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Bądźmy gotowi
Wakacje często upływają 
nam niejako poza czasem . 
Rezerwujemy je na 
zasłużony odpoczynek od 
codzienności. Jednak tego 
lata nie było spokojnie. 
Na pewno nie dla Caritas, 
która odrodziła się po to, 
by błyskawicznie reagować 
na sytuacje, w których 
ludzie potrzebują ratunku. 

Jeszcze w lipcu planowaliśmy na naj-
bliższy czas kontynuację naszych dłu-
goterminowych i cyklicznych progra-
mów pomocowych oraz przygotowa-
nie do miłego wydarzenia – jubileuszu 
30-lecia naszej działalności. Jednak 
już na początku sierpnia zelektryzo-
wała nas wiadomość o katastrofie 
w Bejrucie. Mieszkańcy Libanu nie 
zdążyli jeszcze odetchnąć i podnieść 
się po trwającej blisko pół wieku 
krwawej wojnie domowej i konflik-
tach z państwami ościennymi, gdy 
4 sierpnia tego roku potężny wybuch 
wstrząsnął stolicą kraju. Katastrofa 
pozostawiła po sobie ogromną ranę. 
Zabici, tysiące okaleczonych fizycz-
nie i psychicznie, rodziny bez dachu 
nad głową, zrujnowane budynki, ulice 
zamienione w rzeki gruzu. Działać 
należało od razu, dlatego oprócz prze-
kazania pomocy ze środków własnych 
Caritas Polska zorganizowała zbiór-
kę, na którą wspaniale odpowiedzieli 
Darczyńcy. Byliśmy gotowi. Tak jak 
w marcu, gdy światem wstrząsnęła 
wiadomość o rozprzestrzeniającej 
się pandemii. Nasi wysłannicy do-
tarli do Bejrutu tuż przed oddaniem 
tego numeru kwartalnika do druku, 

więc pierwsze relacje już udało nam 
się zamieścić – gorąco zachęcam do 
ich prześledzenia. Do zatrzymania się 
nad zdjęciami i do refleksji. 

Wobec takich wydarzeń trudno nie 
zadać sobie pytania: Czy jestem goto-
wy? Gotowy na następny dzień, który 
wcale nie musi przebiegać zgodnie 
z moim planem? Pewnej sierpniowej 
nocy udający się na spoczynek miesz-
kańcy Bejrutu też mieli swoje plany, 
małe i większe problemy, radości, 
zadania. Jednak kilkanaście godzin 
później dla wielu z nich dotychczaso-
wy świat legł w gruzach. Czy jestem 
gotowy na taki dzień? W życiu wielu 
rodzin syryjskich czas, kiedy spokoj-
nie zasypiali, skończył się nagle wiele 
lat temu. Ich Golgota trwa, a Caritas 
Polska i wspaniali Darczyńcy chcą 
wciąż pomagać im nieść ten krzyż 
– o czym pisał biskup George Abu 
Khazen, wikariusz apostolski Alep-
po, w poruszającym liście, którego 
lekturę gorąco polecam. 

Pomoc to także otwartość i gotowość 
na przyjęcie uciekających od wojny, 
głodu i prześladowań wraz z całym 
ogromem ich cierpienia. Fala migracji 
przechodzi przez świat. Nędza zmu-

sza tysiące Wenezuelczyków do szu-
kania chleba poza ojczyzną. Wojna 
i poczucie beznadziei każą tysiącom 
Syryjczyków szukać schronienia u są-
siadów, którzy na swoich barkach 
także dźwigają brzemię niedostatku 
i braku bezpieczeństwa. Jemen, Jor-
dania, Egipt, Dżibuti, Kolumbia – Cari-
tas Polska udaje się z pomocą do tych 
i innych krajów przyjmujących, by 
zdać egzamin z solidarności, o czym 
przeczytacie na kolejnych stronach 
kwartalnika.

Egzaminowani jesteśmy przez całe 
nasze życie, aż do chwili, kiedy przyj-
dzie nam zdać egzamin najważniejszy. 
Czy będziemy na niego gotowi? Czy 
jesteśmy gotowi codziennie? To nie-
zwykle trudne, ale otwartość na dru-
giego człowieka na pewno jest tym 
zadaniem, za które możemy otrzymać 
kluczową liczbę punktów. U progu 
nowego roku szkolnego właśnie tej 
gotowości i otwartości życzę sobie 
i Wam drodzy Czytelnicy.

  Dyrektor Caritas Polska

Potrzebna jest  
gotowość przyjęcia  
ludzi uciekających  
od wojen i głodu.  
Trzeba stale  
działać na rzecz 
sprawiedliwości i pokoju.
Papież Franciszek, Wawel, 
przemówienie z okazji ŚDM,  
27 lipca 2016 r. 
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4 Caritas

>>Caritas w Polsce

W ciągu 30 lat Caritas Polska rozwijała się, dostosowując 
działalność do zmieniającego się świata. Tworzyła dobrze 
funkcjonujące programy pomocowe i budowała zaufanie 
społeczne. Jak zmieniała się Caritas, opowiada zastępca 
dyrektora Caritas Polska, pan Jarosław Bittel, który jest 
związany z organizacją niemal od początku.

Jest pan związany z Caritas Polska 
od wielu lat. Jak wyglądała praca 
w organizacji po jej reaktywacji?
Moja przygoda z Caritas zaczęła 
się w 1993 roku, w listopadzie. Pod 
koniec studiów na wydziale prawa 
pisałem pracę na temat zwrotu ma-
jątku Kościoła katolickiego w War-
szawie i w związku z tym kontak-
towałem się z prawniczką siostrą 
Maksymilianą Wojnar, która wów-
czas pracowała w Sekretariacie Epi-
skopatu Polski. Dodatkowo moim 
dobrym znajomym i duszpasterzem 
w mojej parafii był ks. Krzysztof 
Ukleja, który w 1992 roku został 
dyrektorem powstającej Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ks. 
Krzysztof zarekomendował mnie do 
pracy w Caritas Polska, gdzie aku-
rat poszukiwano prawnika. Zaraz 
po zakończeniu studiów zgłosiłem 
się do ks. Mariana Subocza, który 
był wówczas dyrektorem Caritas 
Polska, i dostałem angaż. Caritas 
Polska miała wtedy siedzibę przy 
Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 
6, czyli w budynku Sekretariatu Epi-
skopatu Polski, na ostatnim piętrze. 
Biuro było wtedy w budowie, jak 
cała struktura organizacji, a ja by-
łem pierwszą osobą świecką, która 
pojawiła się w Caritas Polska. 

Jednak dziś Caritas Polska tworzą 
w dużej mierze ludzie świeccy… 

Trzeba pamiętać kontekst historycz-
ny – to był okres po przemianach, 
po upadku systemu komunistycz-
nego. Kościół katolicki po II wojnie 
światowej był instytucją bardzo 
prześladowaną, a więc też i dosyć 
zamkniętą – bano się inwigilacji. Siłą 
rzeczy był też strukturą zamkniętą 
na osoby świeckie, więc moje wej-
ście do Caritas Polska było ewene-
mentem. O ile pamiętam, w całym 
budynku, poza administracją, osobą 
świecką byłem tylko ja. Kiedy przy-
szedłem do Caritas Polska, w biurze 
pracowały tylko 3 osoby. Był to ks. 
Marian Subocz, śp. siostra Serafi-
na Bindek, ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP Niepokalanie Po-
czętej i siostra Sangwina Kostecka 
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Siostra Serafina była 
dobrym duchem tego biura, zała-
twiała wszystkie sprawy, pomagała 
księdzu dyrektorowi, matkowała 
nam wszystkim. Siostra Sangwina 
zajmowała się z kolei czasopismem 
pt. „Wiadomości Charytatywne”, 
które zawierało informacje z życia 
charytatywnego Kościoła i Caritas. 
Co ciekawe, „Wiadomości Charyta-
tywne” zaczęły się ukazywać, kiedy 
działała jeszcze Komisja Charyta-
tywna powołana do życia na począt-
ku lat 80., m.in. do tego, by dystrybu-
ować pomoc (żywność, odzież), która 
przychodziła z Zachodu w związku 

z kryzysem gospodarczym w Polsce 
oraz wprowadzeniem przez władze 
komunistyczne stanu wojennego 
w grudniu 1981 r. Caritas legalnie 
funkcjonowała wówczas jedynie 
jako podporządkowane władzom 
Zrzeszenie Katolików Caritas, któ-
re służyło głównie inwigilowaniu 
struktur Kościoła. W związku z tym 
Zrzeszenie nie liczyło się w struktu-
rach Kościoła jako organizacja, któ-
ra mogłaby współdziałać w akcjach 
pomocowych. 
Wracając do tematu, wkrótce po 
mnie do Caritas Polska przeszedł 
pierwszy zastępca dyrektora, oj-
ciec Hubert Matusiewicz z Zakonu 
Szpitalnego św. Jana Bożego, czyli 
bonifrater. Caritas miała ambicję 
wchodzenia w programy medycz-
ne, a ojciec Hubert miał wykształ-
cenie medyczne, zresztą cały zakon 
bonifratrów ma charyzmat posługi 
chorym, ubogim, cierpiącym i opusz-
czonym. W Caritas pojawili się też 
państwo Barbara i Andrzej Czar-
noccy, którzy mieli pomóc w reda-

Miłosierdzie jest jedno
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gowaniu i wydawaniu kwartalnika 
„Caritas”. Nowe pismo miało zastąpić 
„Wiadomości Charytatywne”, które 
były już trochę archaicznym wydaw-
nictwem. Chcieliśmy je przekształcić 
w pismo bardziej nowoczesne, które 
może zainteresować tematem pracy 
charytatywnej osoby, które nie miały 
nic wspólnego z Caritas. 

Wciąż jednak to garstka ludzi. 
Czy już wówczas istniała wizja 
rozwoju Caritas? Skąd czerpano 
wzorce?
Biuro Caritas Polska było wówczas 
bardzo małe. Ten początek to była 
taka szkoła życia. Mimo że byłem 
prawnikiem, to w razie potrzeby 
wykonywałem też inne prace. Mu-
szę jednak powiedzieć, że Caritas 
działała bardzo dynamicznie – ks. 
Marian Subocz postawił na edukację 
dyrektorów Caritas diecezjalnych 
w zakresie pracy w organizacji cha-
rytatywnej. Odbyło się kilka wyjaz-
dów studyjnych do Caritas za granicą 
– m.in. do Belgii i Włoch – które nie 
miały przerwy w działalności, jak 
to było w Polsce. Ja brałem udział 
w wyjeździe do Niemiec. To było 
bardzo ciekawe doświadczenie, po-
nieważ zobaczyłem Caritas, która 

W tym roku Caritas Polska 
obchodzi 30-lecie swojej 
działalności. Jednak jej histo-
ria jest dużo dłuższa – sięga 
początku XX wieku i wy-
wodzi się z centrali chary-
tatywnej „Office central des 
institutiones charitables”, 
która powstała w 1890 r. 
w Paryżu. Jej za-
daniem było utrzy-
mywanie kontaktu 
między poszcze-
gólnymi dziełami 
dobroc z y nny mi 
oraz popularyza-
cja działalności 
c h a r y t a t y w n e j 
w społeczeństwie. 
Kolejne katolickie związki 
dzieł dobroczynnych po-
wstały w Niemczech i Au-
strii. W 1924 r. pojawił się 
projekt utworzenia między-
narodowej organizacji chary-
tatywnej pod nazwą Caritas 
Catholica. Zarząd tej organi-
zacji miał siedzibę w Bazy-
lei – Polskę reprezentował 
w nim Związek Poznański 
w osobach ks. Walentego 
Dymka i ks. Janiaka. Poznań-
ski Związek Caritas odegrał 
pionierską rolę w stosunku 
do inicjatyw, które po odro-

dzeniu Polski zostały podję-
te we wszystkich diecezjach 
w Polsce. Na przełomie lat 
20. i 30. XX wieku prawie we 
wszystkich diecezjach w Pol-
sce funkcjonowały lokalne 
związki Caritas. W 1937 r. 
powstał projekt stworzenia 
centrali diecezjalnych związ-

ków, ale na przeszko-
dzie w realizacji tego 
projektu stanęła II 
wojna światowa. Po 
zakończeniu okupacji 
diecezjalne związki 
Caritas reaktywowa-
ły swoją działalność. 
Niestety w latach 50. 
władze państwowe 

przystąpiły do likwidacji 
organizacji. 10 października 
1990 r. – po 45 latach od 
dekretu abp. Sapiehy, który 
erygował Krajową Centra-
lę „Caritas” – Caritas Pol-
ska została reaktywowana. 
Dziś koordynuje ona pracę 
44 Caritas diecezjalnych 
i archidiecezjalnych w Pol-
sce. Współpracuje z Caritas 
Internationalis i Caritas Eu-
ropa. Jest nowoczesną orga-
nizacją katolicką realizującą 
projekty pomocowe w kraju 
i na świecie.  

10 października 1990 roku 
została reaktywowana Caritas Polska  

– instytucja charytatywna  
Konferencji Episkopatu Polski

Noclegownia Caritas przy ul. Krakowskie 
Przedmieście w Warszawie, 1947 r.



była organizacją gigantyczną. Ca-
ritas niemiecka w tym czasie była 
po państwie niemieckim najwięk-
szym pracodawcą, zatrudniającym 
pracowników w sferze socjalnej. To 
wiązało się z systemem, jaki tam 
przyjęto – Caritas wykonywała dużo 
usług na zlecenie państwa, finan-
sowanych przez władze publiczne 
i fundusze ochrony zdrowia, czego 
w Polsce w tym czasie nie było w tak 
szerokim zakresie.  
Na wyjazdach studyjnych księża 
dyrektorzy Caritas diecezjalnych 
widzieli różne formy działalności, 
wymieniali się doświadczeniami, 
nawiązywali przyjaźnie i to było 
bardzo inspirujące. Dzięki temu 
powstał jeden z ważniejszych pro-
gramów w tamtym czasie – Stacje 
Opieki Caritas. Był on utworzony na 
wzór zachodni i polegał na zakłada-
niu i utrzymywaniu placówek – stacji 
medyczno-socjalnych. Stacja Opieki 
Caritas była na owe czasy bardzo 
dobrze wyposażona – miała budynek 
z gabinetem zabiegowym i łazienką 
z podnośnikami pozwalającymi na 
transport oraz zabiegi pielęgnacyj-
ne osób niepełnosprawnych. Stację 
obsługiwały dwie wykwalifikowane 
pielęgniarki, które miały do dyspo-
zycji samochód, którym dojeżdżały 

do chorych. Na wsiach często nie 
było wówczas bieżącej wody, oso-
by starsze i chore nie były w stanie 
dokonywać czynności higienicznych. 
Pielęgniarki praktycznie codziennie 
dojeżdżały do takich osób i pielęgno-
wały je na miejscu lub zawoziły do 
stacji i odwoziły do domu. Gdyby nie 
stacje, wiele osób samotnych musia-
łoby przebywać w domu opieki lub 
w szpitalu. Pielęgniarka przyjeżdżała, 
podawała leki, pielęgnowała, robiła 
też zakupy. Stacje w tamtym czasie 
były nowoczesne i bardzo potrzeb-
ne. Gdy powstały Kasy Chorych, 
zmienił się katalog zadań własnych 
gmin, stacje traciły finansowanie 
i musiały zostać przekształcone 
na innego rodzaju placówki. Część 
jednak pozostała, m.in. na Opolsz-
czyźnie, i do tej pory funkcjonuje. 
Część stacji zaczęło funkcjonować 
jako hospicja domowe czy gabinety 
rehabilitacyjne. 
Drugi program, który pojawił się 
w tamtym czasie, to Au Pair, czyli 
pomoc skierowana do dziewcząt 
i młodych kobiet, które goszcząc 
u rodziny za granicą chciałyby po-
móc w opiece nad dziećmi, a jed-
nocześnie uczyć się języka na opła-
conym kursie. Ten program dosyć 
długo funkcjonował i korzystały 
z niego dziewczęta z całej Polski. 
Opiekowała się nim siostra Teresa 
Jeż, urszulanka, która także dołą-
czyła do zespołu Caritas Polska.

Czy dzięki tym programom  
Caritas Polska zaistniała 
w świadomości ludzi?
Początki Caritas w Polsce były dosyć 
trudne, ale Caritas powoli przebijała 
się nie tylko do świadomości ludzi, ale 
też do świadomości Kościoła. Kościół 
też musiał sobie przypomnieć, że ma 
takie silne ramię charytatywne. 

Struktury charytatywne 
w parafiach mają swoje źródło 
w związkach Caritas, które istniały 

jeszcze przed wojną. Mimo 
wszystko nie pamiętano o Caritas? 
To były burzliwe dzieje. Związki 
Caritas istniały do 1950 r., czyli do 
momentu, kiedy państwo przejęło 
działalność charytatywną Kościo-
ła w Polsce i utworzyło reżimowe 
Zrzeszenie Katolików Caritas. Para-
fie podejmowały działalność pomo-
cową, ale nie oficjalnie, bo wiązało 
się to z prześladowaniami ze strony 
władz komunistycznych. Państwo 
chciało mieć monopol na działalność 
społeczną, ale Kościół i tak pomagał. 
W zasadzie po przejęciu majątków 
kościelnych w latach 50. Kościołowi 
zostawiono tylko jedną sferę działal-
ności – domy dla dzieci i dorosłych 
upośledzonych umysłowo. Prowadzi-
ły je głównie zgromadzenia zakonne, 
zgodnie z ich charyzmatami, ale były 
one skrajnie niedofinansowane i nie 
zostały włączone w system oficjal-
nej pomocy społecznej. Inne rodzaje 
działalności charytatywnej, w tym 
szpitale, domy pomocy, ochronki, 
wszelkie inne nieruchomości i mająt-
ki Caritas służące pomocy ubogim, 
zostały zagrabione przez państwo 
komunistyczne. 

Ważnym elementem jeśli 
chodzi o Caritas jest Komisja 
Charytatywna Konferencji 
Episkopatu Polski…
Tak. Została powołana w 1945 r. 
i funkcjonowała początkowo pod 
nazwą Komisji Episkopatu Polski do 
spraw Charytatywnych. Jako taka 
nie prowadzi działalności charyta-
tywnej, ale jej zadaniem jest propa-
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gowanie dzieł miłosierdzia. Jednak 
w latach 80. spełniała jeszcze jedną 
ważną rolę – naciskała ówczesne 
władze komunistyczne do zmiany 
polityki państwa wobec działalności 
charytatywnej Kościoła. Już w grud-
niu 1980 roku Komisja otrzymała 
zwolnienie od cła dla transportów 
z pomocą z zagranicy. Czyniła też 
starania o przywrócenie kościelnej 
Caritas, z osobowością prawną dla 
każdej diecezji oraz dla jej centrali. 
Napływ pomocy humanitarnej z Za-
chodu był bardzo duży i jej dystry-
bucja odbywała się poprzez chary-
tatywne struktury diecezjalne. Te 
struktury cały czas funkcjonowały, 
więc stosunkowo prosto mogły się 
odrodzić jako Caritas. Komisja była 
też o tyle ważna, że w czasie stanu 
wojennego wspierała życie społecz-
no-kulturalne, które zeszło do pod-
ziemia. Niezależne przedstawienia 
teatralne, wystawy, koncerty, spo-
tkania odbywały się w budynkach 
kościelnych.

Kiedy struktury kościelne mogły 
się formalnie odrodzić jako 
Caritas? 
Odrodzenie było możliwe dzięki 
ustawie o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, która była 
uchwalona 17 maja 1989 r. przez 
komunistyczny parlament po wie-
lu latach negocjacji i starań strony 
kościelnej. W ten sposób Caritas 
zyskała osobowość prawną i mo-
gła przystąpić do reaktywacji. Tak 
więc wszyscy biskupi reaktywowali 

struktury charytatywne, które już 
istniały, ale teraz zostały one zin-
stytucjonalizowane, by mogły dzia-
łać skuteczniej. Zaczęły powstawać 
Caritas diecezjalne – jedne diecezje 
powoływały je szybciej, inne póź-
niej. Kiedy pojawiłem się w Caritas 
w 1993 r., to funkcjonowały już 
wszystkie. Ostatnie Ca-
ritas powstały po roku 
2000, po korekcie po-
działu administracyjne-
go Kościoła katolickiego 
i pojawieniu się nowych 
diecezji.

Kiedy Caritas Polska 
uruchomiła pierwsze 
ogólnopolskie programy 
pomocowe, poza 
tymi wspomnianymi 
wcześniej? 
Pierwszym takim dużym 
programem trwającym do 
dziś było Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom, któ-
rego idea powstała w 1994 r. Po-
mysł został zaczerpnięty z Niemiec, 
a przeszczepił go na grunt polski ks. 
Marian Subocz. W Niemczech była 
rozprowadzana świeca adwentowa, 
a my w ramach Adwentu zaczęliśmy 
rozprowadzać świecę jako symbol 
Chrystusa narodzonego. Zebrane 
fundusze postanowiliśmy przezna-
czyć na pomoc dzieciom, w tym 
wypoczynek wakacyjny, bo czasy 
były bardzo trudne. Stopniowo roz-
wijały się kolejne projekty. W 1996 
r. pojawiła się Jałmużna Wielkopo-
stna, która w tej chwili jest akcją 
ekumeniczną, a także Skarbonka 
Wielkopostna, która jest projektem 
edukacyjnym. Skarbonka wdraża 
dzieci i młodzież w ideę pomagania 

i składania nie tylko darów mate-
rialnych, ale i duchowych. Wśród 
ważnych programów jest również 
„Kromka chleba dla sąsiada” oraz 
„Tak. Pomagam!”, które realizowane 
są od 2003 r. Ponieważ działalność 
charytatywna jest wspierana przez 
darczyńców, Caritas – chcąc uho-
norować ich ofiarność – od 2002 r. 
organizuje Galę Ubi Caritas, podczas 
której przyznaje statuetki i wyróż-
nienia osobom i firmom zasłużonym 
dla działalności charytatywnej. War-
to też wspomnieć, że Caritas Polska, 

jako organizacja pożytku 
publicznego, od 2004 r. 
ma możliwość pozyski-
wania środków z prze-
kazywania 1 procenta 
podatku. Celem kampanii 
1% dla Caritas Polska jest 
ulga w chorobach i nie-
pełnosprawnościach oraz 
pomoc potrzebującym. 
Tych projektów na prze-
strzeni lat było oczywiście 
znacznie więcej, nie spo-
sób wszystkich wymienić 
w tym miejscu.

