedry zapowiedzieli francuscy miliarderzy, deklarując wpłaty
na łączną kwotę 850 milionów euro.
Konto francuskiej katedry zasilają
też wpłaty ze zbiórek publicznych.
W świątyni trwają prace porządkowo-remontowe. Jeśli będą dodatkowe środki, prace będzie można
zintensyfikować.
W toku postępowania francuska
prokuratura wykluczyła możliwość
celowego podpalenia katedry. Prezydent Francji Emmanuel Macron
zapowiedział, że Notre-Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat.

„Odpowiedź Polaków na apel o wsparcie odbudowy paryskiej katedry była
natychmiastowa” – podkreślił rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Andrianik.
„Takie akcje uwrażliwiają Polaków,
także na potrzeby Notre-Dame po
pożarze. I to się czuło na każdym kroku w świętym czasie przed Wielkanocą. Dziś w sercu Europy jest pustka.
Nie ma drugiego miejsca w Europie
tak licznie odwiedzanego, jakim była
katedra Notre-Dame. To miejsce kulturowe i duchowe” – dodał.
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Jesienne grzybobranie
i pieczenie ziemniaka osób
niepełnosprawnych

kim zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie
nowych ludzi.
Opr. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

18 września miała miejsca kolejna już inicjatywa integracyjna parafii Wszystkich
Świętych w Białymstoku na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgromadziła ona licznych
podopiecznych pobliskich ośrodków specjalnych, jak
i gości z całego miasta i regionu.

ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ

Jesienne grzybobranie i pieczenie ziemniaka osób
niepełnosprawnych jest kolejną inicjatywą (obok spot
kania opłatkowego, balu karnawałowego i majówki),
które organizuje parafia pw. Wszystkich Świętych
i restauracja Lipcowy Ogród. Podczas imprezy na podopiecznych czekała masa gier i zabaw przy akompaniamencie muzyki współczesnej. Nad rozrywką czuwał
zespół profesjonalnych animatorów, który kolejnymi
atrakcjami zachęcał do aktywnego spędzania czasu.
Malowanie twarzy, tańce, wata cukrowa, lody, dmuchańce, ciepły posiłek, pizza, pieczone ziemniaki i inne smakołyki z grilla to tylko część atrakcji. Finałem
imprezy było wspólne grzybobranie w okolicznym
ogrodzie, gdzie dzieci z pomocą opiekunów zbierały
skrzętnie poukrywane słodkości w kształcie grzybów.
W nagrodę za udział w grzybobraniu każdy uczestnik
zabrał ze sobą pamiątkowy dyplom i moc wrażeń.
Opr. ks. Konrad Węcławski

Prężny Klub Seniora

DIECEZJI
ELBLĄSKIEJ

Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej
działa przez cały rok i podejmuje działania
zmierzające do zapewnienia seniorom poprawy samopoczucia, aktywnego udziału
w życiu lokalnej społeczności, integrację
międzypokoleniową i wsparcie wolontariuszy.

Dzięki dotacji Caritas Polska z programu Senior Caritas
udało się zorganizować dwie wycieczki i poprowadzić
warsztaty rękodzielnicze i artystyczne. Na początku
czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka do Warzenka,
Szymbarka i Trójmiasta dla 25 osób. W Szymbarku
uczestnicy zwiedzali kaplicę pw. św. Rafała Kalinowskiego, Dom do góry nogami, statuę Świętowida Kaszuba, rekonstrukcję dworu polskiego z Salina. W Kartuzach odwiedzili kolegiatę Najświętszej Maryi Panny.
W Gdyni odbyli rejs po porcie, a w Gdańsku rejs po
Motławie. W drugiej połowie czerwca 2019 r. odbyła
się wycieczka do Torunia i Lichenia dla 23 osób. W Toruniu uczestnicy wycieczki zwiedzali Ratusz Staromiejski, Kościół Mariacki i Muzeum Piernika Toruńskiego,
natomiast w Licheniu bazylikę Najświętszej Maryi
Panny Licheńskiej,
stary i nowy Licheń
oraz Golgotę.