Dziś Caritas Polska 
realizuje również 

programy obejmujące pomocą 
potrzebujących za granicą, często 
w odległych rejonach świata… 
Działalność Caritas Polska poza gra-
nicami kraju została wdrożona niemal 
od początku, w taki naturalny sposób. 
W odpowiedzi na kataklizmy i woj-
ny w kościołach, z inicjatywy księży 
biskupów, były ogłaszane zbiórki. 
Zebrane środki trafiały do Caritas 
Polska i pozwalały realizować różne 
działania pomocowe. Tak było m.in. 
w przypadku wojny na Bałkanach – 
ze zbiórki na pomoc ofiarom wojny, 
zakupiono i wysłano 3 transporty 
węgla, głównie do Chorwacji. Gdy 
w 1994 r. wybuchła wojna w Cze-
czenii, również była przeprowadzona 
zbiórka, pojechały wtedy 4 konwo-
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je, które najpierw zawiozły żywność 
i leki, a później odzież. W tym samym 
roku miała miejsce eskalacja konfliktu 
w Rwandzie – ramach pomocy wy-
słane zostały 2 transporty lotnicze, 
a dary były rozprowadzane wśród 
ofiar konfliktu przez polskich misjo-
narzy. 
W roku 2004, po tsunami w Azji, 
Caritas Polska znów włączyła się 
w dużą akcję pomocową. Dla miesz-
kańców państw leżących u wybrzeży 
Oceanu Indyjskiego, którzy ucierpieli 
w wyniku kataklizmu, organizowane 
były zbiórki w kościołach, na które 
wierni masowo odpowiedzieli. Ca-
ritas zainicjowała też program ad-
opcji na odległość, bo wiele dzieci 
straciło wówczas rodziców. Proces 
łagodzenia skutków tsunami zakoń-
czył się dopiero w ubiegłym roku, bo 
zaadoptowane dzieci przechodziły 
przez różne poziomy edukacji i w tej 
chwili są już na studiach. Obecnie 
Caritas realizuje program Rodzina 
Rodzinie, który powstał w 2016 r. 
w odpowiedzi na tragiczną sytu-
ację mieszkańców Aleppo. Jest on 
modyfikacją adopcji na odległość 
– tu polskie rodziny mogą niejako 
„adoptować” rodziny syryjskie. Nie-
dawno program objął dodatkowo 
100 rodzin mieszkających w Strefie 
Gazy i myślimy o rozszerzeniu go 
na inne kraje. Caritas Polska chce 
odpowiadać na największe problemy 
humanitarne na świecie. W tej chwili 

takich ognisk jest kilka – największe 
to Bliski Wschód, a szczególnie Je-
men, Wenezuela i Sudan. Niestety 
nie możemy być wszędzie. W tej 
chwili ogromnym wyzwaniem jest 
pandemia, nie wiemy, jak sytuacja 
będzie się rozwijała, więc musimy 
współpracować z partnerami, do 
których mamy zaufanie.

Jakich partnerów ma Caritas 
Polska? Czy misjonarze to także 
partnerzy?
Partnerami są m.in. Caritas narodo-
we w krajach, do których trafiamy 
z pomocą, organizacje pozarządowe 
związane z lokalnym Kościołem, or-
ganizacje międzynarodowe, a tak-
że polscy misjonarze. Misjonarze 
to ludzie, których znamy i wiemy, 
że jeśli składają wnioski, to są one 
dobrze udokumentowane i dobrze 
rozliczone. Wiemy, że pieniądze 
darczyńców, które przepływają 
przez polskich misjonarzy – czy to 
w Afryce, czy w Ameryce Południo-
wej – trafią do ludzi potrzebujących 
i będą bardzo dobrze wykorzysta-
ne. To bardzo ważne, szczególnie że 
środki są ograniczone i nie chcemy 
ryzykować wydawania ich w sposób 
nieodpowiedzialny. To wielka armia 
ludzi dobrej woli, warto ich wspoma-
gać w tworzeniu różnych programów 
pomocowych. Dodam, że nie finan-
sujemy działalności misyjnej, tylko 
programy społeczne, edukacyjnie 

i zdrowotne. 
S t a t u t o w o 
mamy obowią-
zek udzielania 
takiej pomocy. 
Realizujemy ją 

głównie dzięki wsparciu indywidu-
alnych darczyńców, którzy mogą to 
robić w sposób bardzo prosty, np. 
wysyłając SMS charytatywny, czy 
wpłacając na konto bankowe Caritas. 
W niesieniu pomocy pomagają nam 
również darczyńcy instytucjonalni 
– firmy, organizacje oraz oczywiście 
państwo polskie poprzez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych czy Kan-
celarią Prezesa Rady Ministrów.

Wcześniej nie było możliwości 
tak prostego wspierania dzieł 
miłosierdzia – wszystko odbywało 
się przez datki na tacę lub przekaz 
pocztowy na konto…
Pamiętam czasy, kiedy startował In-
ternet w Caritas. Do tej pory nowo-
czesnym urządzeniem był faks – gdy 
się pojawił, nastąpiła prawdziwa 
rewolucja, bo wcześniej wszystkie 
dokumenty trzeba było przesyłać 
pocztą. Nie był jednak traktowany 
jako poważny dokument. W tej chwili 
mail może być potwierdzeniem woli 
dokonania czynności prawnej. 

Wraz z postępem i rosnącą liczbą 
zadań rozwijać się musiało także 
biuro Caritas Polska… 
Następcą ks. Mariana Subocza, który 
w 1994 r. został powołany na stano-
wisko zastępcy sekretarza general-
nego KEP, został ks. Wojciech Ła-
zewski z archidiecezji białostockiej, 
gdzie pełnił funkcję duszpasterza 
młodzieży. Zadania dyrektora Ca-
ritas Polska realizował przez dwie 
kadencje, czyli przez 10 lat, jego za-
stępcą w tym czasie był o. Hubert 
Matusiewicz. Ponieważ biuro zaczę-
ło się rozrastać, przenieśliśmy się na 
Skwer kard. Wyszyńskiego 9, gdzie 
zajmowaliśmy całe 5 piętro. Wtedy 
w Caritas Polska było już znacznie 
więcej pracowników. W czasie wizyt 
studyjnych za granicą przyglądali-
śmy się, jak funkcjonują i wyglądają 
tamtejsze siedziby Caritas. Okazało 
się, że każda z krajowych Caritas ma 
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centralną siedzibę, której nam bardzo 
brakowało. Pomysł budowy siedziby 
Caritas Polska udało się wcielić w ży-
cie dyrektorowi Caritas Polska ks. 
Adamowi Dereniowi, głównie dzię-
ki życzliwości Urzędu i Rady m.st. 
Warszawy, które umożliwiły zakup 
działki. Zobowiązaliśmy się wtedy, 
że w ciągu dwóch lat wybudujemy 
obiekt, w którym poza biurami stwo-
rzymy Centrum Charytatywno-Edu-
kacyjne, gdzie będziemy udzielać 
pomocy, realizując cele statutowe 
Caritas Polska. Adaptację budyn-
ku przy ul. Okopowej w Warszawie 
i budowę Centrum rozpoczął kolejny 
dyrektor Caritas Polska, ks. Marian 
Subocz, który powrócił na to stano-
wisko po 13 latach. 

Jakie zadania w zmieniających 
się realiach zaczęła podejmować 
Caritas Polska?
Zanim powstało Centrum przy Oko-
powej pracowników nie było zbyt 
wielu – programami zajmowały 
się pojedyncze osoby, dwie osoby 
były odpowiedzialne za publikacje 
– kwartalnik, materiały liturgiczne, 
plakaty na WDPD itp. Za kadencji ks. 
Łazewskiego zaczęły się ukazywać 
zeszyty naukowe Caritas dotyczące 
problemu wolontariatu, bezdomno-
ści i innych. Wiele dziedzin, które 
były istotne dla działań podejmo-
wanych przez Caritas, zaczęliśmy 
identyfikować i analizować. Ważną 
sprawą było też zaistnienie Caritas 
Polska na arenie międzynarodowej 
w strukturach Caritas Internationalis 
i współpraca z Caritas Europa. Ks. 
Łazewski był przez kadencję prze-
wodniczącym rady w Caritas Europa, 
a ja przez pewien czas byłem de-
legatem Caritas Europa do OBWE, 
zatem wchodziliśmy w struktury 
europejskie. Ważną cezurą w życiu 
Caritas było wejście Polski do Unii 
Europejskiej i pojawienie się fundu-
szy europejskich, z których starali-
śmy się korzystać. Pojawiły się nowe 

programy pomocowe, np. kontynu-
owany do dziś Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa finansowany ze 
środków Unii Europejskiej (wówczas 
PEAD) i ze środków krajowych, czyli 
budżetu państwa. Pełne członko-
stwo w Unii Europejskiej otwierało 
nowe możliwości pozyskiwania środ-
ków oraz współpracy z jej struktu-
rami pomocowymi.
Wejście do Unii to w ogóle był prze-
wrót, jeśli chodzi o możliwości fi-
nansowania. Rozwój instytucjonalny 
Caritas postępował bardzo szybko. 
Wcześniej w latach 90. upadało wie-
le instytucji państwowych, dyspono-
wały one majątkiem, który mógł być 
przekazywany na rzecz organizacji 
społecznych. Dzięki temu Caritas 
udało się pozyskać m.in. ośrodki 
wypoczynkowe, które dziś służą 
dzieciom z uboższych rodzin. Pozy-
skano też nieruchomości, w których 
Caritas prowadzi obecnie działalność 
społeczną. 

Zatem pozyskane nieruchomości 
umożliwiły otwarcie domów 
pomocy społecznej, warsztatów 
terapii zajęciowej i tym 
podobnych ośrodków pod 
auspicjami Caritas?
Tak, ale trzeba pamiętać, że tego 
typu ośrodków nie da się prowa-
dzić bez finansowania z zewnątrz, 
żadna organizacja – czy Caritas, czy 
stowarzyszenie, czy fundacja – nie 
jest w stanie prowadzić takich ośrod-
ków samodzielnie. Hospicja nie mogą 
funkcjonować bez kontraktu z NFZ, 
bo opieka hospicyjna jest bardzo dro-
ga. Z kolei jeśli chcielibyśmy prowa-
dzić domy pomocy społecznej na za-
sadzie komercyjnej, to nie różniłyby 
się one od tych prowadzonych przez 
prywatne firmy. Tak więc hospicja 

i zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdzie 
opieka połączona jest z leczeniem, 
mają kontrakty z NFZ, bo świadczą 
opiekę medyczną, natomiast domy 
pomocy społecznej są dofinanso-
wywane przez gminy. Dofinanso-
wywane są także świetlice Caritas. 
Dla gmin to jest korzystne, bo taka 
opieka jest tańsza niż w przypadku 
ośrodków prowadzonych przez gmi-
ny samodzielnie. 

Gdy pojawiła się możliwość 
pozyskania nieruchomości, nie 
było jeszcze regulacji prawnej 
dotyczącej prowadzenia 
ośrodków pomocy społecznej. 
Kiedy zapaliło się zielone światło?
W 2003 r. została uchwalona ustawa 
dotycząca działalności organizacji 
pożytku publicznego i wolontariatu. 
Zmieniła się też filozofia państwa 
wobec pomocy społecznej i współ-
pracy z organizacjami pozarządowy-
mi. Początkowo jednak organizacji 
kościelnych w ogóle miało nie być 
w tej ustawie. Udało się to dzięki 
interwencji Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski na szczeblu rzą-
dowym. Wspólnie z siostrą Mak-
symilianą Wojnar opracowaliśmy 
przedłożenie, które było podstawą 
do autopoprawki rządu w pracach 
parlamentarnych. Bez niej dziś nie 
mielibyśmy ani 1 procenta, ani ulg 
za działalność w sferze pożytku pu-
blicznego. 

Dzięki ustawie zaczął się rozwijać 
także wolontariat?
Tak, taki pozakościelny, ale w Koście-
le i w Caritas od początku mieliśmy 
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wolontariat. W momencie reakty-
wacji Caritas reaktywowane były 
również Parafialne Zespoły Caritas. 
Była nawet specjalna instrukcja Kon-
ferencji Episkopatu Polski dotycząca 
PZC. Ponieważ parafie uzyskały oso-
bowość prawną, to parafialny zespół 
umocowany w parafii też mógł dzia-
łać. To było bardzo ważne w roz-
woju Caritas, dlatego zachęcaliśmy, 
by księża biskupi wizytując parafie 
pytali, czy funkcjonują w nich PZC. 

Na pracy wolontariuszy opierają 
się także Szkolne Koła Caritas. 
Kiedy zaczęły się pojawiać?
Pierwsze Szkolne Koło Caritas 
powstało we wrześniu w 1995 r. 
z inicjatywy młodzieży II Liceum 
Ogólnokształcącego w Rzeszowie 
i ich opiekunki Marii Kowalskiej. Za 
przykładem diecezji rzeszowskiej po-
mysł na tworzenie kół bardzo szybko 
rozpowszechnił się w całej Polsce. 
Możliwość ich tworzenia – za zgodą 
dyrektora placówki – dała ustawa 
o oświacie (art. 56 ustawy o systemie 
oświaty z 7 września 1991 r.). Jeśli 
jest opiekun, najczęściej nauczyciel 
z danej szkoły, i zgoda dyrektora, 
to SKC może działać. To jest szansa 
na rozwój dla dzieci i młodzieży, na 
budowanie świata wartości. W wielu 
diecezjach szkolne koła bardzo fajnie 
działają, są dynamiczne, organizo-
wane są zjazdy, imprezy, a młodzi 
chętnie w nich uczestniczą. To jest 
bogactwo Caritas.

Jeszcze wcześniej powstawały 
świetlice Caritas. Skąd wzięła się 
potrzeba ich tworzenia? 

Pomysł na świetlice rzeczywiście 
pojawił się bardzo wcześnie. Kiedy 
powstało Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, dzięki rozprowadzaniu 
świec zaczęto gromadzić środki na 
pomoc najmłodszym. Caritas była 
więc w stanie wygenerować wła-
sne finanse na prowadzenie świetlic. 
Utworzone świetlice były bardzo 
dobrą ofertą dla dzieci ze środo-
wisk trudnych czy zaniedbanych. 
Powstawały w miejscach, gdzie ist-
niały takie potrzeby, ich praca była 
zauważona i doceniona. Ich prowa-
dzenie na dobrym poziomie rodzi 
jednak koszt, którego sama Caritas 
nie jest w stanie ponieść, dlatego 
świetlice muszą być dofinansowy-
wane przez gminy. Wiele zależy od 
tego, czy wójt, burmistrz widzi po-
trzebę rozwijania miejsc, w których 
dzieci ze środowisk trudnych po za-
jęciach szkolnych mogą otrzymać 
pomoc. Sam wychowywałem się na 
warszawskiej Pradze, więc wiem, że 
takie potrzeby są. Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej zawsze na te 
potrzeby odpowiadała i takie świe-
tlice powstawały.

Dziś nadal rozprowadzane są 
świece Caritas, ale to nie jedyny 
sposób na pozyskiwanie środków. 
W Caritas Polska powstał dział 
fundraisingu… 
Gdy Caritas się odradzała, pojęcie 
fundraisingu w Polsce nie funkcjo-
nowało. Parafie, listy, które były od-
czytywane na mszach – to był nasz 
fundraising. Nie mieliśmy żadnych 
narzędzi, opieraliśmy się na ofiarno-
ści wiernych. Próbowaliśmy docierać 

do mediów, ale było to bardzo trud-
ne, bo byliśmy przez nie traktowani 
po macoszemu. Nasz fundraising to 
było zaufanie społeczne, które Cari-
tas sobie zbudowała. Ludzie widzieli 
jadłodajnie dla bezdomnych, świecę 
wigilijną, przekaz na temat wakacji or-
ganizowanych przez Caritas, pojawiła 
się Skarbonka Wielkopostna, Jałmuż-
na Wielkopostna, takimi małymi kro-
kami zaznaczaliśmy swoją obecność 
w świadomości społecznej. Fundra-
ising był tworzony w sposób bardzo 
naturalny. Kiedyś nie było czegoś ta-
kiego, jak zlecenia stałe w banku, nie 
było Internetu, ale otrzymywaliśmy 
stałe wpłaty na rzecz potrzebujących. 
Otrzymywaliśmy też wiele drobnych 
wpłat od osób ubogich. Bywało tak, 
że ktoś przychodził do Caritas, zosta-
wiał pieniądze (zresztą to do dziś się 
zdarza) i zapytany na jaki cel, odpo-
wiadał: a to już wy wiecie najlepiej. 
To był fundraising zaufania. Kiedy 
pojawił się 1 procent było już inaczej, 
były media społecznościowe, kampa-
nie medialne i domy mediowe, więc 
Caritas musiała zmienić sposób po-
zyskiwania środków. Mieliśmy jednak 
dylemat – chwalić się tym, co robimy, 
czy też nie, bo może nie wypada. Ży-
cie jednak pokazało, że jeżeli ktoś nie 
potrafi mówić o sobie, to po prostu 
nie funkcjonuje w świadomości spo-
łecznej. Musimy mówić, że robimy 
dobre rzeczy i wierzę, że ludzie będą 
nas w tych dziełach wspierać.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Justyna Składowska 

Zdjęcia Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
archiwum Caritas Polska
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Dziś, po 30 latach od 
momentu reaktywacji 
Caritas Polska jest 
nowoczesną, szybko 
i skutecznie reagującą 
organizacją pomocową, 
która cieszy się ogromnym 
zaufaniem społecznym. 
Zgodnie z założeniami 
statutowymi pomaga 
cierpiącemu człowiekowi 
i w ramach wolontariatu 
aktywizuje osoby w dzia-
łalność charytatywną. 
By pomoc była skuteczna 
tworzy programy 
pomocowe w kraju i za 
granicą. Wśród nich są 
zarówno te wieloletnie, jak 
i te podyktowane nagłą 
potrzebą. Jakie są dziś 
najważniejsze programy, 
projekty i cele organizacji 
opowiada dyrektor Caritas 
Polska, ks. Marcin Iżycki.

Sytuację w kraju i na świecie 
cechuje dzisiaj duża dynamika. 
Na dotychczasowe problemy 
humanitarne nałożyło się 
bezprecedensowe zagrożenie 
epidemiczne Kilka miesięcy temu 
Caritas Polska stanęła przed 

ogromnym wyzwaniem – z jednej 
strony była to konieczność 
kontynuacji dużych programów 
pomocowych w trudniejszych 
warunkach, a z drugiej potrzeba 
stworzenia programów będących 
odpowiedzią na sytuację, którą 
zrodziła pandemia. Jakie są dziś 
najważniejsze zadania Caritas?
Cały czas realizujemy pomoc w Syrii 
w ramach programu Rodzina Ro-
dzinie. Konflikt syryjski trwa dłużej 
niż II wojna światowa, a sytuacja 
humanitarna Syryjczyków w dal-
szym ciągu jest bardzo trudna. Od 
grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. 
prawie milion osób opuściło swoje 
domy, chroniąc się jak najdalej od 
linii frontu. Od początku konfliktu 
nie było jeszcze tak dużej migracji 
w tak krótkim czasie. Nasze wsparcie 
jest tam nadal bardzo potrzebne. Na 
początku tego roku zdecydowaliśmy 
się rozszerzyć tę pomoc na najuboż-
szych w Strefie Gazy. Bliski Wschód 
to nie jedyny obszar, gdzie nasila 
się kryzys humanitarny. W ostatnim 
czasie nasza uwaga została skiero-
wana na Wenezuelę, gdzie w spo-
łeczeństwo uderzyło bankructwo 
gospodarki do niedawna dostatniego 
państwa. Dodam jednak, że nie kon-
centrujemy się jedynie na pomocy 
zagranicznej. Cały czas realizujemy 
wieloletnie, cykliczne i stałe pro-
gramy krajowe, do których dołą-
czamy nowe, wymuszone sytuacją 
epidemiczną. Mam tu szczególnie na 
myśli programy „Pomoc dla senio-
rów” i „Wdzięczni medykom”. Oba 
wystartowały w bardzo krótkim 
czasie i oba są kontynuowane, choć 
oczywiście – z racji dynamicznej sy-
tuacji wymuszonej pandemią – są 
modyfikowane.

Nietrudno domyślić się, że to nie 
wszystkie działania pomocowe 
Caritas Polska, ale chciałabym 
zapytać, który obszar jest tym, 
w którym sytuacja jest obecnie 
najbardziej paląca. Gdzie Caritas 
przerzuca największe siły? 
Obszarów, gdzie istnieją ogniska 
zapalne jest na świecie co najmniej 
kilkanaście. Jesteśmy obecni w wie-
lu krajach, ale dziś największe siły 
koncentrujemy w kilku. To przede 
wszystkim Syria i kraje ościenne, któ-
re goszczą uchodźców syryjskich, to 
także Jemen, Wenezuela i sąsiednie 
kraje przyjmujące uchodźców oraz 
Sudan Południowy, gdzie dopiero 
będziemy zaczynać projekty, które 
obecnie są w fazie podpisywania 
umów. Realizujemy też kilkanaście 
projektów związanych z przeciwdzia-
łaniem pandemii na obszarach, na 
których już działamy z innych po-
wodów. Wciąż jesteśmy obecni z na-
szą pomocą w krajach afrykańskich, 
w Azji, a także u naszych wschodnich 
sąsiadów.

Największym zaskoczeniem dla 
świata jest najprawdopodobniej 
kryzys humanitarny w Wenezueli. 
To dla Caritas Polska duże 
wyzwanie, szczególnie że 
sytuacja jest obecnie bardziej 
skomplikowana i nie jest 
wyłącznie pochodną zapaści 
gospodarczej…
Za oceanem pojawił się obecnie po-
ważny problem uchodźczy. Z We-
nezueli uciekło prawie 5 mln osób, 
głównie do Kolumbii, dlatego na po-
graniczu realizujemy w tej chwili duży 
program żywnościowy. Prowadzą 
go z nami Jeronimo Martins w Ko-
lumbii i Caritas Colombiana. Łączna 

Pomoc na miarę czasów
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jego wartość to 200 tys. euro – 100 
tys. od Caritas Polska i 100 tys. od 
Jeronimo Martins. Caritas Colom-
biana jest partnerem wykonawczym. 
Projekt zakłada zakup ponad 9 tys. 
paczek żywnościowych. Każda pacz-
ka to koszt ok. 20 euro. Jest w niej 
kilkanaście produktów, z których 
4-5-osobowa rodzina może przygo-
tować posiłek. Zależnie od wielkości 
rodziny paczka zapewnia potrzeby 
żywnościowe na 1-2 tygodnie. Dys-
trybucja paczek odbywa się na dwa 
sposoby. Połowa jest przekazywana 
co 2 tygodnie bezpośrednio rodzinom 
wenezuelskim i biednym rodzinom 
kolumbijskim, które zamieszkują 
pas przygraniczny, czyli kolumbijski 
departament Norte de Santander. 
Jest tam sklep Jeronimo Martins, 
tam produkty są przepakowywane 
i dystrybuowane. Druga część pa-
czek kierowana była do niedawna 
do 6 dużych jadłodajni, największa 
z nich może obsłużyć ok. 5 tys. osób 
dziennie, wydając im pełnowartościo-
wy obiad. Obecnie jednak z powodu 
pandemii jadłodajnie są zamknięte, 
więc paczki przekazujemy bezpo-
średnio rodzinom, których jest ok. 
600. Jak wspominałem, łącznie tych 
paczek będzie 9 tysięcy. Zaczęliśmy 
je rozdawać w czerwcu, a skoczymy 
w grudniu tego roku. Teraz zbieramy 
pieniądze, by móc tę pomoc konty-
nuować w przyszłym roku.

Czy oprócz pomocy żywnościowej 
przekazywane są również środki 
ochrony osobistej  – maski, płyny 
do dezynfekcji?
W dystrybuowanych paczkach są 
ulotki, w których zawarto informacje 
o tym, jakie są symptomy zaraże-
nia COVID-19, gdzie zadzwonić, do 
kogo się udać po pomoc. Potrzeby są 
ogromne, więc nie możemy zakupić 
środków ochrony dla wszystkich, ale 
otrzymają je od nas ci, którzy dys-
trybuują żywność. Teraz w Kolum-
bii obowiązuje lockdown, którego 

zniesienie jest cały czas odraczane. 
Niestety mimo obostrzeń jest tam 
bardzo dużo zachorowań – według 
oficjalnych danych ponad 300 tys. 
W Wenezueli oficjalnie przypadków 
jest dużo mniej, ponad 20 tys., ale 
pamiętajmy, że tam wykonuje się 
bardzo mało testów, a służba zdro-
wia jest niewydolna, więc informacje 
są mało wiarygodne.*

Kto dystrybuuje paczki na miejscu?
W Kolumbii paczki są rozprowadzane 
przez Caritas Colombiana i miejsco-
wy bank żywności. Po stronie we-
nezuelskiej mamy podobny projekt 
żywnościowy, ale na mniejszą skalę 
– tu co miesiąc dostaje paczkę 200 
rodzin. Przy tym projekcie współpra-
cujemy z Polską Misją Medyczną i lo-
kalną organizacją Deus Caritas Est. 
Projekt trwa 3 miesiące, ale sukce-
sywnie go przedłużamy monitorując 
rozwój sytuacji. Wracając do Kolum-
bii – obliczyliśmy, że z tych ponad 9 
tys. paczek można zrobić ponad 600 
tys. posiłków, to sporo. Chcemy ten 
program kontynuować, sprawa jest 
rozwojowa. Pierwszy etap projektu 
kończy się w grudniu tego roku, ale 
już rozmawiamy z kilkoma partnera-
mi o współpracy, bo proces wpro-
wadzania nowych partnerów trwa 
kilka miesięcy, trzeba też pamiętać, 
że w projekt jest zaangażowanych 
dużo więcej podmiotów. 

Caritas Polska jest dziś 
organizacją, która profesjonalnie 
prowadzi programy pomocowe na 
dużą skalę, zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Jest też poważnym 
partnerem, który zaprasza do 
współpracy inne organizacje…

To prawda, chcemy i musimy współ-
pracować z organizacjami charyta-
tywnymi na całym świecie, ponieważ 
problemy, z jakimi się spotykamy, 
wymagają wielotorowego podejścia 
i połączenia sił. Tak jest w Wenezueli 
i Kolumbii i tak też jest w Egipcie, 
gdzie chcemy pomagać mieszka-
jącym tam sudańskim uchodźcom 
i migrantom zarobkowym. W Egipcie 
mieszka ponad dwa miliony Sudań-
czyków, tylko siedemdziesiąt tysięcy 
posiada oficjalny status uchodźcy 
UNHCR. Zebraliśmy już środki, któ-
re umożliwiają nam wsparcie dzieci, 
które chodzą do szkół dla uchodź-
ców prowadzonych przez Misjonarzy 
Kombonianów. Jednak współpraca 
z amerykańską organizacją Catholic 
Relief Services  pozwoli nam zreali-
zować jeszcze jeden cel – to pomoc 
dla sudańskich uchodźczyń w zało-
żeniu własnych drobnych biznesów. 
Dzięki takiemu współdziałaniu nasza 
pomoc może być różnorodna.

Na wstępie wspomniał ksiądz 
o pomocy niesionej Syrii 
i programie Rodzina Rodzinie. 
Program ten trwa już cztery 
lata. Czy przez ten czas coś się 
w programie zmieniło?
Program Rodzina Rodzinie to pomoc, 
która trafia do najbardziej potrze-
bujących – osób starszych, rodzin 
wielodzietnych, osób z problemami 
zdrowotnymi i pozbawionymi docho-
du. Natomiast w obliczu pandemii 
realizujemy kolejny niewielki projekt 
– objęliśmy pomocą 40 rodzin mu-
zułmańskich uchodźców wewnętrz-
nych, które mieszkają w Aleppo i nie 
mogą wrócić do swoich domów w in-
nych miejscowościach lub do domów 
w Aleppo, ponieważ zostały znisz-
czone. Ponadto część z tych rodzin 
utraciła jakikolwiek dochód, bo w Sy-
rii z powodu pandemii wprowadzono 
restrykcje – przez kila tygodni nie 
mogły działać piekarnie, warsztaty 
itp., w związku z czym bardzo dużo 
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osób, już i tak będących w skrajnej 
biedzie, znalazło się przed dylema-
tem, jak przetrwać następny dzień. 
Z kolei w drugiej połowie 2020 r. 
rozpoczęliśmy projekt w Jordanii fi-
nansowany ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, w ramach któ-
rego pomagamy uchodźcom z Syrii, 
a także najuboższym Jordańczykom. 
Ten projekt jest kontynuacją naszej 
współpracy z Caritas Jordania, która 
zaczęła się w 2016 roku. Polega na 
tym, że co roku kilkadziesiąt lub kil-
kaset rodzin – zależnie od skali pro-
jektu – otrzymuje środki za pomocą 
kart bankomatowych. Dzięki nim ma 
zagwarantowany dach nad głową 
i nie musi się martwić eksmisją. War-
to dodać, że naszym działaniom za-
wsze musi towarzyszyć wiedza na 
temat mechanizmów społecznych. 
Dzięki niej możemy pomagać sku-
tecznie, unikając konfliktów. Dobrym 
przykładem jest sytuacja w Jordanii, 
gdzie 70% środków przeznaczamy 
na pomoc uchodźcom syryjskim, 
a 30% rodzinom jordańskim. Ten po-
dział wynika z zasady, że nie można 
udzielać wsparcia tylko uchodźcom, 

bo wówczas społeczeństwo przyj-
mujące czuje się poszkodowane. 
Zatem w działaniach pomocowych 
pamiętamy także o najuboższych ze 
społeczeństwa przyjmującego. 

Bliski Wschód to bardzo 
trudny rejon. Dziś na problem 
wyniszczających konfliktów 
i ubóstwa nakłada się zagrożenie 
epidemiczne. Czy w tym 
rejonie świata Caritas Polska 
realizuje również programy 
przeciwdziałające skutkom 
i rozprzestrzenianiu się pandemii?
Tak, ponieważ wiemy, jak dużym za-
grożeniem dla Bliskiego Wschodu jest 
COVID-19. W wielu krajach arabskich 
wojna zniszczyła zupełnie system 
opieki zdrowotnej. Przykładem mogą 
być Syria i Jemen, gdzie oficjalne dane 
mówią o kilkuset zakażonych, a z nie-
oficjalnych źródeł wiemy, że skala jest 
dużo większa. Różnica bierze się stąd, 
że oficjalne dane bazują na testach, 
a tych wykonuje się bardzo mało.
W ostatnim czasie udało się dokonać 
rejestracji działalności Caritas Pol-
ska w Jemenie, kraju targanym przez 
wojnę domową i cierpiącym z powo-
du ubóstwa. Jesteśmy jedyną obecną 
tam Caritas. Nasze zaangażowanie 
docenili i wsparli nasi partnerzy z Ca-

ritas Internationalis, a także z USA 
i Holandii. Podjęliśmy także współ-
pracę z biskupem Paulem Hinderem, 
wikariuszem apostolskim Arabii. Po 
raz pierwszy Caritas Polska, jako 
wiodąca organizacja z sieci Caritas 
Internationalis, obejmuje opieką 
tak trudny rejon świata. W sierp-
niu ubiegłego roku rozpoczęliśmy 
projekt wsparcia przychodni w Im-
ran, miejscu położonym przy szlaku 
tranzytowym, do którego zgłasza-
ją się także uchodźcy wewnętrzni. 
Z kolei w lipcu tego roku ruszyliśmy 
w Jemenie z projektem, w ramach 
którego wyposażamy 6 przychod-
ni w wiejskich w okolicach Adenu 
w środki ochrony osobistej dla per-
sonelu. Paczki higieniczne będą też 
rozdawane najbardziej zagrożonym 
– osobom starszym, chorym, kobie-
tom w ciąży. Szacujemy, że z pomocy 
przychodni może korzystać ok. 40 
tys. osób mieszkających na okolicz-
nych terenach. Ważnym zadaniem 
tego projektu jest to, by nie dopu-
ścić do zamknięcia tych przychodni. 
Niestety w Jemenie jest bardzo trud-
na sytuacja – brakuje pieniędzy na 
wynagrodzenie dla służby zdrowia, 
brakuje leków, sprzętu. Z powodu 
pandemii już zamykane są szpitale, 
bo lekarze, nie mając środków ochro-
ny, boją się przychodzić do pracy. 
Liczymy na to, że ten los nie spotka 
przychodni, które wspieramy. 

Można powiedzieć, że Caritas 
pomaga wielowymiarowo…
Pandemia, która tak zaznaczyła 
swoje piętno na realizowanych przez 
nas programach, wywiera wpływ na 
różne sfery życia, to nie tylko sektor 
zdrowia, w ramach którego pomaga-
my w Jemenie. W Jordanii pomoc 
polega na zapewnieniu schronienia, 
a w Wenezueli jest to pomoc żyw-
nościowa. Problemem w tej chwili 
jest nie tylko obawa przed zachoro-
waniem, ale także odcięcie ludzi od 
źródeł zarobkowania, rosnące ceny 
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żywności i najmu. Jeśli nie ma pracy, 
nie ma też środków na zakup żyw-
ności i leków, na opłacenie czynszu, 
prądu itd. 
Myślę, że pomoc, jaką niesie Cari-
tas Polska, jest ważniejsza teraz niż 
kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko 
dlatego, że te problemy się pogłębia-
ją i jest gorzej niż było, ale też dla-
tego, że wiele organizacji pomoco-
wych z powodu epidemii nie mogło 
funkcjonować przez kilka miesięcy, 
ich pracownicy wracali do swoich 
państw, zawieszano programy. A my 
pomagamy bez przerwy.  

Podobne problemy występują 
też w Polsce, choć oczywiście na 
dużo mniejszą skalę. Pandemia 
odcisnęła piętno na wielu 
aspektach życia – od zdrowia 
po możliwości zarobkowania. 
Wciąż najbardziej zagrożoną pod 
wieloma względami grupą są 
seniorzy. Caritas Polska w marcu 
tego roku zareagowała nową 
kampanią „Pomoc dla seniora”. Ta 
pomoc trwa, na czym ona polega?
Faktycznie kampania „Pomoc dla se-
niora” musiała wystartować bardzo 
szybko, w marcu zmobilizowaliśmy 
wszystkie siły, by objąć troską se-
niorów, szczególnie chorych i sa-
motnych, najbardziej zagrożonych 
skutkami zarażenia koronawirusem. 
Nie było to łatwe, bo sami też stara-
liśmy się dostosować do obostrzeń, 
przystosować do częściowej pracy 
zdalnej i zapewnić ochronę pracow-
nikom i wolontariuszom odwiedzają-
cym podopiecznych. Mimo wszyst-
ko udało się zebrać darowizny od 
ofiarodawców indywidualnych i od 
partnerów biznesowych – zarówno 
w postaci finansowej, jak i w formie 
konkretnych produktów – by za-
pewnić tysiącom seniorów pomoc 
żywnościową. Pomoc tę doskonale 
realizowały diecezjalne Caritas, do-
wożąc paczki pod drzwi, by senio-
rzy mogli ograniczyć wychodzenie 

z domu. Dodam też, że do tej 
szczególnej pomocy włączy-
liśmy również bezdomnych, 
wśród których jest wielu se-
niorów. Oni znaleźli się w bar-
dzo trudnej sytuacji, dlatego 
też staraliśmy się nie zamykać 
jadłodajni i łaźni, ale maksy-
malnie zabezpieczyć wszyst-
kich przed zarażeniem. Pomoc 
ta jest kontynuowana.

W tym samym czasie 
uruchomiony został drugi 
duży program interwencyjny 
– „Wdzięczni medykom”. To 
ogromne wyzwanie. Czy realizacja 
się udała?
Poprzeczkę zawiesiliśmy sobie 
bardzo wysoko, ale wiem, że żad-
ne wyzwanie współczesności nie 
zwalnia nas, największej organizacji 
charytatywnej w Polsce, od dzia-
łania i poczucia solidarności z po-
trzebującymi, a w tym przypadku 
– z medykami stojącymi na linii fron-
tu. Uruchomiliśmy interwencyjną 
zbiórkę pieniędzy na niezbędne wy-
posażenie placówek medycznych 
zaangażowanych w walkę z pande-
mią. Skierowana została zarówno 
do darczyńców indywidualnych, jak 
i podmiotów instytucjonalnych i biz-
nesu. Z pozyskanych środków udało 
się zakupić ponad 100 respiratorów 
transportowych, wysokiej klasy łóż-
ka szpitalne, a także środki ochrony 
osobistej dla medyków. Ten program 
jest rozwojowy i będziemy go mo-
dyfikować, by funkcjonował jako 
pomoc długofalowa, niekoniecznie 
związana z pandemią.

Szczególną troską Caritas zawsze 
obejmowała najmłodszych. Od 
lat funkcjonują programy, takie 
jak „Wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom”, Wakacyjna Akcja 
Caritas, Skrzydła, „Tornister 
pełen uśmiechów”. Czy pandemia 
wymusiła ich modyfikację?

Większość z nich funkcjonuje jak do-
tychczas, ale pandemia uświadomiła 
nam, jak bardzo pokrzywdzone są 
dzieci z rodzin ubogich i wielodziet-
nych, które nie mają dostępu do kom-
putera i Internetu. To zainspirowało 
nas do zmodyfikowania programu 
„Tornister pełen uśmiechów”, w ra-
mach którego zakupiliśmy już część 
laptopów, które są sukcesywnie 
przekazywane do placówek dla dzieci 
prowadzonych przez Caritas. Nieco 
inaczej w tym roku wygląda także 
Wakacyjna Akcja Caritas. Mimo pan-
demii wystartowała w wielu diece-
zjach, ale organizatorzy postarali się 
zmienić nieco formułę wypoczynku, 
minimalizując ryzyko zarażenia. 
Z perspektywy czasu widać, że gdy 
jedne akcje się kończą lub zmieniają 
formę, zwykle pojawia się koniecz-
ność zainicjowania nowych, które 
są odpowiedzią na aktualne potrze-
by. Przykładem może być niedawna 
sytuacja w Bejrucie, na którą zare-
agowaliśmy błyskawicznie. Od razu 
przeznaczyliśmy na pomoc środki 
własne i uruchomiliśmy zbiórkę. 
Chcemy zawsze być w gotowości, 
dlatego stawiamy na rzetelną infor-
mację i przekaz medialny. Bardzo 
liczymy na ofiarność partnerów 
biznesowych i darczyńców indywi-
dualnych. Zdajemy sobie sprawę, że 
bez tego wsparcia nie moglibyśmy 
realizować dzieł miłosierdzia.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia archiwum Caritas Polska

* liczba chorych z dn. 3 sierpnia 2020 r.
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To tytuł tegorocznego, 
XXX Forum Ekonomicznego 
– wyjątkowego nie tylko 
z powodu jubileuszu . Wiele 
debat zdominują zmiany 
społeczne i ekonomiczne 
w kraju i na świecie, które 
wywołał kryzys 
epidemiczny . Obszar 
do dyskusji na ten temat 
widzi też Caritas Polska, 
która po raz drugi została 
zaproszona na Forum 
i otrzymała możliwość 
zorganizowania dwóch 
paneli dyskusyjnych .

Forum Ekonomiczne odbyło się po 
raz pierwszy w 1992 roku, w Krynicy-
-Zdroju, a dziś jest jednym z najwięk-
szych i najbardziej rozpoznawalnych 
spotkań przedstawicieli świata biz-
nesu, gospodarki i polityki w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Co roku udział 
w imprezie biorą przedstawiciele naj-
wyższych władz państwowych, naj-
bardziej wpływowi ludzie z kręgów 
biznesowych i gospodarczych, spe-
cjaliści z różnych dziedzin oraz liczni 
goście z zagranicy. W ubiegłym roku 
głos na Forum po raz pierwszy zabrała 
Caritas Polska, zaproszona do udziału 
w tym wydarzeniu jako jedyna orga-
nizacja pozarządowa.

Tematy poruszane rok temu przez 
panelistów zaproszonych przez Ca-
ritas Polska nie straciły na aktualno-
ści, wręcz – jak oceniamy z perspek-
tywy czasu – przygotowały grunt 
do dyskusji na temat wydarzeń 
z ostatnich miesięcy, które zmusiły 
społeczeństwa do współdziałania 
i wspólnej obrony przed zagroże-
niem, jakim jest epidemia COVID-19. 
W jednym z trzech ubiegłorocznych 
paneli, pt. „Dobroczynność a biz-
nes. Wielokierunkowy transfer 
wartości”, zastanawialiśmy się nad 
różnymi formami angażowania się 
świata biznesu w działania o cha-
rakterze charytatywnym. Mieliśmy 
przy tym okazję do prezentacji pro-
jektów, które różne firmy ze spory-
mi sukcesami i ogromną korzyścią 
dla osób potrzebujących wsparcia 
realizują we współpracy z Caritas 
Polska. W tym roku chcemy nadal 
podejmować ten temat, dlatego też 
sformułowaliśmy zagadnienia bę-
dące podstawą do zorganizowania 
paneli, które stawiają nam pytania: 
„Czy biznes zdał egzamin z soli-
darności w czasie koronakryzysu? 
oraz „Gdzie szukać wartości i sensu 
w biznesie?”.

Egzamin z solidarności

Epidemia koronawirusa zmieniła 
nasz świat przynosząc największą 
od dekad niepewność, ale jedno-
cześnie niespotykane poświęcenie 
całego społeczeństwa w walce z za-
grożeniem. Wiele firm stanęło przed 
widmem kryzysu, państwo musia-
ło uruchomić nowe mechanizmy 

ochrony społeczeństwa i gospodar-
ki, natomiast organizacje pozarządo-
we z dnia na dzień otoczyły opieką 
grupy najbardziej dotknięte skut-
kami epidemii – seniorów i medy-
ków, a także i najmłodszych. Mimo 
ekstremalnych warunków biznes, 
państwo i organizacje pozarządowe 
nawiązały w Polsce współpracę na 
niespotykaną dotąd skalę. Jak fir-
my reagują na kryzys dotykający 
całego społeczeństwa? Jaką rolę 
odgrywają organizacje pozarządo-
we? Co zmieniło się we współpra-
cy z instytucjami publicznymi? Jak 
pandemia zmieni dotychczasowy 
model współpracy poszczególnych 
sektorów? To najważniejsze pytania, 
na jakie postaramy się odpowiedzieć 
w ramach panelu pt. „Czy biznes 
zdał egzamin z solidarności w czasie 
koronakryzysu?” i które staną się 
podstawą do wypracowania wnio-
sków. Chcielibyśmy korzystać z nich 
w najbliższej przyszłości, nawiązując 
konstruktywną współpracę z bizne-
sem, strukturami państwowymi i in-
nymi organizacjami, by jak najlepiej 
spełniać misję, do której zostaliśmy 
powołani. 
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Gdzie szukać wartości 
i sensu w biznesie?

To tytuł drugiego panelu dyskusyj-
nego zaplanowanego przez Caritas 
Polska na tegoroczne Forum. Wielu 
osobom może on się wydawać za-
skakujący, bowiem słowa „wartość” 
i „biznes” zdają się wzajemnie wyklu-
czać. Biznes jest oparty na liczbach, 
pasywach i aktywach. Gdzie zatem 
jest miejsce na wartości, które są 
niepoliczalne i których nie można 
opisać w tabelach czy wykresach? 
Jak można znaleźć głębszy sens 
w biznesie? W jaki sposób zwykły 
biznes może przysłużyć się spo-
łeczeństwu? Czy zasady „biznesu 
z wartościami” odnoszące się do 
zrównoważonej i stabilnej działal-
ności, poszanowania pracowników, 
współpracowników i klientów, bycia 
korporacyjnym „dobrym obywate-
lem”, strażnikiem interesów przy-
szłych pokoleń, ochrony środowiska 
naturalnego mogą wspierać biznes? 
Jak efektywnie komunikować wy-
znawane wartości w biznesie i jak 
na nich budować, by przynosiły fir-
mie wymierne korzyści finansowe 
i wizerunkowe? Każdy z naszych 
panelistów – ekspertów z różnych 
dziedzin – zna odpowiedź na wiele 
z tych pytań. Jesteśmy pewni, że 
– wymieniając się wiedzą i doświad-
czeniami – będziemy dysponować 
narzędziami, które przysłużą się nie 
tylko polskiemu biznesowi, ale też 

społeczeństwu. Być może uda się 
przekonać więcej firm do angażo-
wania się w działania dobroczynne, 
nie tylko dla poprawy wizerunku 
i przekonania klientów do swoich 
produktów i usług, ale też dla bu-
dowania sieci dobra, która przełoży 
się na szczęśliwsze funkcjonowa-
nie społeczeństwa, pozostającego 
w harmonii z otaczającym światem.