Ach co to była za zabawa…
W sierpniu br. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej gościła w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim Zespół Teatralno-Wokalny
Fantazja z Szydłowca oraz zespół Zielona
Roma z Zielonki. Nie zabrakło radosnych
DIECEZJI
szlagierów polskiej muzyki biesiadnej i folkDROHICZYŃSKIEJ
lorystycznej. Spotkanie integracyjne odbyło
się w ramach działającej przy Caritas „Kawiarenki dla seniora”. Miało ono na celu pokazanie, iż
jesień życia nie mysi być samotna i smutna, wręcz przeciwnie – to czas na radość i zabawę, a przede wszyst-
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Teraz seniorzy skupiają się na robótkach
ręcznych i artystycznych. Odbyły się zajęcia florystyczne, na
których powstawały wiązanki i stroiki
świąteczne.
Opr. Caritas Diecezji
Elbląskiej
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Sprzed komputera
na boisko

ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ

Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje
unikalnych projekt, w ramach którego powstają szkółki piłkarskie dla dzieci. Szkółki
to atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu i odpowiedź na zagrożenie e-uzależnieniami.

Projekt „Boiskow@ sieć ludzi zaangażowanych” zakłada
zorganizowanie, we współpracy z Klubem Piłkarskim
„Jantarek” z Władysławowa, 30 szkółek piłkarskich
dla 240 dzieci z pomorskich parafii. Profesjonalne
piłkarskie stroje, zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami, turnieje budzące ducha sportowej rywalizacji
– wszystko to ma odciągnąć młodych ludzi od ekranów
komputerów i smartfonów, zachęcić ich do aktywności
fizycznej, a także pomóc w integracji lokalnych środowisk. W ramach projektu odbędą się także warsztaty dla rodziców z przeciwdziałania e-uzależnieniom
u dzieci. Wartość projektu, którego realizacja potrwa
do listopada przyszłego roku, to ponad 312 tys. zł;
blisko 300 tys. zł wynosi dofinansowanie z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.

>>

Była to także idealna okazja do rozmów i wzajemnego poznania.
Wyjazd wolontariuszy był częścią szerokiej kampanii
społecznej „Kromka chleba dla sąsiada”, w ramach
której przeprowadzona została przez wolontariuszy
zbiórka żywności dla potrzebujących. Podczas spotkań
promowano program wolontariatu długoterminowego
„Korpus solidarności”, który realizowany jest przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji
Kieleckiej. Projekt finansowany jest przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności”
– Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.
Opr. Caritas Diecezji Kieleckiej
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Szkół Mechanicznych w Kielcach, SP w Promniku, SP
w Mniowie oraz SP w Krajnie. W tym roku udało się
zebrać, najwyższą jak do tej pory, kwotę 3912,16 zł.
Środki te zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby
Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.
Opr. Caritas Diecezji Kieleckiej

Charytatywny sylwester
Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza
do udziału w wyjątkowej zabawie sylwestrowej o prawdziwie charytatywnym wymiarze. Celem jest zebranie środków finanARCHIDIECEZJI sowych na remont i dostosowanie do wymogów PPOŻ Domu Zawierzenia, ośrodka
LUBELSKIEJ
nad Jeziorem Firlej. To placówka, w której
od ponad dwóch dekad w czasie każdych wakacji wypoczywa blisko 500 dzieci z mniej zamożnych rodzin.
Bez wykonania koniecznego remontu ośrodek zostanie
zamknięty, a dzieci nie wyjadą na wakacje z Caritas.
Zabawa sylwestrowa to idealna okazja, aby wspomóc
remont ośrodka. Więcej informacji: lublin.caritas.pl,
domzawierzenia@caritas.pl, tel. 726 133 991

Opr. Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Opr. Caritas Archidiecezji Lubelskiej