Respektując zagrożenia

Przygotowania do Forum Ekono-
micznego 2020 trwały przez kilka 
miesięcy. Nie były one łatwe i od 
początku zagrożone możliwością za-
wieszenia lub odwołania wydarzenia 
ze względów epidemicznych. Mimo 
wszystko organizatorzy zdecydowa-
li się podjąć wysiłek przygotowania 
Forum i uwzględnić dodatkowe wy-
magania przewidziane przepisami 
o przeciwdziałaniu pandemii. Dbając 
o bezpieczeństwo uczestników zde-
cydowano się na współpracę z firmą 
medyczną i opracowano procedury 
pozwalające na zorganizowanie bez-
piecznego wydarzenia. W sierpniu 
podjęto jednak decyzję o zmianie 
miejsca organizacji Forum Ekono-
micznego z powodu obostrzeń sani-
tarno-epidemiologicznych w prawie 
20 powiatach, a które objęły również 
powiat nowosądecki, gdzie znajduje 
się Krynica-Zdrój. „Mając na uwa-
dze komfort i bezpieczeństwo go-
ści postanowiliśmy zatem przenieść 

Forum Ekonomiczne do Karpacza, 
który znajduje się w strefie zielonej. 
Co więcej, mamy bardzo dobre do-
świadczenia współpracy z Hotelem 
Gołębiewski, gdzie już kilkukrotnie 
z sukcesem organizowaliśmy nasze 
konferencje” – powiedział Zygmunt 
Berdychowski, przewodniczący Rady 
Programowej Forum Ekonomicznego.

Opracowanie Justyna Składowska,  
Centrum Medialne Caritas Polska

ZAŁOŻENIA FORUM 
EKONOMICZNEGO 2020  

„Europa po pandemii: solidarność, 
wolność, wspólnota?” to hasło XXX 
Forum. Solidarność, bo rok 2020 
to przede wszystkim 40 rocznica 
powstania Solidarności. Ruchu, 
który tak bardzo odmienił naszą 
część Europy. Wolność – ponieważ 
coraz częściej powracają dyskusje, 
jak połączyć prawo do realizacji 
własnych potrzeb przez jednostki 
i społeczności z coraz silniejszymi 
ruchami anarchizującymi 
demokratyczną rzeczywistość. 
I w końcu wspólnota – ponieważ 
w naszej części kontynentu coraz 
głośniej mówi się o tym, jak zadbać 
o własną tożsamość i interesy 
narodowe, tworząc jednocześnie 
Unię Europejską.

Zygmunt Berdychowski  
przewodniczący Rady Programowej  
Forum Ekonomicznego.
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Kryzys to  
egzamin  

z solidarności  

Epidemia koronawirusa zmieniła nasz 
świat przynosząc największą od dekad 
niepewność. Na naszych oczach kryzys 
epidemiczny przekształca się w kryzys 
gospodarczy, za którym kroczy 
pogłębienie negatywnych efektów 
społecznych – obniżenie jakości życia, 
a wraz z nim poczucia bezpieczeństwa. 
Wiele firm stanęło przed widmem 
kryzysu, rządy zostały zmuszone do 
uruchomienia nowych mechanizmów 
ochrony społeczeństwa i gospodarki, 
natomiast organizacje pozarządowe 
z dnia na dzień przekierowały 
swoje wsparcie dla grup najbardziej 
dotkniętych skutkami epidemii.

Ks. Marcin 
Iżycki, dyrektor 

Caritas Polska, na 
ubiegłorocznym 

Forum Ekonomicznym 
w Krynicy-Zdroju
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W tym trudnym dla wszystkich 
czasie obserwujemy jednocześnie 
ogromne poświęcenie całego spo-
łeczeństwa w walce z zagrożeniem. 
Mimo ekstremalnych warunków biz-
nes, państwo i organizacje pozarzą-
dowe nawiązały w Polsce niespoty-
kaną w tej skali współpracę. Wierzę, 
że właśnie solidarne współdziałanie 
państw, przedsiębiorstw i organizacji 
w pomocy najsłabszym jest kluczem 
do przezwyciężenia trwającego kry-
zysu. Każdy taki wstrząs jest bowiem 
też szansą na przewartościowanie 
naszego podejścia, przemyślenie fi-
lozofii działania czy zmianę kierunku 
rozwoju. Z perspektywy największej 
organizacji pomocowej w Polsce wi-
dać wyraźnie, że koronawirus i jego 
społeczne konsekwencje to upadek 
idei rozwoju biznesu nastawionego 
wyłącznie na zysk. 

Oznacza to, że nowe czasy to szansa 
na rozwój idei biznesu odpowiedzial-
nego społecznie, a nawet biznesu od-
powiedzialnego globalnie. Pojęcia te 
muszą jednak zyskać nowy wymiar 
i napełnić się treścią. Działania do-
broczynne wspierane przez przed-
siębiorstwa, których celem do tej 
pory bardzo często była poprawa 
wizerunku, muszą stać się projekta-
mi nastawionymi na realną pomoc. 
Nie oznacza to jednak, że duży biznes 
musi od dziś budować kompetencje 
organizacji dobroczynnych. Może je 
pozyskać budując partnerstwa z or-
ganizacjami takimi, jak Caritas Polska. 

Proces ten już się rozpoczął. W przy-
padku Caritas Polska epidemia przy-
śpieszyła wdrożenie zmian, których 
wprowadzanie rozpocząłem zaraz 
po objęciu funkcji dyrektora Caritas 
Polska. Organizacja, która składa się 
z centrali (Caritas Polska) oraz 44 
autonomicznych i samodzielnych Ca-
ritas w poszczególnych diecezjach 
zaczęła bowiem działać prowadząc 
wspólne projekty, których kreację 

i koordynację wzięła na siebie Ca-
ritas Polska. W ten sposób, w od-
powiedzi na sytuację wywołaną 
pandemią, Caritas Polska urucho-
mił dwie duże kampanie parasolowe. 
W ramach akcji #PomocDlaSeniora, 
zainicjowanej w pierwszych dniach 
kryzysu, otoczyliśmy opieką dziesiąt-
ki tysięcy osób starszych i bezdom-
nych, zapewniając im żywność oraz 
środki ochrony w postaci maseczek 
i płynów dezynfekujących. Drugi 
nasz program, #WdzieczniMedykom, 
uruchomiony w marcu tego roku, 
pozwolił na zaopatrzenie kilkuset 
szpitali i placówek ochrony zdrowia 
w całej Polsce w sprzęt niezbędny 
w walce z epidemią. Kryzys, który 
rodzi się na naszych oczach, ma wy-
miar globalny, dlatego pomagamy 
walczyć z nim również poza grani-
cami kraju, m.in. w Syrii, Jemenie, 
Jordanii, Wenezueli, Nepalu, Mo-
zambiku, Białorusi, Ukrainie i wielu 
innych krajach. Szacujemy, że łączna 
wartość pomocy, jaką zapewniliśmy 
w Polsce i na świecie w ramach prze-
ciwdziałania skutkom epidemii, prze-
kroczyła 30 mln zł. 

To dowód na to, że Caritas jest dziś 
nie tylko największą organizacją po-
mocową w Polsce, ale także profe-
sjonalnie działającym partnerem dla 
dużego biznesu, który jest w stanie 

wnieść do projektu ogromną struktu-
rę działania, kilkudziesięciotysięczną 
rzeszę wolontariuszy, markę, która 
pozwala dotrzeć do mediów oraz 
doświadczenie i wiarygodność 
w dystrybucji i rozliczaniu dużych 
budżetów pomocowych. Doceniło to 
już wielu partnerów, w tym m.in.: Je-
ronimo Martins, Mastercard, Orlen, 
Carrefour, Lidl, Jastrzębska Spółka 
Węglowa, firmy Generali i Concor-
dia, Nestle, Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System, PGNIG, 
Polska Wytwórnia Papierów War-
tościowych i wielu innych.

Wierzymy, że tak jak miliardy ludzi 
solidarnie założyły maseczki i zosta-
ły w domach na długie tygodnie, tak 
teraz, żeby móc się dalej rozwijać, 
musimy się zjednoczyć w solidarnej 
pomocy najsłabszym. Dla Caritas 
Polska lekarstwem, które może po-
wstrzymać rozprzestrzenianie się wi-
rusa, jest bliskość z potrzebującymi 
i otwartość na nich. Naszym celem 
jest jednoczenie wszystkich, którzy 
myślą podobnie – również osoby ze 
świata biznesu, polityki czy kultu-
ry – we wspólnym działaniu. Tylko 
w ten sposób możemy wyjść z tej 
epidemii silniejsi jako społeczeństwo.

Tekst ks. Marcin Iżycki,  
dyrektor Caritas Polska 

Zdjęcia archiwum Caritas Polska

Spotkaniez młodzieżą w siedzibie firmy Mastercard; wśród prowadzących ks. Marcin 
Iżycki, dyrektor Caritas Polska (z lewej) i Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny 
polskiego oddziału Mastercard (z prawej) 
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W jaki sposób zwykły 
biznes może przysłużyć 
się społeczeństwu? Czy 
zrównoważony rozwój, 
a szczególnie poszanowanie 
pracowników i klientów, 
stosowanie rozwiązań 
proekologicznych mogą 
wspierać biznes? To 
jedne z najważniejszych 
pytań, jakie postawią 
sobie uczestnicy panelu 
podczas tegorocznego 
Forum Ekonomicznego. 
O rozmowę i wprowadzenie 
do tej tematyki poprosiliśmy 
Marcina Kawko .

W świadomości ludzi dominuje 
obraz przedsiębiorcy jako 
bezwzględnego kapitalisty 
goniącego za zyskiem. Czy rozwój 
jest wpisany w biznes?
Przez większość czasu istnienia 
ludzkości organizującej się w spo-
łeczeństwa rozwój światowej go-
spodarki utrzymywał się na niemal 
niezauważalnym poziomie. Oczy-
wistym było, że gospodarka jest 
grą o sumie zerowej – mogę coś 
zyskać tylko, gdy ktoś inny to coś 
straci. Wszystko zmieniło się dzięki 
rewolucji przemysłowej, zapoczątko-
wanej w XVIII w. w Anglii i Szkocji. 
Okazało się, że człowiek może być 
innowacyjny – wymyślać coś, czego 
jeszcze nie było. Od tej pory dominu-
jącym w myśleniu przedsiębiorców 
jest rozwój, czyli ciągłe ulepszanie 
– zarówno produktów, jak i samych 

sposobów ich wytwarzania. Pry-
mat rozwoju sprawił, iż gospodarka 
przestała jedynie służyć potrzebom 
ludzkim – zaczęła je kreować i na-
pędzać. XIX-wieczne fabryki dążyły 
jedynie do osiągnięcia efektów skali 
– produkowały jak najwięcej po jak 
najniższych kosztach. Również kosz-
tach ludzkich. Mimo teoretycznego 
upadku niewolnictwa w rozwiniętym 
świecie, wielkie zakłady przemysło-
we praktykowały je jeszcze przez 
dziesięciolecia, ukrywając niecne 
praktyki pod płaszczykiem rozwoju 
gospodarczego. Wyobrażenie przed-
siębiorcy, o jakim pani wspomniała, 
jest więc uzasadnione.

Jednak na przestrzeni wieków, 
a właściwie ostatnich stu lat coś 
się zmieniło…
XIX-wieczne podejście do przedsię-
biorczości zaczęło być negowane na 
początku XX w. Jako pierwszy na 
problem uwagę zwrócił amerykański 
magnat stalowy i filantrop – Andrew 
Carnegie. Publicznie zauważył on, iż 
odbiorca produktów przedsiębior-
stwa nie jest jedyną osobą, która win-
na być przedmiotem zainteresowania 
przedsiębiorcy. Również pracownicy 
są ludźmi z ich własnymi potrzebami 
i pragnieniami, co powszechnie było 
pomijane.
Na tej podstawie już po II wojnie 
światowej powstała koncepcja spo-
łecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw. Wypracowana przez R. E. 
Freemana teoria interesariuszy po-
stawiła w centrum zainteresowania 
wszystkie osoby, na które wpływ 
ma jakakolwiek działalność przedsię-
biorstwa. I tak, oprócz konsumentów 
i pracowników, przedsiębiorcy za-
częli zwracać uwagę na całe otocze-
nie biznesu – lokalną społeczność, 

Marcin Kawko

Absolwent Finansów i Rachunkowości 
Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie ze specjalnościami Międzyna-
rodowe Rynki Finansowe i Finanse 
Przedsiębiorstw. Uczestnik programu 
wymiany Erasmus + na Università degli 
Studi di Roma „Tor Vergata” (Business 
Administration). Obecnie jest doktoran-
tem w SGH. Zainteresowania naukowe 
to: biznes rodzinny i jego związek z et-
nocentryzmem konsumenckim, etyka 
i moralność biznesu, filozofia ekonomii, 
obywatelskie teorie przedsiębiorczości. 
W swojej karierze zawodowej zdobywał 
różnorodne doświadczenia biznesowe 
w takich dziedzinach, jak turystyka, 
obsługa konferencji, doradztwo podat-
kowe oraz sprzedaż w branży FMCG. 
Prowadzi badania z zakresu teorii przed-
siębiorstwa, mając na celu znalezienie 
realistycznego sposobu udoskonalenia 
koncepcji przedsiębiorczości, tak aby sta-
ła się bardziej zrównoważona, przyjazna 
środowisku i oparta na wartościach. Jest 
wolontariuszem Caritas Polska, gdzie – 
dzięki takim inicjatywom, jak „Inwestor 
od serca” i „Caritas Laudato si” – realizuje 
swoje zainteresowania badawcze w prak-
tyce biznesowej. Jest również współzało-
życielem inicjatywy The Common Good 
Perspective, której celem jest monito-
rowanie i doradzanie firmom w zakresie 
prawdziwej etyki biznesowej.
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Epidemia koronawirusa wyzwoliła 
w nas ogromne pokłady dobra 

i poczucie solidarności. Wraz z Caritas 
na pomoc służbom medycznym ruszyli 

przedsiębiorcy przekazując środki 
ochrony i wsparcie finansowe na zakup 

urządzeń ratujących życie

środowisko, władze samorządowe, 
rodziny pracowników i wiele innych 
podmiotów, związanych z działal-
nością firmy.
Wtedy właśnie – zarówno teoretycy 
zarządzania, jak i praktycy biznesu 
– zauważyli, że przedsiębiorczość 
jest czymś więcej niż jedynie mak-
symalizacją zysków finansowych. 
Przedsiębiorstwa stały się działają-
cymi w szerszym kontekście podmio-
tami odpowiedzialnymi nie tylko za 
swą ścisłą „działkę”, ale również za 
całe społeczności, w których funk-
cjonują. Z jednej strony bowiem każ-
da firma korzysta z infrastruktury 
publicznej – dróg, szkół, urzędów, 
administracji i służb publicznych. 
Z drugiej natomiast jest swego ro-
dzaju dziełem życia swych twórców 
i pracowników, nie może być więc 
społecznie wyobcowana – pełni 
w świecie wiele ról, wykraczających 
daleko poza funkcję biznesową.

Czyli można powiedzieć, 
że narodziła się koncepcja 
zrównoważonego rozwoju. Jak to 
pojęcie odnosi się do dzisiejszych 
przedsiębiorstw?
Zrównoważony rozwój pierwotnie 
miał sprawić, iż firmy przestawią 
się z tzw. „dzikiego kapitalizmu”, 
czyli zarabiania za wszelką cenę, na 
działalność uwzględniającą wpływ 
na społeczność i na środowisko. 
Obecnie jednak koncepcja ta ule-
gła rozszerzeniu – firmy stają się 
jednostkami zapewniającymi lo-
kalnym społecznościom utrzyma-
nie infrastruktury, budowę szkół 
i przedszkoli, organizację życia 
kulturalnego i rozwój tkanki miej-
skiej. Podmioty gospodarcze korzy-
stające z dostępnej powszechnie 
infrastruktury zaczęły przejmować 
odpowiedzialność za kształtowanie 
rzeczywistości, w jakiej funkcjo-
nują.

Zatem nowoczesne 
przedsiębiorstwo nie 
powinno, a nawet nie może 
być ukierunkowane jedynie na 
wypracowanie zysku…
Oczywiście. Już niemal komunałem 
staje się stwierdzenie, że przedsię-
biorca musi zadbać o interes klien-
tów i pracowników. Coraz szybciej 
odchodzi się od postrzegania przed-
siębiorstw jako podmiotów nasta-
wionych na maksymalizację zysku, co 
szczególnie widoczne było w Polsce 
okresu transformacji gospodarczej. 
Przedsiębiorcy, którym udało się 
wzbogacić w ostatnich trzech de-
kadach zauważają, że ich firmy nie są 
dziełem tak wielkim, gdy nie mają ich 
komu przekazać lub gdy nie mają one 
prawdziwej misji społecznej. Sami 
przedsiębiorcy zaczynają zauważać 
to, o czym teoretycy etyki w biznesie 
piszą już od dziesięcioleci – również 
w biznesie potrzebny jest wyższy cel, 
który jako jedyny może prawdziwie 
motywować do budowy trwałych, 
długowiecznych przedsięwzięć.
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Czy przedsiębiorca powinien być 
uważny i wspierać pracowników 
o szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej? Jak uważność przekłada 
się na rozwój? 
Nie jest przypadkiem, iż w długim 
okresie dłużej działającymi podmio-
tami gospodarczymi są przeważnie 
firmy rodzinne. W nich bowiem cała 
strategia ukierunkowana jest na wy-
tworzenie swego rodzaju społecz-
ności, która nie tylko skupia się na 
produkcji (lub dostarczaniu usług), 
ale tworzy krąg wzajemnego wspar-
cia i pomocy. W firmach rodzinnych 
znacznie częściej właściciel zna nie-
mal wszystkich pracowników, jest 
z nimi w bliższych relacjach. Dzięki 
temu nie jest koniecznym ustalanie 
sztywnych biurokratycznych ram 
ewentualnego wsparcia – wszystko 
dzieje się na bieżąco właśnie dzięki 
uwadze wspólnoty, jaką tworzą pra-
cownicy firmy. 

Przełożenie takiej atmosfery na 
rozwój jest dość bezpośrednie. 
Pracownicy chcący przychodzić do 
pracy wykonują swe zadania znacz-
nie lepiej niż klasyczni pracownicy 
korporacji, których do działania mo-
tywują jedynie warunki spisanego 
kontraktu. W sposób świadomy lub 
nie – każdy ma w sobie czynniki wyż-
szej motywacji niż tylko kwota wypi-
sana na pasku płacowym. Wszyscy 
przedsiębiorcy powinni być tego 
świadomi, szczególnie w czasach, 
gdy na rynek pracy wchodzą kolejne 
pokolenia, coraz częściej szukające 
czegoś więcej niż stabilnej posady 
gwarantowanej przez odpowiednio 
korzystne warunki finansowe.

W parze z otwarciem pracodawcy 
na potrzeby pracowników często 
idzie wspieranie społecznych 
inicjatyw i organizacji pożytku 
publicznego. Czy to daje wymierne 
korzyści? A może to wyłącznie 
kwestia poprawy wizerunku?

Wsparcie organizacji pożytku pu-
blicznego jest niewątpliwie pozy-
tywnym aspektem wizerunkowym. 
Przedsiębiorca okazuje bowiem 
publicznie swą wrażliwość na po-
trzeby społeczne. Bardziej warto-
ściowe jest jednak wspieranie takich 
organizacji bez upatrywania w tym 
korzyści wizerunkowych. Nie tylko 
bowiem przedsiębiorca może zro-
bić coś dobrego (w głębokim sensie 
filozoficznego Dobra), ale również 
stworzyć cały układ, mechanizm, 
który będzie pracował z obustron-
ną korzyścią. Beneficjenci jego dzia-
łalności będą bowiem otrzymywać 
pomoc bezpośrednią, podczas gdy 
pracownicy firmy, zaangażowani 
w działalność charytatywną, będą 
zaspokajali naturalną dla człowieka 
potrzebę pomocy innym. Rozwojem 
biznesu nie jest bowiem poprawa 

wskaźników finansowych. Rozwój 
to pojęcie niewspółmiernie szersze, 
którego największą częścią jest dą-
żenie do doskonałości na możliwie 
wielu polach.

Jednym z elementów 
zrównoważonego rozwoju jest 
poszanowanie dla środowiska 
naturalnego. Czy działalność 
proekologiczna opłaca się 
przedsiębiorcy? 
Kluczowym w powyższym pytaniu 
jest wyrażenie „opłaca się”. Jeśli ro-
zumiemy je wyłącznie przez pryzmat 
krótkiego terminu, odpowiedź brzmi 
– nie. Prawdziwe przedsiębiorstwo 
nie może sobie jednak pozwolić na 
myślenie krótkoterminowe. Celem 
jego istnienia jest bowiem przetrwa-
nie na rynku. Przyjmując perspek-



Wiosną 2020 r., w czasie 
zaostrzenia rygorów 

sanitarnych, wiele osób, 
szczególnie seniorów, 
znalazło się w trudnej 

sytuacji. Wówczas 
Caritas wystosowała 

apel, na który 
odpowiedziały dziesiątki 

firm oferując wsparcie 
materialne i finansowe
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tywę długiego okresu, zmienia się 
odpowiedź na powyższe pytanie. 
Ziemia jest naszym wspólnym do-
mem, zaś przedsiębiorstwo jest pod-
miotem osadzonym w konkretnych 
realiach społecznych i obarczone jest 
ryzykiem działalności, które wiąże 
się również z odpowiedzialnością 
za otoczenie. Jednym z elementów 
otoczenia jest środowisko. Mówiąc 
krótko – jeśli doprowadzimy wspólnie 
do tego, że na Ziemi zabraknie wody, 
zginiemy wszyscy i swój sens straci 
nawet najlepiej (technicznie i finanso-
wo) funkcjonująca korporacja. 

Czy stosowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju ma 
sens w przypadku małych firm?
Aplikacja idei zrównoważonego 
rozwoju ma sens przede wszystkim 

w przypadku małych firm. Wielkie 
korporacje, działające jak maszyny, są 
bowiem kierowane przez procesy bez-
osobowe. Trzeba więc nimi kierować 
w sposób formalny – stosując system 
odpowiednich ograniczeń i nakazów. 
To jednak małe i średnie przedsiębior-
stwa tworzą prawdziwą gospodarkę 
i odpowiadają za replikację w społe-
czeństwie genu przedsiębiorczości. 
To dzięki nim funkcjonuje tkanka spo-
łeczna, nie jesteśmy tylko zbiorem 
zindywidualizowanych atomów. 
Tyle na poziomie idei. Podobnie 
mówi jednak praktyka. Klienci i kon-
sumenci są coraz bardziej świadomi 
procesów, jakie wiążą się z produk-
cją i dostarczaniem ich produktów 
i usług. Firmy muszą stawać się coraz 
bardziej przejrzyste, by przekonać do 
siebie i utrzymać przy sobie swych 

klientów. Oprócz korzyści wewnętrz-
nych, zrównoważony rozwój niesie 
zatem również korzyści zewnętrzne, 
które sprawiają, że w perspektywie 
5-10 lat każdemu przedsiębiorstwu 
„opłaca się” dążyć do zrównoważenia 
działalności swego przedsiębiorstwa.

Zatem zyski współczesnego 
przedsiębiorstwa nie są pochodną 
prostego rachunku wydatków 
i przychodów. Cechą dobrze 
prosperującej firmy zdaje się być 
zdolność do wrastania w tkankę 
danej społeczności…
Tak jak już wspomniałem, dawniej 
wzrost majątku generowany był nie-
mal wyłącznie przez straty innych 
członków społeczeństwa. Współcze-
sna gospodarka oparta jest jednak 
na przełomowych innowacjach. Naj-
potężniejsze firmy świata to współ-
cześni giganci internetowi – Google, 
Amazon, Facebook, Netflix. A prze-
cież jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt 
lat temu o ich istnieniu nikt nawet 
nie myślał. 
Wzrost zysków jest nieodłącznym 
warunkiem sprawności każdego 
przedsiębiorstwa – nie można więc 
tego aspektu zupełnie przekreślić. 
Każdy jednak wzrost powinien 
wiązać się z rozwojem, nie tylko 
technicznym czy finansowym, ale 
– przede wszystkim – społecznym. 
Ważne zatem, by w każdym możli-
wym miejscu działalności aplikować 
jedną podstawową zasadę, na której 
budowano wszystkie wielkie cywi-
lizacje. Mianowicie, że to człowiek 
i jego dobro jest podstawą jakiej-
kolwiek działalności. Pamiętajmy 
jednocześnie, że człowiek to nie 
tylko jednostka – to we wspólnocie 
realizuje się pełnia naszego czło-
wieczeństwa.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia archiwum Caritas Polska  

i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
oraz archiwum prywatne
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Nowa wyobraźnia miłosierdzia 

Na pomoc  
zranionemu miastu

Miasto wygląda jak strefa  
działań wojennych, choć  
to nie wojna jest przyczyną 
spustoszeń. Wybuch 
chemikaliów, który miał  
miejsce 4 sierpnia br . 
w miejscowym porcie,  
bez dachu nad głową 
pozostawił 300 tys. ludzi. 
Caritas Polska, we współpracy 
z Caritas Liban, niesie pomoc 
poszkodowanym .

„Bejrut jest zniszczony, są ofiary 
śmiertelne, wielu mieszkańców 
straciło domy, pracę, wszystko. 
Dostarczamy ludziom jedzenie, leki, 
środki opatrunkowe, zapewniamy 
pomoc psychologiczną. Sprzątamy 
drogi i domy ze szkła, które zalega 
dosłownie wszędzie” – opowiada 
Rita Rhayem, dyrektor generalna 
Caritas Liban. 

Potwierdzone dotychczas dane 
mówią o 159 ofiarach śmiertelnych 
i ponad 6 tys. osób rannych* oraz 
ogromnych stratach materialnych, 
szacowanych na 10 do 15 mld do-
larów.
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„Domy na obszarze połowy miasta są 
uszkodzone, sparaliżowane zostało 
funkcjonowanie trzech szpitali, nie 
wspominając o katastrofalnych znisz-
czeniach samego portu, przez który 
dotychczas przechodziło nawet 60% 
importowanych przez Liban dóbr. 
Mimo ryzyka zawalenia się wielu do-
mów, część mieszkających w nich 
rodzin nie chce opuszczać swoich 
mieszkań, obawiając się kradzieży” 
– wylicza Marianna Chlebowska, 
koordynator projektów zagranicz-
nych w Caritas Polska. Organizacja 
od razu po wypadku włączyła się 
w akcję pomocową prowadzoną 
przez społeczność międzynarodową.

„Obecnie wciąż najbardziej potrzeba 
żywności, pomocy medycznej, schro-
nienia, wsparcia psychologicznego. 
W dalszym ciągu są osoby, których 
los jest nieznany, a ich najbliżsi cze-
kają na jakąkolwiek wiadomość. Za 
kilka tygodni rozpocznie się pomoc 
o charakterze infrastrukturalnym, 
wsparcie poszkodowanych rodzin 

w przeprowadzeniu remontów ich 
domów” – wyjaśnia Marianna Chle-
bowska.

Caritas Liban wydała potrzebującym 
już ponad 20 tys. posiłków. Wolon-
tariusze pomogli w sprzątaniu 240 
domów, dwóch szkół i kościoła. 
W dwóch namiotach ustawionych 
w dzielnicy Al-Aszrafijja pracuje 
zespół specjalistów, czyli lekarzy, 
pielęgniarek i psychoterapeutów, 
którzy przyjmują osoby z drobnymi 
obrażeniami, potrzebujące pomocy. 
To sposób na to, by odciążyć prze-
pełnione szpitale, do których kiero-
wane są cięższe przypadki.

Caritas Polska przekazała na po-
moc mieszkańcom Bejrutu 100 tys. 
zł z własnych środków i rozpoczęła 
zbiórkę funduszy na ten cel. W cią-
gu kilku dni od wybuchu udało się 
zebrać 550 tys. zł*. Abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski, zaapelo-
wał do wiernych, aby niedziela, 16 
sierpnia, stała się dniem solidarności 
z mieszkańcami Bejrutu. Nawołując 
do modlitwy w intencji ofiar tragedii 
i dziękując polskim strażakom oraz 
medykom pomagającym na miejscu 
katastrofy, poinformował o zbiór-
kach pod kościołami i kaplicami 
w całej Polsce. Zebrane środki zosta-
ną za pośrednictwem Caritas Polska 
przekazane na rzecz poszkodowa-
nych w wyniku eksplozji w Bejrucie.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas 
Polska, zdecydował o wydelegowa-
niu do Bejrutu wysłanników, którzy 
na miejscu ocenią aktualne potrzeby. 
W programie telewizyjnym „Mię-
dzy Ziemią a Niebem” poinformował 
także o działaniach podejmowanych 
w celu zaangażowania do pomocy 
mieszkańcom Bejrutu partnerów 
wspierających na dużą skalę akcje 
pomocowe Caritas Polska prowa-
dzone w naszym kraju. 

Tekst Centrum Medialne Caritas Polska 
Zdjęcia CL/Caritas Polska,  

CACH/Caritas Polska

*dane z  11 sierpnia 2020 r.

Jak możesz pomóc? 

 wysyłając SMS o treści  
BEJRUT pod nr 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT) 

 dokonując wpłaty na konto 
70 1020 1013 0000 0102 
0002 6526 (tytuł BEJRUT) 

 dokonując wpłaty na 
stronie: caritas.pl/bejrut

Namiot Caritas Liban, w którym 
wolontariusze rozdają żywność, 

udzielają pomocy medycznej 
i psychologicznej

Wolontariusze Caritas usuwają gruz 
z ulic i budynków
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Relacja  
wysłanników  
Caritas Polska 

„Jesteśmy bardzo blisko dzielnicy 
portowej, która uległa zniszczeniu, 
budynki wokół nas są zniszczone. 
Za mną punkt dystrybucji żywności 
Caritas” – relacjonuje Anna Pilaszek, 
która jako nasz przedstawiciel przy-
leciała do Bejrutu, by zrelacjono-
wać sytuację po katastrofie. „Przed 
chwilą żywność przyjechała samo-
chodami, a teraz jest dystrybuowa-
na przez wolontariuszy. Wydawane 
są też leki, woda, środki ochronne, 
udzielana jest pomoc medyczna. 
Żywność jest wydawana w ekspre-
sowym tempie, co chwila przychodzi 

ktoś, kto chciałby uzyskać pomoc” 
— tłumaczy wysłanniczka. Na na-
graniu filmowym widać wszędzie 
zniszczenia, po większych ulicach 
można się poruszać, ale zalega na 
nich mnóstwo gruzu. Z powybija-
nych okien wyziera pustka. Mury 
są popękane, wiele budynków nie 
nadaje się do użytku, choć nie jest to 
dzielnica portowa, w której doszło 
do wybuchu. Caritas Liban ustawi-
ła przy ulicach namioty, w których 
cały czas pracują wolontariusze 
i medycy. Mają pełne ręce roboty. 
Jest woda, obiad w pojemnikach, ka-

napki, owoce... Pielęgniarki i lekarze 
wciąż opatrują skaleczenia – trud-
no bowiem sprzątać domy i ulice 
nie narażając się na zranienie. Nasi 
wysłannicy pytają wolontariuszy, 
jak dokładnie wygląda ich pomoc. 
Spotykają się też ze zwykłymi ludź-
mi, którzy ucierpieli w katastrofie. 
Ogromne wrażenie robi na nich szpi-
tal uniwersytecki, który mają okazję 
obejrzeć od środka. Teraz jest pusty, 
bo nie nadaje się do użytku, z mu-
rów wypadły okiennice, miejscami 
odpadł sufit, uszkodzony został 
sprzęt medyczny.
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Gdzie pan był w momencie 
wybuchu?
Na szczęście byłem poza domem, 
niedaleko, jakieś 5 minut drogi, bo 
mógłbym zginąć. Moja siostra do 
mnie zadzwoniła, kiedy w porcie już 
był pożar. Myśleliśmy, że to fajerwer-
ki, bo widać było jakby lecące iskry 
w powietrzu. Rozmawiałem z nią ja-
kieś 5 minut. Widać było coraz wię-
cej dymu. Pomyślałem, że w porcie 
jest pożar któregoś z magazynów. 
Po chwili nastąpił pierwszy duży 
wybuch, niebo stało się czarne. 
Skończyłem rozmowę i usłyszałem 
charakterystyczny świst, jak przed 
ostrzałem rakietowym. Byłem na 
ulicy, był duży ruch i samochody, 
pobiegłem pomiędzy budynki. Kie-
dy wbiegałem do bramy, nastąpił 
największy wybuch, powalił mnie 
na ziemię i ranił w rękę i w klatkę 
piersiową.

Gdzie to było?
Tu niedaleko, przy przystanku au-
tobusowym. Zwaliło się na mnie 
pełno szkła, ale nic poważnego mi 
się nie stało. Gdybym nie rozmawiał 
z siostrą przez telefon, wróciłbym 
do domu chwilę wcześniej, a wów-
czas na pewno bym zginął. Wypadły 
wszystkie okna i zawaliły się meble. 
To cud, że żyję.

Proszę opowiedzieć o sobie,  
jak długo pan tu mieszka…
Nazywam się Tony. Pochodzę z gór, 
teraz mieszkam tutaj.

Ma pan tu tylko siostrę?
Mam też brata, który jest niepełno-
sprawny. Ma cukrzycę, amputowano 
mu palce u stóp. Potrzebuje też po-
mocy w czynnościach codziennych 
i specjalnej żywności. Jest w bardzo 
złym stanie.

Gdzie byli pana bliscy w trakcie 
wybuchu?
Poza miastem, u naszej rodziny. Gdyby 
byli w mieszkaniu, na pewno by zginęli.

Jaka była pana pierwsza reakcja 
po wybuchu?
Po wyjściu z budynku, w którym się 
schowałem, zacząłem chodzić po 
okolicy i rozglądać się. Przeraził mnie 
ogrom zniszczeń. Pomyślałem, że 
to coś poważnego. Widziałem ludzi 
biegających po ulicy, niektórzy byli 
zakrwawieni, panował chaos. To było 
niewyobrażalne. Żelazna brama do 
naszego domu wypadła z zawiasów. 
Niedawno ją naprawialiśmy i była so-
lidna. A potem wszedłem do domu 
i zobaczyłem tę katastrofę. Było pełno 
gruzu, wypadły framugi, jedno okno 
spadło na łóżko, reszta na podłogę. 
Posprzątałem trochę, a jutro przyje-
dzie moja siostra i zobaczymy, co dalej.

Bał się pan? Próbował pan od razu 
szukać pomocy?
Serce mi stanęło ze strachu. Nie 
dowierzałem, że to się stało. Cze-

kamy na pomoc. Bez pomocy nie 
damy rady. Zrobiliśmy zdjęcia 
i krótkie wideo, wysłaliśmy do na-
szych bliskich mieszkających poza 
Bejrutem.

Co z pomocą od państwa?
Przypuszczam, że taka pomoc bę-
dzie, ale kiedy... Ja doceniam każ-
dą pomoc, nie zapominam nawet 
o osobach, które wyświadczyły mi 
małą przysługę. Sam wolę dawać niż 
brać, ale w tej sytuacji dotarliśmy do 
punktu, w którym bez tej pomocy się 
nie obejdziemy. Ja nie oczekuję luk-
susów, doceniam najmniejszy gest, 
teraz jestem bezsilny.

Czy jakaś inna organizacja poza 
Caritas panu pomaga?
Przede wszystkim Caritas. Wolon-
tariusze pomogli mi trochę uporząd-
kować. Przynoszą mi też jedzenie. 
Niech Bóg im błogosławi.

Jakie są teraz wasze główne 
potrzeby? 
Potrzebujemy pomocy materialnej. 
Zgłosiłem też zapotrzebowanie na 
leki. Mój brat potrzebuje insuliny 
codziennie. Przyszedł do nas inży-
nier, obejrzał budynek. Stwierdził, 
że musimy odremontować dach. 
Straciłem w tym wybuchu swoje 
pamiątki. Jestem zmęczony, nie 
wiem, co robić.

TELEFON, KTÓRY URATOWAŁ ŻYCIE

Anna Pilaszek rozmawia z mężczyzną, który 
zaprosił naszą ekipę do swojego zniszczonego 
mieszkania. W czasie wybuchu był w Bejrucie, 
ale na szczęście nie w swoim domu. Gdyby 
wrócił kilka minut wcześniej, prawdopodobnie 
by zginął lub odniósł poważne obrażenia.
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Powiedz, jak w tej 
chwili wygląda  
twoja praca…
Tuż po katastro-
fie udzielaliśmy 
pierwszej pomocy 
psychologicznej. 
Można nas spo-

tkać w namiotach terenowych, ale 
też wraz z pracownikiem socjalnym 
odwiedzamy ludzi w domach, szcze-
gólnie osoby starsze. Teraz reali-
zujemy wizyty powtórne, staramy 
się skierować osoby potrzebujące 
specjalistycznej pomocy psycho-
logicznej do klinik.

Jak ty, jako psycholog,  
opisujesz tę sytuację?
Do wielu osób jeszcze nie dotarło, 
co się właściwie stało. Sprzątają 
swoje domy, wiele osób cierpi z po-
wodu utraty bliskich lub niepokoi się 
o tych, którzy są w szpitalu. Jak tyl-
ko wyjdą z pierwszego szoku, okaże 
się, kto potrzebuje dalszej pomocy 
psychologicznej. Jestem pewna, że 
będzie wiele przypadków zespołu 

stresu pourazowego. Otworzyliśmy 
linię alarmową, na którą mogą dzwo-
nić osoby potrzebujące rozmowy. 
Szok jeszcze towarzyszy ludziom, 
nie wiedzą, co mają robić, mogą nie 
myśleć logicznie, nie rozumieć. Tłu-
maczymy im, że to jest naturalna re-
akcja i staramy się być z nimi w tych 
trudnych chwilach.

Kto według ciebie  
ucierpiał najbardziej?
Z całą pewnością małe dzieci. Kto 
tylko mógł, wysłał swoje dzieci do 
bliskich mieszkających poza Bejru-
tem. Poza tym wiele osób pamięta 
wojnę i teraz przypominają im się 
tamte straszne czasy. Wiele osób 
boi się, że wojna mogłaby powrócić. 
Także osoby starsze, wiele z nich od-
mawia opuszczenia domu i udania się 
do bezpiecznego schronienia.

Czy rodzice będą w stanie  
pomóc swoim dzieciom 
przezwyciężyć traumę?
Niestety niektórzy nie będą w stanie 
poradzić sobie z traumą i to z pew-
nością wpłynie na ich dzieci.

Jak dużo czasu ludzie będą 
potrzebować, żeby poradzić  
sobie z tą sytuacją?
Myślę, że niektórzy już po miesią-
cu zaczną wracać do normalności. 
W przypadkach stresu pourazowego 
będzie to trwało dłużej, ludzie będą 
nadal potrzebować pomocy.

GŁĘBOKIE RANY

Kiedy ekipa Caritas 
Polska  odwiedza Bejrut, 
jego mieszkańcy nadal 
są w szoku. Tydzień to za 
mało, by zacząć normalnie 
funkcjonować, by poradzić 
sobie ze stratą bliskich lub 
przestać się bać o zdrowie 
tych, którzy przebywają 
w szpitalach. O tym, jak 
ludzie radzą sobie z sytuacją 
i jak wygląda pomoc, Anna 
Pilaszek zapytała Yarę 
– psycholog z Caritas Liban.
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Wielu mieszkańców Bejrutu 
straciło mieszkanie, dobytek, 
a także pracę. Coraz bardziej daje 
im się we znaki głód i zmęczenie 
przedłużającą się kryzysową 
sytuacją. Liczą na pomoc państwa, 
ale nie wiadomo, kiedy ta 
nadejdzie. W tej chwili doraźną 
pomoc świadczy Caritas, która 
wyszła dosłownie na ulice, by 
rozdawać żywność każdemu, 
kto o nią poprosi, by opatrywać 
zranienia, przekazywać środki 
higieniczne. Wolontariusze Caritas 
ruszyli też, by sprzątać ulice 
z gruzu. To bardzo ciężka praca, 
której na razie końca nie widać. 
O tą codzienną pomoc Anna 
Pilaszek zapytała wolontariuszy 
Caritas.

Czym się obecnie zajmujecie?
Nazywam się Elias, w Caritas Liban je-
stem wolontariuszem od 3 lat. Obec-
nie zajmuję się sprzątaniem domów 
i dystrybucją leków.
A ja jestem koordynatorem grupy 
i wysyłam wolontariuszy do znisz-
czonych domów i odbieram telefon 
alarmowy. Mamy listę mieszkań, 
które ucierpiały w tej dzielnicy i co-

dziennie sprawdzamy stan prac. Nie 
wszyscy mogą od razu wymienić 
okna, wówczas zakładamy w oknach 
przeźroczystą plandekę, a osoby, 
których mieszkania nie nadają się do 
użytku, kierujemy do tymczasowych 
schronień, pomagamy w przenosze-
niu ich rzeczy.

Ile domostw dziennie 
odwiedzacie?
Już pierwszego dnia po wybuchu 
moja grupa odwiedziła 64 mieszka-
nia, dziś jest już dziesiąty dzień.

Ile osób dziennie przychodzi tu do 
punktu Caritas?
Do naszych punktów terenowych 
zgłasza się dziennie kilka tysięcy 
ludzi. Codziennie rozdajemy jedze-
nie, picie, kanapki. Najwięcej osób 
przychodzi po południu i wieczorem, 
szczególnie kiedy nie mają co jeść. 
Staramy się zawsze dać im coś na 
obiad lub na kolację.

Czym zajmuje się zespół 
medyczny?
Oni przede wszystkim niosą teraz 
pomoc psychologiczną. Ludzie prze-
żyli traumę. Jest ogromna potrzeba 

wsparcia psychologicznego. Medy-
cy udzielają też pierwszej pomocy 
w przypadkach okaleczeń w trakcie 
sprzątania domów ze szkła i gruzów. 
Dystrybuują także leki. Co godzinę 
zgłaszają się średnio 4 osoby po-
trzebujące opatrzenia i zszycia ran 
ciętych.

Odwiedzacie domy 
poszkodowanych – jakie są 
największe potrzeby?
Przede wszystkich ludzie pragną 
odremontować swoje mieszkania, 
wyposażyć je w meble, jeśli po-
przednie uległy zniszczeniu. Nasz 
zespół jest zmęczony po 10 dniach 
intensywnej pracy, niemniej jednak 
naszym priorytetem jest, aby nikt 
nie był głodny.

Czy uważasz, że potrzebna jest 
pomocy z zagranicy?
Tak, jako społeczeństwo robimy, co 
możemy i staramy się pomagać so-
bie nawzajem, jednak brakuje nam 
środków, by wrócić do normalności.

Co może dać nadzieję 
Libańczykom?
Obecność i praca wolontariuszy 
podnosi ludzi na duchu, czują, że 
nie są sami.

A tobie osobiście co daje nadzieję?
Cieszę się, że mogę pomagać. Jak 
długo będzie potrzeba, będę praco-
wać na rzecz innych.

Opracowanie Centrum Medialne Caritas 
Polska. Zdjęcia Mateusz Mularczyk,  

CACH/Caritas Polska

TA PRACA PODNOSI NA DUCHU
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Odpowiadamy na apel papieża 
W czerwcu tego roku 
odbyła się IV Konferencja 
Unii Europejskiej 
i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, 
poświęcona rozwiązaniom 
mającym wesprzeć Syrię 
i region. Caritas Polska 
nie zapomina o dramacie 
Syryjczyków – dzięki 
zaangażowaniu polskich 
darczyńców wciąż niesie 
im pomoc .

Przed czerwcową konferencją papież 
Franciszek w przemówieniu podkre-
ślił szczególnie trudną sytuację dzieci 
na terenach objętych konfliktem oraz 
zaapelował do rządzących o zapro-
wadzenie pokoju. Dla mieszkańców 
Syrii wielkim problemem są nie tylko 
same działania zbrojne, ale też ich 
długofalowe skutki. Żyjąc od dziesię-
ciu lat na terenach ogarniętych wojną 
ludność syryjska czuje się opuszczo-
na przez społeczność Zachodu. Sy-
ryjczycy nie widzą szans na poprawę 
warunków w swoim kraju, na którego 
odbudowę brakuje środków. „Sytu-
acja jest jeszcze gorsza niż w naj-
gorszym momencie wojny, podczas 
bombardowań, ponieważ w tamtych 
czasach ludzie kierowali się logiką 
przetrwania, nie mieli wielkich pla-
nów na przyszłość. Ważne było, aby 
ich dzieci wróciły do domu ze szkoły 
żywe. Dziś na większości terytorium 
nie ma już bombardowań, ale ruiny 
nadal pozostają, nic się nie zmienia. 
Ludzie nie wiedzą, jak wyjść z tego 
politycznego impasu” — powiedział 

Radiu Watykańskiemu Vincent Ge-
lot, prezes stowarzyszenia Oeuvre 
d’Orient w Iraku.