„Pola nadziei” już kwitną

Chleb dobroci dzielony
przez wolontariuszy
W ramach akcji „Kromka chleba” dorośli
wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas udali się 28 października 2019 r. do
DIECEZJI
Buska-Zdroju. Najpierw odwiedzili parafię
KIELECKIEJ
św. Brata Alberta. Zapoznanie z tematyką
miłosierdzia w życiu św. Brata Alberta było
inspiracją do przejścia w czyn. Wolontariusze udali się
do Izby Chleba, gdzie po wysłuchaniu wykładu o dobrych właściwościach pieczywa wzięli się do wyrabiania ciasta. Własnoręcznie formowane podpłomyki
trafiły do pieca i wystarczyło już tylko trochę poczekać
na pachnące wypieki. Ze świeżymi chlebkami wolontariusze udali się do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim. W tej placówce prowadzonej przez
Caritas Diecezji Kieleckiej spotkali się z osobami niepełnosprawnymi, by wspólnie posmakować chleba.
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Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas w ramach kampanii ,,Pola nadziei” kwestowali, jak co roku, na cmentarzu w Cedzynie. Zbierali fundusze na działalność
Hospicjum Caritas w Kielcach. Dwudniowa kwesta odbyła się tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych
oraz Dniem Zadusznym, by przypomnieć o potrzebie
troski o jakość życia na ostatnim jego etapie. Osoby
odwiedzające w tym czasie groby bliskich zmarłych
mogły wspomóc akcję poprzez złożenie dobrowolnych datków do puszek. Przeprowadzenie zbiórki nie
byłoby jednak możliwe, gdyby nie pomoc kwestujących
uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach, Zespołu

Pielgrzymka na 30-lecie
diecezjalnej Caritas

Z okazji trzeciej dekady działalności opolskiej Caritas,
program pielgrzymki był szczególny. Pielgrzymom
towarzyszyła orkiestra dęta z Wrocławia, a w trzech
namiotach kuchnie Caritas z Kluczborka, Nysy i Raciborza oferowały pielgrzymom gorący bogracz i bigos.
W namiotach, obok 500 miejsc siedzących, znalazły
się stoiska z pracami osób niepełnosprawnych z Nysy,
Raciborza i Kluczborka. Wszystkie prace nawiązywały
do osoby św. Jadwigi i historii z jej życia. Wyjątkowo
emocjonalnym momentem była inscenizacja o św. Jadwidze, którą zaprezentowało kilkunastu niepełnosprawnych uczestników ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nysie.
Opr. ks. dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

Projekt „Mindhunters”
dla młodych
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas wraz z parafią pw. Stanisława Biskupa i Męczennika zorganizowało
ARCHIDIECEZJI nietypowy projekt „Mindhunters”, który
PRZEMYSKIEJ
został zrealizowany dzięki sfinansowaniu
ze środków Polsko-Ukrainskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.
Projekt „Mindhunters” miał na celu zwiększenie kompetencji młodzieży w zakresie kryminalistyki i tworzenia gier planszowych oraz ukazanie im nauki z „drugiej”
ciekawej strony. W dniach 19-28.08.2019 r. odbył
się pierwszy zjazd 20 młodych osób z Polski oraz 20
z Ukrainy w miejscowości Rajskie. Tam uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szkoleniach z kryminalistyki
i bezpieczeństwa oraz warsztatach z tworzenia gier
planszowych. Następnie w dniach 16-21.09.2019 r.
młodzież przebywała w Odessie na Ukrainie, gdzie
zwiedzała Muzeum Interesującej Nauki i oceanarium,
pływała statkiem, zwiedzała ruiny twierdzy Akerman
i spędzała miło czas. Dodatkową atrakcją były wieczory
filmowe, podczas których młodzież zapoznawała się
z klasykami kina kryminalnego z Polski, Rosji i USA.
Głównym efektem projektu były stworzone przez
uczestników 4 gry planszowe, które zostały oddane
do realizacji.

W pierwszą sobotę października 2019 roku
blisko 900 wolontariuszy i pracowników
Caritas Diecezji Opolskiej po raz 27 zjaDIECEZJI
wiło się u grobu świętej Jadwigi Księżnej
OPOLSKIEJ
Śląska. Na czele pielgrzymów stał biskup
pomocniczy Paweł Stobrawa. Pielgrzymom
towarzyszyło 15 kapłanów.
Szczególną okazją do pielgrzymowania była 30 rocznica działalności Caritas Diecezji Opolskiej, która jest
najstarszą Caritas diecezjalną w kraju. Biskup opolski
Alfons Nossol powołał ją 9 listopada 1989 roku. Po niej,
w tym samym roku, reaktywowano jeszcze kilkanaście
Caritas diecezjalnych. Do tego faktu nawiązał w swym
kazaniu biskup Paweł Stobrawa.
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Wydarzenia w diecezjach

Seniorzy z projektu Caritas
w znanym talent-show

DIECEZJI
RADOMSKIEJ

Talent można w sobie odkryć w każdym
wieku. Doskonale wiedzą o tym seniorzy
występujący w zespole „Perły z lamusa”,
który zakwalifikował się do półfinału programu „Mam talent”.