Konkretną odpowiedzią na apel ojca 
świętego jest prowadzony przez 
Caritas Polska program pomocy 
humanitarnej Rodzina Rodzinie. 
Dzięki ofiarności polskich darczyń-
ców wsparcie w ramach programu 
otrzymują rodziny poszkodowane 
w wyniku bombardowań, ostrzałów, 
głodu i chorób. Przekazywane przez 
Polaków pieniądze mieszkańcy Syrii 
i Strefy Gazy przeznaczają na zakup 
żywności, leków czy rehabilitację 
rannych. Dzięki nim możliwe jest 
też odbudowanie zniszczonych lub 
tworzenie nowych miejsc pracy. Jak 
wygląda z bliska życie mieszkańców 
Aleppo? Oto historie dwóch rodzin.
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HISTORIA RODZINY MIHRANA

Siedmioletnia tułaczka

Rodzina Mihrana Ashagerdian jest 
jedną z wielu objętych programem 
Rodzina Rodzinie. Dom Mihrana 
znajdował się w dzielnicy Al Midan. 
W 2012 roku wybuch na ich ulicy 
zmusił rodzinę do przesiedlenia się. 
Kiedy sytuacja nieco się uspokoiła, 
rodzina postanowiła wrócić do znisz-
czonego domu, jednak okazało się, że 
wyposażenie zostało rozkradzione.

Tułaczka trwała ponad siedem lat. 
Najpierw rodzina przeprowadziła 
się do domu siostry Mihrana, a po 
dwóch tygodniach do mieszkania 
należącego do przyjaciela Mihrana, 
który przebywa poza Syrią. Miesz-
kanie było bardzo małe, a sytuacja 
jeszcze się pogorszyła, gdy rodzina 
musiała przyjąć pod swój dach rodzi-
nę ciotki oraz matkę Mihrana, które 
również zostały przesiedlone. Dwu-
pokojowe mieszkanie musiało zatem 
pomieścić osiem osób. Na szczęście 
rodzina Mihrana zdołała wrócić do 
swojego domu po tym, jak parafia 
rzymsko-katolicka pomogła w jego 
odnowieniu.

Mihran Ashagerdian całe życie pra-
cował jako tokarz. Jest właścicielem 
warsztatu. Nigdy nie zmienił swojej 
pracy, nawet w czasie wojny, gdy nie 
miał pracy przez ponad 3 lata. Rejon 
Al Midan, gdzie mieści się warsztat, 
był bardzo niebezpieczny. Ponadto 
w warsztacie ciągle były przerwy 
dostawy prądu, co uniemożliwiło 
pracę. Mihran zaczął więc sprze-
dawać jego wyposażenie, by móc 
utrzymać rodzinę. Z tego samego 
powodu sprzedał również samochód. 
Obecnie Mihran nie ma wystarcza-
jących środków, by zakupić cały wy-
magany sprzęt. Pracuje z tym, który 
udało mu się zachować.

Żona Mihrana, Shakeh Basmajian, 
przed ślubem pracowała w drukarni. 
Obecnie zajmuje się prowadzeniem 
domu. Wraz z mężem ma na utrzy-
maniu dwoje dzieci. Młodsza córka, 
Seta, ma 17 lat i jest w jedenastej 
klasie, uczy się w prywatnej szkole 
ormiańskiej. Pomimo wojny dzieci nie 
miały przerwy w nauce. Co prawda, 
szkoła, w której kiedyś się uczyły, 
została zamknięta, ponieważ znaj-
dowała się w niebezpiecznym obsza-
rze, ale dzieci kontynuowały naukę 
w innej szkole. Seta bardzo lubi grać 
na gitarze. Jej celem jest wyjazd za 
granicę, bo tu nie widzi dla siebie 
przyszłości. Jej starszy brat Hagop 
ma 21 lat i jest już na trzecim roku ar-
chitektury krajobrazu. Podobnie jak 
siostra chciałby wyjechać i osiedlić 
się poza Syrią. Nie wierzy, że może 
tutaj coś osiągnąć. Niestety z powo-
du złej sytuacji finansowej rodziny to 
marzenie wydaje się niemożliwe do 
zrealizowania w najbliższym czasie. 
Hagop pięknie maluje i gra na piani-
nie. Zamiłowanie do muzyki dzieci 
odziedziczyły po ojcu, który gra na 
akordeonie.

Ponieważ dom i warsztat znajdują 
się na obszarze zagrożonym działa-
niami wojennymi, rodzina Mihrana 
nie czuje się bezpiecznie. Warsztat 
Mihrana już dwa razy był pod ostrza-
łem. Z kolei w dom uderzyło siedem 
pocisków jednej nocy. Po wszystkim, 
co przeszli, Mihrana chciał wysłać 
dzieci za granicę, by rozpoczęły 
nowe, lepsze życie, ale sfinansowa-
nie wyjazdu to zbyt wysoki koszt. 
Mihran nie chce opuszczać Aleppo, 
bo opiekuje się swoją matką.

Pomoc finansowa w ramach progra-
mu Rodzina Rodzinie pozwala za-
spokoić codzienne potrzeby rodzi-
ny, zwłaszcza gdy Mihran nie może 
pracować w warsztacie. Ponadto 
pomaga pokryć wydatki związane 
z utrzymaniem generatora prądu. 
Z programu korzysta także schoro-
wana matka Mihrana – dzięki niemu 
rodzina może zakupić dla niej bardzo 
obecnie drogie artykuły higieniczne.
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HISTORIA RODZINY FARIDA

Pod ostrzałem 
i z kredytem

76-letni Farid mieszka wraz z 65-let-
nią żoną Houdą i starszym o trzy 
lata przyrodnim bratem Georgem. 
Do tej pory Farid był taksówkarzem, 
jednak w ciągu ostatnich pięciu lat 
przeszedł kilka operacji na otwartym 
sercu i jest niezdolny do pracy. Hou-
da natomiast zajmuje się prowadze-
niem domu. Dwójka ich dorosłych 
dzieci usamodzielniła się i opuściła 
Syrię. 37-letnia Carol studiowała 
literaturę francuską w Syrii, a po-
tem wyszła za mąż i od 2016 roku 
mieszka w Niemczech. Jej młodszy 
brat, 34-letni Tawfik, przeprowadził 
się do Libanu cztery lata temu w po-
szukiwaniu pracy. Nie założył jeszcze 
rodziny i co pewien czas mógł wy-
syłać pieniądze swoim rodzicom. Ze 
względu jednak na obecną sytuację 
związaną z epidemią, stracił pracę 
i nie jest w stanie im dalej pomagać.

Rodzina Farida mieszka w Al Sula-
manieh, miejscu, które nie jest bez-
pieczne. Ich dom trzykrotnie był 
narażony na ostrzał. Nigdy go nie 
opuścili. Kupili go, biorąc pożycz-
kę z banku, potem jednak przyszła 
wojna i nie byli w stanie uiszczać rat. 

Z pomocą przyszła im wtedy para-
fia rzymsko-katolicka, która wsparła 
rodzinę w spłacie rat i w naprawie 
uszkodzonego domu.

Pomoc z programu Rodzina Rodzinie 
Farid chciałby przeznaczyć na po-
krycie kosztów działania generato-
raprądu, który jest niezbędny w co-
dziennym funkcjonowaniu. Ponadto 
pomoc przyda się na zakup leków.

Tekst Sylwia Hazboun,  
koordynator programu Rodzina Rodzinie, 

zdjęcia Hope Center

Los tych ludzi jest w naszych rękach. 
Każdy może przystąpić do progra-
mu Rodzina Rodzinie i objąć pomocą 
potrzebujących Syryjczyków. Szcze-

gółowe informacje można znaleźć 
na stronie rodzinarodzinie.caritas.pl.

Jak pomóc? 

 wysyłając SMS o treści  
RODZINA pod nr 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT) 

 dokonując wpłaty na konto 
70 1020 1013 0000 0102 
0002 6526 (tytuł RODZI-
NA RODZINIE) 

 obejmując wsparciem 
konkretną rodzinę za 
pośrednictwem strony 
rodzinarodzinie.caritas.pl
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LIST BISKUPA GEORGE ABU KHAZEN Z SYRII W ODPOWIEDZI 
NA PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

Drodzy Bracia i Siostry ze wszystkich  
diecezji w Polsce, pokój Wam!

Piszę do Was z Syrii – kraju pamiętają-
cego początki chrześcijaństwa sprzed 
2000 lat, a który obecnie stał się jed-
nym z najniebezpieczniejszych miejsc 
na świecie. Chcę zacząć swoje słowo 
od podziękowania w imieniu swoim 
i rodzin syryjskich.

9 lat wojny nadal przykrywa cieniem 
naszą codzienność. W najtrudniejszych 
chwilach to właśnie Wy postanowili-
ście nieść z nami ten krzyż cierpienia, 
które zaczęło się od zniszczeń i maso-
wej migracji, a obecnie zamieniło się 
w trwały kryzys humanitarny dotyka-
jący wszystkich Syryjczyków.

Nasze rodziny zamieszkały w namiotach 
dla uchodźców i w obcych domach. Na-
sze dzieci zrozumiały, co to głód, kiedy 
staliśmy się jednym z najuboższych kra-
jów na świecie. Nasza młodzież rozje-
chała się po całym świecie, gdy wojna 
zniszczyła korzenie i przywiązanie ludzi 
do tej pięknej ziemi.

Ci, którzy zdecydowali się pozostać 
w Syrii, nadal kroczą drogą na Gol-
gotę. Jednym z najtrudniejszych dla 
mnie osobiście doświadczeń tej wojny 
było wydarzenie, które miało miejsce 
podczas oblężenia Aleppo i codzien-
nych bombardowań. Jeden z pocisków 
odebrał życie chłopcu, masakrując 
jego ciało. W dniu pogrzebu jego mat-
ka pragnęła pożegnać się z nim przy 
otwartej trumnie wbrew sprzeciwom jej 
bliskich. Ta kobieta – w chwili, gdy jej 
przepełnione bólem serce rozpadło się 
na kawałki – znalazła w sobie ogrom-
ną siłę. Rozpoczęła modlitwę „Wierzę 
w jednego Boga…” i tak, słowo po sło-
wie, zrozpaczona matka wypowiedziała 

nad trumną swojego utracone-
go syna całe wyznanie wiary.

Te gorzkie doświadczenia, 
przez które przechodzą człon-
kowie naszych wspólnot, sta-
wiają przed nami egzysten-
cjalne pytania o przyszłość 
naszego kraju i nas chrześcijan. 
Czy przetrwamy tutaj, by być 
świadkami Chrystusa?

Niemal dekada trwającej woj-
ny postawiła nas przed trudnościami 
ekonomicznymi i społecznymi. Wraz 
z 13 milionami uchodźców i przesie-
dleńców oraz 9 milionami zagrożonych 
głodem jesteśmy w czołówce najbar-
dziej potrzebujących krajów na świecie. 
Brakuje nam podstawowych środków 
do życia, a bezrobocie oraz koszty ży-
cia wzrastają w galopującym tempie. 
Przychody niektórych rodzin to jedynie 
10 dolarów na członka rodziny mie-
sięcznie – za to trzeba kupić jedzenie, 
leki i odzież.

Wreszcie pandemia COVID-19 znalazła 
się na liście zmartwień Syryjczyków, już 
i tak wykończonych trwającym kon-
fliktem. Większość społeczeństwa nie 
ma dziś żadnych możliwości by chro-
nić się przed zagrożeniem – zarówno 

jeśli chodzi o prewencję, jak i leczenie 
zarażenia.

Wierzę jednak, że te ciężkie doświad-
czenia pogłębią naszą wiarę. Będziemy 
jak ta dzielna kobieta, która pomimo 
utraty syna nie utraciła nadziei. Jej 
wiara usunęła z mojego serca wszelkie 
pytania i wypełniła je siłą i nadzieją.

Nie jestem w tej nadziei odosobniony. 
Kościół przetrwa nawet najcięższe chwi-
le. Tak długo, jak nasi bracia w Chry-
stusie będą pochylać się nad losem 
potrzebujących, Kościół będzie trwał.

Wasza pomocna dłoń wyciągnięta do 
nas podczas tego konfliktu pociesza 
i daje nam żywą i nową nadzieję na 
pokój oraz ulgę w zmartwieniach.

Niech Bóg Wam błogosławi! Nasze rodzi-
ny w Syrii i na całym Bliskim Wschodzie 
potrzebują Waszego wsparcia i ofiar-
ności, miłosierdzia i braterstwa, byśmy 
wszyscy mogli się podnieść i uleczyć 
nasze rany miłością i chwałą Chrystusa.

Wikariusz Apostolski w Syrii  
biskup George Abu Khazen
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Władze Jordanii potraktowały zagro-
żenie epidemiczne bardzo poważnie. 
17 marca, kiedy oficjalna liczba za-
każonych nie przekroczyła jeszcze 
pięćdziesięciu osób, wprowadzono 
stan wyjątkowy, uprawniający rząd 
do podjęcia zdecydowanych kroków 
zapobiegawczych. Zamknięto gra-
nice, nakazano zawieszenie funk-
cjonowania wszystkich instytucji 
w sektorze publicznym i prywatnym, 
z wyjątkiem tych zakwalifikowanych 
przez rząd jako mające szczególne 
znaczenie. Wprowadzono całkowity 
zakaz wychodzenia z domu, a siłom 
mundurowym polecono dostarcza-
nie żywności pod drzwi obywateli. 
Za złamanie reguł izolacji groziła kara 
pieniężna, a nawet kara pozbawienia 
wolności do roku. Do aresztu trafiło 
ponad półtora tysiąca osób. Jordań-
skie ministerstwo zdrowia wyzna-

czyło siedem szpitali w największych 
ośrodkach miejskich do przeprowa-
dzania testów i izolacji zakażonych.

Wysokie koszty walki 
z epidemią

Ze względu na chaos i panikę wy-
wołane tak nagłym i surowym 
ograniczeniem swobód obywatel-
skich cztery dni po wprowadzeniu 
obostrzeń podjęto decyzję o czę-
ściowym złagodzeniu kwarantanny. 
Zezwolono na opuszczanie miejsca 
zamieszkania w celu zakupu poży-
wienia i leków, ale można było poru-
szać się jedynie pieszo, aby dotrzeć 
do najbliższego punktu handlowego. 
Utrzymano zakaz przemieszczania 
się pojazdami mechanicznymi bez 

Dach nad głową przywraca godność

Bliski Wschód to jeden z najbardziej 
zagrożonych koronawirusem 

obszarów geograficznych – donosi 
Światowa Organizacja Zdrowia. 
Aby zmniejszyć skalę epidemii 
władze Jordanii zdecydowały 

o wprowadzeniu surowych 
ograniczeń swobód obywatelskich. 
Pomoc najuboższym, którą Caritas 

Polska przekazuje do Jordanii już 
piąty rok z rzędu, nabiera dziś 

dodatkowego znaczenia.
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specjalnego zezwolenia, zawieszo-
no wszelki cywilny transport mię-
dzymiastowy, a obywateli obowią-
zywał zakaz wychodzenia z domu 
w godzinach nocnych. 

W maju zdecydowano się na 
stopniowe odmrażanie gospo-
darki. Otworzono firmy, kawiarnie, 
restauracje, a zakaz podróżowania 
między miastami został zniesio-
ny. Wznowiono wewnętrzne loty, 
a mieszkańcy odzyskali możliwość 
poruszania się przez większość 
dnia bez specjalnych pozwoleń. 
Zezwolono na modlitwy w mecze-
tach i kościołach pod warunkiem 
zachowania dystansu społecznego 
i noszenia maseczek. 

Władzom Jordanii udało się opa-
nować zagrożenie epidemiczne, 

jednak koszt tych działań jest 
ogromny. Pandemia wywołała nie 
tylko kryzys w sektorze zdrowia, 
ale przede wszystkim kryzys ekono-
miczny. Przed jej wybuchem, w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, 
których przetrwaniu najbardziej 
zagraża tymczasowe zamknięcie, 
pracowało aż 60% aktywnych zawo-
dowo Jordańczyków. Ze względu na 
zakaz wychodzenia z domu i ogra-
niczenie działalności gospodarczej 
wiele rodzin straciło jedyne źródło 
utrzymania. 

Trudna rzeczywistość 
uchodźców

W szczególnie złej sytuacji znaleź-
li się ci, którzy już wcześniej na co 
dzień potrzebowali pomocy – Sy-
ryjczycy, którzy byli zmuszeni do 
ucieczki z własnego kraju i osiedlenia 
się w państwie ościennym. W czerw-
cu 2020 roku w Jordanii przebywało 
ponad 655 tysięcy zarejestrowanych 
uchodźców syryjskich. Nieoficjalnie 
mówi się o znacznie większej grupie. 

W 2019 
roku pomoc 
finansową 
otrzymało 118 
najuboższych 
rodzin 
syryjskich 
i jordańskich

Caritas Jordania 
wprowadziła niezbędne 
środki ostrożności 
w związku z zagrożeniem 
epidemicznym. Osoby, 
zwracające się po pomoc, 
są poddawane badaniu 
temperatury ciała
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Jordańskie Ministerstwo Planowa-
nia i Współpracy Międzynarodowej, 
w rządowym planie odpowiedzi na 
kryzys syryjski w latach 2020-2022, 
szacuje liczbę Syryjczyków, którzy 
przesiedlili się do Jordanii po 2011 
roku, na 1,36 miliona. Choć w paź-
dzierniku 2018 roku otwarto jordań-
sko-syryjską granicę, tylko nieliczni 
zdecydowali się na powrót do ojczy-
zny. W Jordanii uchodźcy napotykają 
wiele problemów, ale często nie mają 
do czego wracać. 

Według badania przeprowadzone-
go wiosną 2020 roku przez Urząd 
Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców tylko 35% ankietowa-
nych uchodźców w Jordanii dekla-
rowało, że ma pracę, do której może 
wrócić po zniesieniu restrykcji. Pod-
czas przymusowej kwarantanny aż 

90% respondentów przeprowadzo-
nej w kwietniu 2020 roku ankiety 
Caritas Jordania twierdziło, że nikt 
z ich rodziny nie podjął pracy przez 
cały okres wzmożonych obostrzeń, 
co skutkowało brakiem jakiegokol-
wiek dochodu. Utrata pracy lub moż-
liwości zarobkowania to nie jedyne 
problemy, z którymi mierzą się ro-
dziny uchodźcze w obliczu epidemii. 
Liczne organizacje pomocowe były 
zmuszone do zawieszenia swoich 
projektów, co dodatkowo pogorszyło 
sytuację Syryjczyków.

Organizacje międzynarodowe alar-
mują, że większość uchodźców 
z trudnością zaspokaja podstawo-
we potrzeby, takie jak opłata najmu 
i zakup żywności. Aż 91% ankie-
towanych w kwietniu 2020 roku 
uchodźców uznawało opłatę czynszu 

mieszka 
poza 
obozami

to 
przeciętny 
koszt 
wynajmu 
mieszkania

uchodźców 
żyje 
poniżej 
progu 
ubóstwa 
i ma długi, 
przez co 
grozi im 
eksmisja

wynajmuje 
mieszkania 
na wolnym 
rynku

98%

750  
zł/mies.

4  
na 5

Ponad 

540  
tys.

Syryjscy uchodźcy 
w Jordanii:

Caritas Jordania świadczy 
pomoc bez przerwy. 
Wstrzymanie programów 
humanitarnych w trakcie 
pandemii dla wielu osób 
oznaczałoby tragedię
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za swoje największe zmartwienie. 
Osoby, które otrzymują wsparcie 
dzięki Caritas, często obawiają się 
też o losy swoich pociech. Społecz-
ność zarejestrowanych uchodźców 
syryjskich jest bardzo młoda, nie-
mal co drugi z nich nie ukończył 15. 
roku życia. W 2018 roku UNICEF 
alarmował, że 85% syryjskich dzieci 
w Jordanii żyje w ubóstwie.

W obawie o los 
najmłodszych

— Najbardziej martwię się o przy-
szłość moich dzieci — twierdzi Iman 
(24 l.) z Dary. Kobieta samotnie 

wychowuje dwoje małych dzieci. 
Mieszka z rodziną zmarłego męża 
w Al-Mafrak na północy Jordanii. 
Dom, który wspólnie wynajmują, 
jest w opłakanym stanie. Drzwi nie 
domykają się, przez co – z obawy 
przed włamaniem – rodzina nie może 
spać spokojnie. — Jestem uchodźcą, 
nie mam dochodu. Większość z nas 
z trudem znajduje zatrudnienie, cią-
gle brakuje pieniędzy na mieszkanie, 
jedzenie lub leczenie. Jak w takich 
warunkach zapewnić dzieciom pra-
widłowy rozwój? — dodaje Iman.

Wtóruje jej Muhammad z Homs. Do 
Jordanii zbiegł razem z żoną, trójką 
dzieci i teściową. Podczas ucieczki 
mężczyzna uległ wypadkowi i stra-
cił wzrok. Ze względu na niewielkie 
wsparcie dla osób niepełnospraw-
nych Muhammad nie mógł znaleźć 
pracy w Jordanii i nie może poru-
szać się samodzielnie poza domem. 
— Polegamy na pomocy krewnych, 
sąsiadów i organizacji charytatyw-
nych. Nauczyłem się radzić sobie 
z tą sytuacją, ale nie potrafię zrozu-
mieć, dlaczego moje dzieci muszą 
cierpieć. Zasłużyły na lepszą przy-
szłość — mówi ojciec rodziny. 

Poczucie godności to 
dach nad głową

Od 2016 roku Caritas Polska poma-
ga miejskim uchodźcom syryjskim, 
takim jak Iman i Muhammad, aby 
uchronić ich przed eksmisją. Bene-
ficjenci są wybierani na podstawie 
obiektywnych kryteriów związanych 
z ich sytuacją życiową, ekonomiczną 
i zdrowotną. Często są to rodziny 
wielodzietne, samotni rodzice lub 
osoby starsze, pozbawione jakiego-
kolwiek dochodu. Aby uniknąć na-
pięć społecznych 30% gospodarstw 
objętych opieką stanowią rodziny 
jordańskie. Wsparcie jest przezna-

czane przede wszystkim na pokrycie 
kosztów wynajmu mieszkań. Cari-
tas przekazuje środki finansowe za 
pomocą kart bankomatowych. We-
dług badania Caritas Jordania jest 
to najbardziej preferowana przez 
beneficjentów opcja. W drugiej po-
łowie 2020 roku pomoc trafia do 96 
syryjskich i jordańskich gospodarstw 
domowych. 

Wartość udzielonej dotychczas 
pomocy przekroczyła 6 milionów 
złotych; ze wsparcia skorzystało 
1200 rodzin w czterech północnych 
prowincjach Jordanii: w Ammanie, 
Irbidzie, Az-Zarka i Al-Mafrak. 

Tekst Marianna Chlebowska 
Zdjęcia Mikołaj Brożek, Adam Rostkowski, 

Caritas Jordan

Każda pomoc jest ważna.  
Wpłat można dokonywać:

 na konto 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384 
z tytułem SYRIA 

 wysyłając SMS  
o treści SYRIA   
pod nr 72052  
(koszt: 2,46 zł z VAT)

Projekt „Zapewnienie 
schronienia miejskim uchodźcom 
syryjskim i najuboższym 
Jordańczykom w czterech 
prowincjach Jordanii, moduł 
II” jest kontynuacją działań 
prowadzonych przez Caritas 
Polska i Caritas Jordania 
w latach 2016–2019 . Projekt 
jest współfinansowany ze 
środków programu współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

www.polskapomoc.gov.pl
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Dzieci nie boją się pytać, nie boją się 
władz, ale wraz z wiekiem przychodzi 
strach przed kolejnymi niewiadomy-
mi. Szkoła, która ma uczyć pokony-
wać strach spowodowany niewiedzą, 
przestaje pełnić swoją rolę. Ratują 
ją jeszcze nauczyciele z powołania, 
którzy nie chcą zostawiać swoich 
podopiecznych. Niestety i oni, ży-
jąc za minimalną pensję 2 dolarów 
miesięcznie, w końcu opadają z sił. 
Wspierający ich dotąd rodzice, także 
nie mają już z czego żyć.

Za daleko

W małej wiosce Los Arendajos, od-
dalonej o kilkadziesiąt kilometrów 
od Upaty, funkcjonuje jedyna szko-
ła w okolicy, do której przychodzi 
codziennie prawie 40 dzieci. Te, 
które mieszkają w Los Arendajos, 
mają szczęście, bo wielu ich rówie-

śników z Wenezueli musi pokony-
wać dziesiątki kilometrów na pie-
chotę aby dotrzeć do swoich szkół. 
Nie ma systemu dowozu uczniów 
busami, stąd wiele rodzin nie po-
syła dzieci do szkoły. Same szkoły 
są chronicznie niedofinansowane. 
W szkole w Los Arendajos pracuje 
po jednym nauczycielu dla każdego 
poziomu nauczania – jest nauczyciel-
ka w żłobku, w przedszkolu, dla klas 
I-III oraz IV-VI. Do niedawna była też 
nauczycielka kultury, ale przez poród 
musiała zrezygnować z prowadze-
nia zajęć. Niestety nauczyciele uczą 
tylko przez pierwsze godziny dnia, 
ponieważ wzrastające południowe 
temperatury uniemożliwiają prowa-
dzenie zajęć, a na klimatyzację stać 
tylko najbogatsze instytucje. Na-
uczyciele często sami pokonują ol-
brzymie odległości z domu do szkoły 
i z powrotem, a wielu z nich podej-
muje jeszcze dodatkową pracę, by 

mieć za co żyć. Publiczny transport 
w ostatnich latach podrożał i mało 
kogo stać na korzystanie z niego. 
Rząd stworzył system aktywizacji 
absolwentów studiów pedagogicz-
nych, licząc na to, że ci pochodzący 
z małych wiosek będą tam zostawać. 
Absolwenci faktycznie pracują, ale 
pogarsza się równocześnie poziom 
nauczania. Tajemnicą poliszynela 
jest fakt, że tak rekrutowani są po-
tencjalni sympatycy partii Maduro, 
którą obciąża się za doprowadzenie 
gospodarki kraju do ruiny.

Za mało

W Wenezueli ludziom brakuje wła-
ściwie wszystkiego. Siłą rzeczy 
szkołom również – nie ma pomocy 

Trudne pytania

Kryzys w Wenezueli szczególnie  
dotknął dzieci. O ile dorośli nie rozumieją 
przyczyn zachodzących zmian, o tyle dzieci 
nie rozumieją samych zmian. Dlaczego tego 
dnia nie ma posiłku? Dlaczego chorujemy 
tak często? Dlaczego tata wyjechał za 
granicę? Czemu wszystko zmienia się na 
gorsze? Niestety odpowiedzi na te pytania 
coraz rzadziej dzieci znajdują w szkole. 
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naukowych, podstawowych pod-
ręczników, a czasem nawet kredy 
do pisania na tablicy. Dzieci nie mają 
zeszytów i przyborów do nauki. Cho-
dzą boso, a wiele z nich nie dostaje 
nawet śniadania w domu. Wspólnota 
w Los Arendajos zbiera środki na je-
dzenie – kiedy się uda, w jadalni wy-
dawane są posiłki dla dzieci. Prowa-
dzony jest również ogródek, w któ-
rym nauczyciele razem z uczniami 
uprawiają m.in. pomidory. Pracują 
przy grządkach, przygotowują ziemię 
i sieją. Stanowi to część edukacji pod 
nazwą Programa Todas las Manos 
a la siembra, czyli „Wszystkie ręce 
do siania”. Niedawno wykopana zo-
stała studnia, dzięki której można 
zwiększyć zasiewy. Jednak potrzeby 
są wciąż ogromne i trudne do za-
spokojenia. Pallotyni z Polski, którzy 

starają się jak najczęściej przyjeżdżać 
do wioski, do kaplicy aby odprawić 
mszę, za którą wielu tu tęskni, rów-
nież próbują wesprzeć pracę lokal-
nej wspólnoty. Jest to jednak bardzo 
trudne, bo kapłanów jest niewielu 
i tylko kilka razy w roku mogą od-
prawić tam mszę. 

Bez szczepionek 
i leków

Sytuacja nie napawa optymi-
zmem, kiedy spojrzy się na 
stan służby zdrowia. W całej 
Wenezueli brakuje lekarzy. 
W samym Los Arendajos funk-
cjonuje publiczna przychod-
nia, ale słowo „funkcjonuje” 
to raczej za dużo powiedziane. 
Pracuje w niej na stałe jed-
na pielęgniarka. Możliwości 
pracy ma jednak ograniczone. 
Zazwyczaj raz do roku przy-
jeżdża dostawa najbardziej 
podstawowych leków, które 
szybko się kończą. Potem 
może już tylko doradzać, ja-
kich ziół używać w przypadku 
różnych chorób. Rząd sponso-
ruje przede wszystkim tablet-
ki antykoncepcyjne i prezer-
watywy, ale już nie znajduje 
funduszy na zwykłe leki prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne. 
Brakuje nawet bandaży. Smut-
ną wiadomością jest śmierć 
wielu dzieci, które chorując na 

zwykłą grypę, nie otrzymują żadnych 
leków, a dodatkowo są osłabione 
z powodu niedożywienia. Z powodu 
braku szczepionek wracają choroby, 
które wcześniej zostały opanowane 
– m.in. odra, świnka. Do Wenezueli 
wróciła również malaria, bo rząd nie 
jest w stanie monitorować miejsc, 
w których rozmnażają się komary. 
W Los Arendajos z powodu produkcji 
placków z manioku mieszkańcy za-
padają na choroby układu oddecho-
wego. Produkcja jednak niezmien-
nie trwa, bo jest to jedna z niewielu 
możliwości zarobienia pieniędzy. 
Wyjątkowo ważnym wydarzeniem 
dla wielu wspólnot jest przyjazd 
specjalistów, takich jak okuliści czy 
dentyści, którzy pomimo skromnych 
możliwości, potrafią ulżyć pacjentom 
w cierpieniu.
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Niebezpiecznie

Wenezuelczycy próbują na nowo 
nauczyć się pracy na roli, która jest 
utrudniona przez brak narzędzi oraz 
nawozów. Zniechęcające są też gru-
py przestępców, które grasują po 
całym kraju, okradając tych, którzy 
nic nie mają. Hodowanie krów czy 
świń jest ryzykowne, bo zwierzęta 
są na celowniku tych grup, które po-
trafią zastraszyć, pobić, a nawet tor-
turować i mordować niepokornych 
rolników. Rząd Maduro nie panuje 
nad sytuacją, dodatkowo uzbraja 
swoich popleczników w karabiny, 
którzy potem często ruszają w teren 
okradać z bronią w ręku. Policja jest 
tak skorumpowana, że rolnicy nie 
próbują nawet zgłaszać tych tragicz-
nych rajdów. 

Bez edukacji i służby zdrowia rośnie 
pokolenie młodych Wenezuelczy-
ków pozbawione nadziei, że uda się 
coś zmienić w życiu. Latynosi, znani 
ze swojej energii i radości życia, ga-
sną, a kraj pobłogosławiony licznymi 
bogactwami więdnie i umiera. Bę-
dzie potrzeba nieludzkiego wysiłku 

i mądrości, aby kraj wypro-
wadzić z zapaści. Niestety 
mocarstwom świata taka 
sytuacja paradoksalnie po-
maga w rozszerzaniu swoich 
wpływów i stanu posiada-
nia, stąd brak pozytywnych 
scenariuszy na najbliższą 
przyszłość Wenezueli. Jed-
nak właśnie wtedy, kiedy nie 
widać nadziei, jest miejsce 
do działania dla chrześcijan. 
Dzisiaj Kościół jest wezwany 
do tego, by nieść Wenezuel-
czykom pomoc, by nie tylko 
mogli przeżyć kolejny dzień, 
ale też odzyskać siły i wiarę 
w lepszą przyszłość. 

Tekst i zdjęcia Maurycy 
Pieńkowski

Ponad 4,8 miliona ludzi 
wyjechało z Wenezueli 
z powodu trwającego 
w tym kraju od 2015 r . 
kryzysu humanitarnego. 
Skutki eksodusu odczuwa 
cały region Ameryki 
Łacińskiej, ale najbardziej 
Kolumbia, która przyjęła 
ponad połowę wszystkich 
wenezuelskich uchodźców 
i migrantów. Caritas 
Polska uruchomiła 
program, dzięki któremu 
do Wenezuelczyków 
i najuboższych 
Kolumbijczyków 
przebywających w pasie 
przygranicznym trafi ponad 
9 tys. paczek z żywnością.

— Wenezuelczyk, który wyjeżdża, robi 
to nie dlatego, że chce, tylko dlatego, 
że szuka pomocy dla tych, co zosta-
ją w kraju — mówi Raul Aguilera 
Martínez, którego brat opuścił 
ogarniętą kryzysem Wenezuelę. 
— To boli. Przede wszystkim boli to 
moich rodziców, mają poczucie, 
że ich syna już nie ma — dodaje 
Raul. Takich rodzin w Wene-
zueli są setki tysięcy. Miliony 
czyichś braci, sióstr, dzieci 
i wnuków potrzebują dziś po-
mocy, w tym tej podstawo-
wej – codziennego posiłku.

PACZKA dla 
WENEZUELI
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Rzesze ludzi trafiły do kolumbijskiego 
regionu Norte de Santander przy gra-
nicy z Wenezuelą, do Cúcuty będącej 
stolicą departamentu oraz na pobliskie 
tereny. Znajdujący się w pobliżu mię-
dzynarodowy most Simona Bolivara 
jest jednym z najbardziej uczęszcza-
nych przejść granicznych między We-
nezuelą a Kolumbią. Dla wielu rodzin 
z dziećmi mieszczące się na tych tere-
nach jadłodajnie są pierwszą i jedyną 
szansą na otrzymanie posiłku w ciągu 
dnia. To tu potrzeby żywieniowe są 
obecnie największe w całej Kolum-
bii i to właśnie tutaj swoją pomoc 
kieruje Caritas Polska. Organizacja 
wspierała już mieszkańców We-
nezueli realizując w ostatnich 
latach szereg projektów we 
współpracy z lokalnymi part-
nerami, tym razem jednak 
akcja pomocowa jest za-
krojona na większą skalę.

Głoduje  
ośmiu na 
dziesięciu

— Według oficjalnych danych 
w 2019 r. w regionie przebywało ponad 
202 tys. Wenezuelczyków. Większość 
z nich mieszka w nieformalnych obo-
zach albo dzikich osadach, w których 
schronienie znajduje też najbardziej 
zmarginalizowana społeczność kolum-
bijska. Bardzo często brakuje w nich 
prądu, dostępu do wody i urządzeń 
sanitarnych. Jeszcze bardziej proble-
matyczne jest to, że 8 na 10 migrantów 
przebywających w strefach tranzyto-
wych pomiędzy Kolumbią a Wenezuelą 
jest zagrożonych głodem. Zjawisko to 
potęguje fakt, że w wyniku pandemii 
wiele osób musiało zmierzyć się z utra-
tą zarobku w wysokości kilku dola-
rów miesięcznie, który pochodził m.in. 
z drobnego, nierejestrowanego handlu 
przygranicznego. Miejsca dystrybucji 
posiłków dla uchodźców, ze względu na 
panującą pandemię wirusa COVID-19, 

zostały tymczasowe zamknięte, co 
pozbawiło Wenezuelczyków często 
jedynego, pełnowartościowego posił-
ku w ciągu dnia. Zamknięcie granicy 
odcięło ludziom, którzy wcześniej co-
dziennie ją przekraczali, zarówno źró-
dła pozyskiwania dochodu, jak i żyw-
ności — opisuje sytuację Krzysztof 
Iwiński, koordynator programów 
zagranicznych Caritas Polska, który 
w marcu tego roku przebywał w Ko-

lumbii, aby na miejscu zbadać potrze-
by migrantów i lokalnej społeczności.

Dwa tygodnie  
za 100 zł

Mąka, olej, fasola, ryż, mleko w prosz-
ku, cukier i kilka innych podstawo-
wych produktów spożywczych, po-
zwalających na przygotowanie pro-
stych posiłków – to zawartość paczki 
żywnościowej, jednej z tych, które 
od 16 czerwca trafiają do najbardziej 
potrzebujących rodzin wenezuelskich 
i kolumbijskich, a także do jadłodajni 
przygotowujących posiłki w regionie 
Norte de Santander, które prawdo-
podobnie zostaną ponownie otwar-

te. Zawartość jednej takiej paczki 
o wartości ok. 100 zł wystarczy na 
zapewnienie przez dwa tygodnie wy-
żywienia dla jednej rodziny.

— W tym roku, w ramach akcji „Pacz-
ka dla Wenezueli”, planujemy objąć 
pomocą 575 rodzin i 6 jadłodajni. 
W pierwszym etapie zostanie przygo-
towanych 9,2 tys. paczek. W pierw-
szej kolejności pomoc trafi do grup 
najbardziej wrażliwych, w tym rodzin 
wielodzietnych, osób starszych bądź 
niepełnosprawnych, kobiet w ciąży 
i karmiących piersią oraz samotnych 
matek — informuje Anna Pilaszek, 

koordynator projektów zagra-
nicznych Caritas Polska, któ-

ra w marcu również brała 
udział w specjalnej misji 
organizacji, mającej na 
celu m.in. zidentyfiko-

wanie odbiorców pomo-
cy oraz zaplanowanie zakupów 

żywności.

Program jest realizowany we 
współpracy z Caritas Colombia, 

Bankiem Żywności Diecezji Cúcuta 
i Jeronimo Martins Colombia. Caritas 
Polska i Jeronimo Martins Colombia 
przeznaczyły na jego start po 100 
tys. euro.

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Jak możesz pomóc? 

 wysyłając SMS  
o treści WENEZUELA  
pod nr 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT) 

 dokonując wpłaty na konto 
70 1020 1013 0000 0102 
0002 6526 (tytuł WENE-
ZUELA) 

 Dokonując wpłaty  
na stronie:  
caritas.pl/wenezuela 

”

”
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Z uwagi na panującą pandemię sytu-
acja w Afryce jest wyjątkowo trudna. 
Niedofinansowana służba zdrowia, 
brak środków do dezynfekcji i ma-
seczek utrudniają prewencję i lecze-
nie zakażonych. Prognozy dotyczące 
skutków pandemii przygotowane 
przez naukowców i statystyków na 
zlecenie ministerstwa zdrowia RPA 
są równie niepokojące w innych 
krajach afrykańskich. Wiele państw 
nie jest w stanie pomóc wszystkim 
swoim obywatelom, dlatego ratunek 
często niosą misjonarze, którzy znają 
swoje wspólnoty i wiedzą, gdzie jest 
potrzebna natychmiastowa pomoc.

Wśród Zulusów

Republika Południowej Afryki jest 
obecnym domem polskiego misjo-
narza księdza Piotra Kalicińskiego. 
Ksiądz Piotr posługiwał w różnych 
miejscach – w miastach, w „loca-
tions”, czyli tutejszych slumsach, 
oraz w małych wioskach plemien-

nych położonych w górach i w lasach 
afrykańskich. Każde z nich stawiało 
przed nim inne wyzwania. Obec-
nie posługuje w dawnym mieście 
górniczym Dannhauser (w diecezji 
Dundee w prowincji Kwazulu-Natal) 
i w sąsiadujących z nim wioskach 
zuluskich. Większość mieszkańców 
to Zulusi, ale poza nimi jest również 
rzesza przedstawicieli innych ple-
mion Afryki, co świadczy o wielo-
kulturowości RPA. Ludzie zatrudnie-
nie znajdują głównie w kopalniach 
i zakładach petrochemii, co wpły-
wa niekorzystnie na ich zdrowie, 
a szczególnie na kondycję dróg od-
dechowych. 

Mieszkańcy posługują się tylko ję-
zykiem zulu, nie znają angielskiego. 
Są to głównie ludzie ubodzy, żyją-
cy w skromnych warunkach, bez 
dostępu do bieżącej wody i elek-
tryczności. Ksiądz Kaliciński musi 
codziennie pokonywać kilkadziesiąt 
kilometrów, by dotrzeć do parafian 
mieszkających na terenie misji. Cza-

sem, z powodu ulewnych deszczy, 
nie da się dojechać samochodem do 
wiosek i pozostaje wędrówka pieszo. 
Większość mieszkańców to seniorzy 
i dzieci, którzy muszą sobie radzić 
sami, ponieważ młodzi często wy-
jeżdżają za pracą do Johannesburga.

Nierówna walka

Edukacja jest w RPA obowiązkowa, 
a dzieci docierają do szkół dzięki zor-
ganizowanemu publicznemu trans-
portowi. Poziom nauki w wioskach 
jest niestety bardzo niski. Tylko 20% 
uczniów zdaje końcowe egzaminy. 
System zdrowotny w regionie opiera 
się na mobilnych klinikach zdrowia, 
jeżdżących z miejsca na miejsce. 
Dzięki ich funkcjonowaniu dzieci 
mogą zostać zaszczepione, a ludzie 
otrzymują podstawową pomoc. Mo-
del walki z nowym zagrożeniem jest 
taki sam, jak na całym świecie – spo-
łeczeństwo poddano surowej kwa-
rantannie, licząc, że w ten sposób 

Tam, gdzie  
życzą sobie deszczu

3 miliony osób może zarazić się koronawirusem 
do końca roku, a 50 tys. zakażonych może 
umrzeć. Model matematyczny, dzięki któremu 
powstała ta prognoza, nie pozostawia złudzeń 
– sytuacja w RPA jest poważna. Wsparciem dla 
mieszkańców tego kraju są misjonarze, tacy jak 
ks. Piotr Kaliciński, który dociera do nich z pomocą 
przekazaną przez Caritas Polska.
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wypłaszczy się krzywa zachorowań. 
Modele matematyczne wskazują nie-
stety na ryzyko załamania się ochro-
ny zdrowia w RPA – zapotrzebowa-
nie na łóżka szpitalne na oddziałach 
intensywnej terapii może wynieść 
w tym kraju 45 tys., czyli dziesięć 
razy więcej niż wynosi liczba takich 
łóżek w całym kraju.

Dostęp do czystej wody jest zwykle 
możliwy tylko przy głównych dro-
gach. Do wiosek trzeba ją dostarczać 
beczkowozami. Jednak w ostatnich 
latach w RPA panuje susza, dlatego 
możliwość korzystania ze świeżej 
wody stała się luksusem. Ta sytuacja 
utrudnia zachowanie podstawowych 
zasad higieny i walkę z wirusem. 
W języku tswana ludzie życzą sobie 
„pula”, czyli deszczu. Tego zwykłego 

i deszczu Bożej łaski. W sąsiednim 
kraju, Botswanie, używają słowa 
„pula”, gdy życzą sobie pieniędzy. 
To proste porównanie pokazuje, jak 
cenna jest w rzeczywistości afry-
kańskiej woda, jak wielką wartość 
ma w życiu człowieka. Mieszkańcy 
Europy nie mają takich skojarzeń, na 
razie wody nie brakuje w sposób od-
czuwalny, choć jasne jest, że musimy 
zacząć dbać o jej zasoby. 

Biedniejsi wśród 
biednych

Od samego początku trwania pande-
mii ksiądz Kaliciński zastanawiał się, 
jak może pomóc swoim parafianom. 
Sytuacja ekonomiczna RPA w ostat-

nim czasie bardzo się pogorszyła, 
podrożała żywność. Po rozmowach 
z przedstawicielami rady parafialnej 
całej misji zdecydowano o zwięk-
szeniu nakładów na pomoc ubogim. 
Ksiądz Kaliciński zdobywał drobne 
środki na miejscu, ale też jeździł do 
różnych stacji misyjnych, tzw. out-
stations, gdzie z lokalnymi liderami 
ustalano listę najbardziej potrze-
bujących osób, głównie chorych, 
seniorów i sierot. Udało się zorga-
nizować pomoc dla wielu rodzin dzię-
ki wsparciu z Caritas Polska. Ponad 
200 rodzinom zostało dostarczone 

Tam, gdzie  
życzą sobie deszczu

Samochód wiozący 
pomoc od Caritas 
Polska pokonuje 
trudną trasę

Kaplica, w której 
ksiądz Piotr modli 
się i odprawia msze 
święte

Pomocnicy  
księdza Piotra



44 Caritas

>>Nowa wyobraźnia miłosierdzia 

jedzenie, środki czystości, ale rów-
nież – tak obecnie potrzebne – du-
chowe wsparcie. Wsparcie przeka-
zywane jest etapami, na początek 
50 najbardziej potrzebujących rodzin 
otrzymało pomoc – przede wszyst-
kim te, w których nie ma rodziców, 
a dziadkowie nie są w stanie wy-
karmić wnuków. Ludziom brakuje 
też maseczek ochronnych i środków 
dezynfekcyjnych. Na upomnienia by 
myli ręce i zachowywali higienę, od-
powiadają: „Dobrze, ale nam brakuje 
wody!”

Mamy czas

Mieszkańcom RPA brakuje wielu rze-
czy, ale mają pod dostatkiem tego, 
czego brakuje mieszkańcom krajów 
rozwiniętych. — Kiedy jestem w moim 
kraju na wakacjach, często powtarzam: 
„W Polsce macie zegarki, a my w Afryce 
mamy czas”. Tu nikomu się nie spie-
szy, liturgia może trwać nawet dłużej 
niż dwie godziny i nikt nie narzeka na 
długie kazania. Powszechna jest radość 
– ludzie tańczą, klaszczą i śpiewają. 
Zawsze podziwiałem miejscową wiarę. 
Mając świadomość, że mogę odwiedzić 
wioski tylko raz w miesiącu, świętujemy 
każdą nadarzającą się okazję do modli-
twy. Dostaję sygnały, że sami miejscowi 
się gromadzą na modlitwie, nawet bez 
udziału księdza. To ma sens, to coś zna-
czy. Tęsknota za słowem Bożym jest tu 
bardzo silna — mówi ksiądz Kaliciński. 