Ich potencjałem, żywiołowością, energią
można obdzielić kilkadziesiąt osób. Irenka i Kazio z Szydłowca, wolontariusze Caritas Diecezji Radomskiej są
seniorami, ale nieustannie motywują swoich kolegów
do działania, łącząc pracę wolontariacką ze swoją artystyczną aktywnością w szydłowieckim zespole „Fantazja”, a także w zespole „Perły z lamusa” działającym
przy skarżyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wizyta w Radomiu na festynie parafialnym, a później na
imprezie „Taniec pod gwiazdami” w Borkach, bardzo
ich zainspirowała. Przez całe lato w soboty i niedziele
organizowali potańcówki dla starszych mieszkańców
Szydłowca – na powietrzu, bezkosztowo.
Tekst i fot. Anna Lis, Caritas Diecezji Radomskiej, oprac. CMCP

Jarosław Jakimowicz
uczył niepełnosprawnych

>>

go ten wygląda tak? Dlaczego ten ma lepiej? — mówił
Jarosław Jakimowicz. Warsztaty filmowe pokazały, że
każdy może podążać za marzeniami, a one mają szansę
się ziścić. „My skończyliśmy spotkanie, a oni wychodząc tam, na korytarz, powtarzali te krótkie teksty
z filmu, które rozdałem na kartkach. Jest to dla mnie
najfajniejsza nagroda” – dodał aktor.
Opr. Caritas Diecezji Siedleckiej

Sami złoci medaliści

ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ

Do Dobroszyc przyjechało ponad 120 zawodników, 70 trenerów oraz 50 wolontariuszy z Dolnego Śląska. Spotkali się na XIII
Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.

Ponad 120 sportowców zmierzyło się
z własną niepełnosprawnością. Pomagali
im trenerzy, bliscy i kibice. — To wydarzenie przygotowane specjalnie dla osób, które z różnych przyczyn
nie mogą brać udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych. W programie nie występuje element współzawodnictwa. Wielu naszych zawodników nie ma możliwości zrozumienia ani przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych — wyjaśnia Ilona
Trzciańska-Senger, sekretarz dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska.
Program treningu aktywności motorycznej olimpiad
specjalnych nie jest programem rywalizacji sportowej.
Brakuje tutaj przepisów ściśle wytyczających przebieg
zawodów i poszczególnych konkurencji. Nie ma też
systemu nagradzania za kolejne miejsca, ponieważ
celem programu jest stworzenie możliwości udziału
w aktywności sportowej bez obciążania jego uczestników przestrzeganiem szczegółowych przepisów czy

Jak wygląda casting? Czy trudno zagrać napad na bank? Odpowiedzi na te pytania rozwiał Jarosław Jakimowicz, który przyjechał
DIECEZJI
do Białej Podlaskiej. Aktor kultowego filmu
SIEDLECKIEJ „Młode wilki” poprowadził w Caritas Diecezji Siedleckiej warsztaty filmowe z osobami
niepełnosprawnymi.
Zajęcia podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy brali udział w castingu, a następnie
odgrywali sceny z filmu. — Przenosiłem uczestników
w rzeczywistość teatralną, filmową, ponieważ uważam,
że trzeba spełniać marzenia. Myślę, że wiele z tych osób
ma takie przemyślenia: Dlaczego ten ma to? Dlaczekonieczności współzawodnictwa.
Impreza odbyła się 24 października 2019 r. w hali
sportowej w Dobroszycach. Te wyjątkowe zawody
sportowe były współorganizowane przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z Klubem Olimpiad Specjalnych
„Radośni” Dobroszyce dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną posiadających równocześnie znacząco
obniżony poziom sprawności fizycznej.
Opr. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
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