Ksiądz Piotr 
z wizytą 

u parafian
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Proste marzenia

Afrykańskie marzenie do typowa pol-
ska lodówka pełna jedzenia. Z tego 
dostatku nic by się nie zmarnowało. 
Afrykańczycy znają wielką wartość 
żywności i jest czymś nagannym wy-
rzucanie jej do śmieci. — W trakcie 
trwania misji popsuła mi się lodówka, 
w której miałem dużo jedzenia. Po-
dzieliłem się wszystkim, żeby absolut-
nie nic nie trafiło do kosza. Wyjątkowa 
była reakcja tych obdarowanych, tak 
szczęśliwych. Lodówka w końcu została 
naprawiona i jedzenie znowu się w niej 
pojawiło, a radość ludzi cały czas trwała 
— wspomina ksiądz Piotr. 

Innym marzeniem jest zdrowa rodzi-
na. Tu często dzieci tracą rodziców, 
którzy chorują na AIDS, gruźlicę 
i inne choroby. Obecnym wyzwa-
niem jest oczywiście koronawirus, 
przed którym ciężko się ustrzec. Lu-
dzie chcieliby też częściej uczestni-
czyć w mszach świętych, trudno im 
sobie wyobrazić, że można – jak np. 
w Polsce – pójść na mszę codzien-
nie, o różnych porach dnia. Na misji 
księdza Piotra nie ma możliwości, by 
msza odbywała się w każdym z ko-
ściołów w każdą niedzielę, przez to 
wielu ludzi odczuwa wielki smutek. 
Niestety ksiądz nie jest w stanie 
dotrzeć do 8 kościołów jednego 
dnia. Jego marzeniem jest, aby nie 
zabrakło maseczek i płynów dezyn-
fekujących dla wiernych, by mogli 
oni uczestniczyć w liturgii zgodnie 
z rozporządzeniami państwa. Na 
razie jednak kościoły są zamknię-
te, ksiądz Piotr przestał już liczyć 
niedziele od ostatniego spotkania 
ze swoimi kochanymi parafianami. 

Msze odprawia w prywatnej kapli-
cy, bo widok pustego kościoła jest 
przygnębiający. Wigilia paschalna, 
szczególny czas, kiedy wierni przez 
całą noc czuwają w kościele, nie była 
w tym roku możliwa. Liturgia odbyła 
się bez ich obecności, a ksiądz Piotr 
modlił się za nich w trzech językach 
– po polsku, zulusku i angielsku. Kie-
dyś wszystko wróci do normy, ale 
trzeba uzbroić się w cierpliwość, tak 
już w Afryce jest. 

Zuluska wiara i gościnność są warte 
podkreślenia. Nawet kiedy ci ludzie 
nie mają w domu nic, czym mogliby 
poczęstować gości, to pożyczą od są-
siadów. Zaskakuje różnica podejścia 
do spraw działania we wspólnotach 
afrykańskich. Niektórzy w Polsce 
narzekają na brak kapłanów, ale 
dopiero na misji można dostrzec, 
ile jeden ksiądz jest w stanie zrobić 
dobrego. Z powodu pandemii ksiądz 
Piotr może złapać oddech i nabrać 
sił przed powrotem do pracowitej 
codzienności. Korzysta z ofert kultu-
ralnych dostępnych w sieci interne-
towej, odbywa prywatne rekolekcje, 
uzupełnia zaległości w lekturze. 

Ksiądz podkreśla wielką wartość 
marzeń. Sam kiedyś chciał zostać 
inżynierem, ale przygotowując się 
do misji w seminarium nie mógł roz-
wijać w sobie pasji projektowania. 
Miał wszak odtąd budować dom 
Boży w dalekiej Afryce. Bóg jednak, 

znając pragnienia jego serca, dał mu 
poprowadzić budowę kościoła. Ko-
lejny raz Bóg udowodnił, że może 
dać wszystko, o co się go poprosi. 

Misja dla twardzieli

Ksiądz Piotr pochodzi z diecezji 
sandomierskiej, z parafii św. Bartło-
mieja w Staszowie, ale bardzo chciał 
nieść dobrą nowinę ludziom w in-
nych krajach. Został misjonarzem 
FideiDomum i postawił sobie za cel 
służbę na czarnym lądzie. Począt-
kowo wszystko wskazywało na to, 
że zostanie nie księdzem, a inżynie-
rem, ale w jego życiu zadziałał Bóg. 
Pewnego dnia, po maturze, wikariusz 
z parafii zapytał go, co myśli o po-
wołaniu kapłańskim. Ten odparł, że 
jeżeli ma zostać kapłanem, to tylko 
w Afryce. Słyszał, że jest to droga 
przeznaczona dla twardzieli, dla ludzi 
o końskim zdrowiu. Jednak zanim 
otrzymał zgodę biskupa na wyjazd 
misyjny, musiał najpierw popracować 
w polskich parafiach. Był jednak zde-
terminowany i marznie się spełniło. 
Podjął studia w Centrum Misyjnym 
w Warszawie, a następnie trafił do 
RPA, gdzie wcześniej pracował jego 
kolega z seminarium. Najpierw przy-
jechał, by poznać miejscowe realia, 
porozmawiać z biskupem diecezji 
Dundee. Ksiądz Piotr jest na misji 
w RPA od 2004 roku i nie żałuje ani 
jednego dnia spędzonego w Afry-
ce. Tu odnalazł swoje miejsce i jest 
szczęśliwy.

Tekst Maurycy Pieńkowski 
Zdjęcia ks. Piotr Kaliciński

Każdy może wesprzeć działania 
Caritas w Afryce. 

 Wpłat należy dokonywać 
na konto: Bank Millennium 
S A  PL 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384 
z dopiskiem AFRYKA 

Wśród darów Caritas  
dla mieszkańców RPA  
są m.in. tak potrzebne  
środki do dezynfekcji
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Uciekają przed wojną, głodem, 
prześladowaniami politycznymi, 
etnicznymi i religijnymi. Uciekają 
z krajów, w których życie staje się 
tak trudne, że niemal niemożliwe 
– na przykład z powodu drastycz-
nego ograniczenia dostępu do 
wody i żywności spowodowanego 
zmianami klimatycznymi. Szukają 
bezpiecznego miejsca dla siebie 
i swoich rodzin. Niekiedy znajdują 
je w innych regionach własnego 
kraju (są wówczas uchodźcami 
wewnętrznymi, tzw. IDPs, od ang. 
Internally Displaced Persons), 
ale częściej – za granicą.

Na chwilę, na zawsze

Tym, którzy musieli opuścić swoje 
domy, z pomocą przychodzi Caritas 
Polska, docierając do miejsc stano-
wiących tymczasowe schronienie 
w Syrii, Kolumbii, Iraku, Jemenie, 
Dżibuti, Egipcie, Ukrainie, Jordanii 
i Palestynie.

— Bardzo często uchodźcy w mo-
mencie opuszczania swojego domu 
zakładają, że niedługo do niego po-
wrócą, kiedy tylko sytuacja ulegnie 
poprawie i miną zagrożenia. Jednak-
że w bardzo wielu przypadkach tak 
się nie dzieje i pobyt krótkotermino-
wy przeradza się w wieloletnią lub 
stałą egzystencję na uchodźstwie, 
tak jak ma to miejsce w przypadku 
uchodźców palestyńskich, syryj-
skich, somalijskich, z Południowe-
go Sudanu i wielu innych miejsc na 
świecie — tłumaczy Krzysztof Iwiń-
ski, koordynator programów zagra-
nicznych w Caritas Polska.

Na chleb  
i na mały biznes

Świadczona uchodźcom pomoc ma 
różnorodny charakter, choć najczę-
ściej polega na zaspokojeniu ich 
podstawowych potrzeb. — Odbywa 
się to poprzez udzielanie wsparcia 

finansowego na zakup żywności, 
lekarstw, na pokrycie kosztów za-
mieszkania poza obozami (Syria, Jor-
dania), dystrybucję żywności na dużą 
skalę (Kolumbia, Wenezuela, iracki 
Kurdystan), odbudowę oraz stałe 
utrzymywanie ośrodków zdrowia 
(Jemen), a także odbudowę i utrzy-
manie instalacji wodnych, gwaran-
tujących dostęp do wody pitnej 
(Jemen) — wylicza Krzysztof Iwiński.

— Głównym celem pomocy huma-
nitarnej jest zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb życiowych osób 
poszkodowanych w wyniku kryzysu 
albo klęski żywiołowej. Tego rodzaju 
działaniem jest pomoc żywnościowa, 
która stanowi sedno walki z głodem 
i ubóstwem i łagodzi skutki kryzysu. 
W taki sposób działamy m.in. w Ko-
lumbii zapewniając wsparcie żyw-
nościowe uchodźcom z Wenezueli 
— wskazuje Anna Pilaszek, koordyna-
tor projektów zagranicznych w Ca-
ritas Polska. — Zasadniczo istnieją 
trzy podstawowe cele świadczenia 

Na obcej ziemi

Kilka lat temu Syryjczycy nie przypuszczali, 
że ich kraj może dotknąć poważny konflikt 
zbrojny, a mieszkańcy zasobnej niegdyś 
Wenezueli nie spodziewali się potwornej biedy 
i głodu. Tak naprawdę każdy z nas może stać 
się uchodźcą i liczyć na międzynarodową 
solidarność oraz organizacje takie, jak  
Caritas Polska .

Pomoc żywnościowa dla 
wenezuelskich uchodźców 
w Kolumbii
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pomocy żywnościowej uchodźcom 
i IDPs. Może ona ratować życie w sy-
tuacji klęski lub kryzysu poprzez bez-
pośrednie dostarczanie żywności 
na terenach, na których uchodźcy 
znaleźli schronienie, albo na których 
aktywnie poszukują pomocy. Może 
wzmocnić ich zdolność do budo-
wania trwałych źródeł utrzymania. 
Wreszcie może ich chronić przed 
wahaniami międzynarodowych cen 
żywności. Tego rodzaju pomoc jest 
więc często punktem wyjścia pozwa-
lającym w szerszej perspektywie na 
zmianę sytuacji życiowej uchodźców, 
ale też fundamentem zmiany sytuacji 
w danym kraju czy regionie — zazna-
cza Anna Pilaszek.

— Tam, gdzie mamy takiej możli-
wości, staramy się też odbudowy-
wać potencjał ekonomiczny rodzin 
uchodźczych, zapewniając im po-
moc w zakresie otwierania wła-
snych, małych firm, które w mia-
rę swojego rozwoju pozwalają na 
niezależność ekonomiczną tych 

rodzin i ich uniezależnienie się od 
różnych form pomocy humanitarnej. 
Na taką pomoc ze strony Caritas 
Polska mogą liczyć uchodźcy w irac-
kim Kurdystanie, Syrii, czy Dżibuti 
— dodaje Krzysztof Iwiński.

Wiedza daje 
możliwości

Poza doraźną pomocą, pozwalają-
cą zaspokoić podstawowe potrzeby 
uchodźców, ogromne znaczenie ma 
udzielanie im wsparcia służącego dłu-
gofalowej poprawie warunków życia. 

Oprócz wspomnianych mikrogran-
tów dla uchodźców chcących zająć 
się własną działalnością gospodarczą, 
do tego rodzaju działań należy pro-
wadzenie zajęć edukacyjnych. Przy-
kładem może być finansowany przez 
polski MSZ projekt realizowany przez 
Caritas Polska w Jordanii. — Wspie-
ramy tam uchodźców syryjskich oraz 
najuboższe rodziny jordańskie. W tym 
roku 96 gospodarstw domowych 
otrzyma dotacje pieniężne (67 sy-
ryjskich i 29 jordańskich). Beneficjenci 
są wybrani spośród tzw. uchodźców 
miejskich, a więc niemieszkających 
w obozach dla uchodźców. Wsparcie 
jest przeznaczane przede wszystkim 

Dystrybucja mleka 
w irackim Kurdystanie; 
wśród mieszkających 
w obozach chrześcijan, 
jezydów i muzułmanów 
są matki z małymi 
dziećmi, które na 
skutek wycieńczenia 
straciły pokarm

Berlin wymownym 
graffiti na brzegu 
wita uchodźców 
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na pokrycie kosztów wynajmu miesz-
kań. Ponadto 96 beneficjentów z tych 
gospodarstw otrzyma wiedzę z za-
kresu praw i obowiązków najemców 
mieszkań oraz zarządzania domowym 
budżetem — informuje Sylwia Ha-
zboun z Caritas Polska, koordynator 
programu Rodzina Rodzinie.

Niesienie pomocy uchodźcom 
tam, gdzie uciekli przed grożącym 
im niebezpieczeństwem, wiąże się 
z pracą w trudnych warunkach, 
czasem niewiele lepszych od tych 
panujących w krajach pochodzenia 
osób korzystających z tej pomocy. 
Wymaga nie tylko specjalistycznej 
wiedzy, wrażliwości i zaangażowania, 
ale także umiejętności współpracy 
z lokalnymi partnerami, władzami, 

podmiotami komercyjnymi i innymi 
organizacjami – krajowymi i mię-
dzynarodowymi. Taką współpracę 
prowadzi również Caritas Polska, 
m.in. w Jemenie, gdzie wraz z Pol-
ską Akcją Humanitarną modernizu-
je i wyposaża przychodnię służącą 
6,5 tys. mieszkańców okolic Imran; 
w Kolumbii, gdzie rozpoczęła się 
właśnie realizacja dużego programu 
dystrybucji żywności dla uchodźców 
z ogarniętej kryzysem Wenezueli; 
w Syrii, gdzie do współdziałania przy 
największym zagranicznym projekcie 
Caritas Polska, Rodzina Rodzinie, za-
angażowanych jest szereg lokalnych 
organizacji, a także w wielu innych 
miejscach na świecie.

uchodźcy  
wewnętrzni (IDPs)  

– na skutek  
działań  

wojennych

uchodźcy  
z Wenezueli  

– na skutek kryzysu 
ekonomiczno- 
-społecznego

głównie uchodźcy 
z Somalii oraz 

uchodźcy wewnętrzni 
– na skutek działań 

wojennych

uchodźcy  
z Syrii  

– na skutek  
działań  

wojennych

Syria Kolumbia Jemen JordaniaKraje, 
w których 

Caritas 
Polska 

pomaga 
uchodźcom

Dostawa zaopatrzenia dla  
przychodni w Imran w Jemenie
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Wyobraź sobie  
swoją rodzinę

Dlaczego właściwie mamy pomagać 
uchodźcom, skoro do rozwiązania 
jest tyle problemów w naszym kra-
ju? – to pytanie powraca niekiedy 
w publicznych dyskusjach. — Wy-
starczy wyobrazić sobie siebie 
i swoją rodzinę w sytuacji, w jakiej 
znajduje się uchodźca, czyli w sy-
tuacji zagrożenia życia lub zdrowia, 
utraty kogoś z najbliższych, w tym 
często głównego żywiciela rodziny, 
utraty dorobku całego życia oraz 
źródeł utrzymania, i spróbować od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy 
w takiej sytuacji oczekiwalibyśmy 
pomocy. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu miliony Polaków znajdowały 
się w podobnej sytuacji, w trakcie 
oraz po II wojnie światowej. Jesz-
cze kilka lat temu Syryjczycy nie 
wyobrażali sobie, że tak poważny 
konflikt zbrojny dotknie ich kraj. To 
samo można powiedzieć o naszych 
wschodnich sąsiadach na Ukrainie. 
Bogata niegdyś Wenezuela boryka 
się obecnie z ogromnym kryzysem 
gospodarczym, politycznym i spo-
łecznym, dlatego tak wielu Wene-
zuelczyków poszukuje schronienia 
w innych krajach Ameryki Łaciń-
skiej. Te wszystkie przykłady po-
kazują, że w krótszej bądź dłuższej 

perspektywie czasu każdy z nas 
może stać się uchodźcą potrze-
bującym wsparcia od innych ludzi 
— podkreśla Krzysztof Iwiński.

Ludzie pozbawieni domu, dobytku, 
pracy, cierpiący głód nie są w stanie 
skutecznie walczyć o siebie. Potrze-
bują reprezentacji, kogoś, kto poru-
szy społeczeństwo międzynarodowe. 
Świat musi o nich pamiętać, dlatego 
też 20 czerwca obchodzimy Świa-
towy Dzień Uchodźcy, ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
4 grudnia 2000 roku. Do sytuacji 
uchodźców odnosi się także Kościół 
katolicki, który Światowy Dzień Mi-
granta i Uchodźcy ustanowił w drugą 
niedzielę po uroczystości Objawienia 
Pańskiego. W instrukcji Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów 
i Podróżujących (1978 r.) czytamy, 
że dzień ten „Jest pomyślany jako 
odpowiednia okazja dla pobudzenia 

wspólnot chrześcijańskich do odpo-
wiedzialności wobec braci migrantów 
oraz do obowiązku współdziałania 
w rozwiązywaniu ich różnorakich 
problemów”. Obowiązek pomocy 
uchodźcom podkreśla również papież 
Franciszek i nawołuje wszystkich ka-
tolików do zwiększonej i rzeczywistej 
pomocy wszystkim zmuszonym do 
ucieczki z krajów ogarniętych woj-
ną, prześladowaniami i dotkniętych 
kryzysem humanitarnym.

Tekst Centrum Medialne Caritas Polska 
Zdjęcia Caritas Polska,  
Caritas Internationalis

 O tym, jak pomóc 
uchodźcom razem  
z Caritas Polska, 
przeczytasz na stronach: 
caritas.pl/wenezuela 
caritas.pl/jemen 
caritas.pl/syria

uchodźcy wewnętrzni 
(IDPs, głównie 

Jazydzi)  
– na skutek  

działań wojennych

uchodźcy  
z Jemenu  

– na skutek  
działań  

wojennych

uchodźcy  
wewnętrzni (IDPs)  

– na skutek  
działań  

wojennych

 uchodźcy z Erytrei 
oraz Południowego 
Sudanu – na skutek 
działań wojennych 

i sytuacji politycznej

uchodźcy  
wewnętrzni  
– na skutek  

konfliktu  
politycznego

Irak/iracki 
Kurdystan Dżibuti Ukraina Egipt

Palestyna 
(Strefa Gazy)

 Maria, fryzjerka ze 
zniszczonego przez 

wojnę Aleppo w Syrii, 
dzięki wsparciu Caritas 

Polska mogła znów 
otworzyć swój salon 

piękności
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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Plan na spokojne życie
Przyjechali do Polski by żyć spokojnie i realizować 
marzenia. David już otworzył restaurację i myśli o jej 
remoncie. Oksana pracuje jako menadżer i wciąż 
się doszkala. Tetiana chce wykorzystać swój talent 
i wykształcenie ekologiczne. Dzięki pomocy państwa, 
Caritas i zwykłej życzliwości każdego z nas wszystkie te 
plany stają się realne. 

Stale rośnie liczba cudzoziemców, 
którzy osiedlają się w naszym kraju. 
Wielu z nich przyjeżdża do Polski na 
kilka miesięcy do pracy, ale są też 
i tacy, którzy zabierają ze sobą ro-
dziny i chcą zostać na stałe. Jednak 
zmiana miejsca zamieszkania nie jest 
łatwa, często wiąże się z pokona-
niem wielu problemów formalnych 
i adaptacyjnych. Caritas Polska od 
lat podejmuje działania pomocowe 
dedykowane migrantom i uchodź-
com w ramach realizowanych pro-
jektów finansowanych z Funduszu 
Azylu Migracji i Integracji. Na ła-
mach kwartalnika „Caritas” po raz 
kolejny prezentujemy historie mi-
grantów, które zostały spisane w ra-
mach cyklu reportaży pod hasłem 
„Bliskie i dalekie podróże”*. Mamy 
nadzieję, że losy przedstawionych 
osób pozwolą na lepsze zrozumienie 
sytuacji obcokrajowców w Polsce.
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Tetiana: Chcę 
wykorzystać talent

Tetiana pochodzi z Nikopolu w ob-
wodzie dniepropietrowskim na 
Ukrainie. Jest absolwentką studiów 
z zakresu ekologii na uniwersytecie 
w Kijowie. W ojczyźnie zostawiła 
mamę i babcię. Bardzo za nimi tęskni. 
Do Polski przyjechała wraz 
z mężem i synem Danilem 
by godnie żyć. Tu widzi przy-
szłość dla siebie i rodziny. „Na 
Ukrainie wszystko było bar-
dzo drogie, tu nawet mleko 
i mięso jest tańsze” – mówi 
Tetiana. W Polsce docenia 
spokój, porządek i możliwość 
znalezienia pracy. Mąż Tetia-
ny pracuje, ona szuka na razie 
swojego miejsca w nowym i nieco 
obcym dla niej świecie. Uczy się ję-
zyka – uczestniczyła między innymi 
w kursie organizowanym w ramach 
projektu. Stara się także dokształcać. 
Udało jej się ukończyć policealną 
szkołę dla opiekunek dziecięcych, 
kurs bezpieczeństwa i higieny pracy, 
myśli też o kursie florystycznym. Jej 
syn Danil rozpoczął naukę w pol-
skiej szkole i bardzo dobrze mówi po 

polsku. Nie ma problemów z nauką, 
z czego mama bardzo się cieszy. „To 
właśnie on nie chce już wracać na 
Ukrainę, bo widzi, że tu jest lepszy 
świat” – dodaje Tetiana.

Szczecin stał się od początku celem 
jej wyprawy do Polski. Jeszcze na 
Ukrainie wiedziała, że gdzieś w Pol-
sce jest takie miejsce. To miasto 
pokochała od pierwszego wejrze-
nia. Ujęła ją wszechobecna zieleń, 
możliwość spacerów po parkach, na-
wet w centrum Szczecina. Uwielbia 
szczególnie Jasne Błonia. Przyroda 
to jej świat, chciałaby kiedyś wrócić 
do zawodu, który zdobyła na uczelni 
w swoim kraju. Bardzo lubi również 
szczecińską filharmonię, podziwia 
ten gmach i chętnie go odwiedza. Na 
razie Tetiana jest nieco onieśmielona, 

uczy się Polski, ale przyznaje, że ze 
strony Polaków spotkało ją wiele 
dobra. Dzięki projektowi realizowa-
nemu przez Caritas Polska poznała 
wiele osób, które nie tylko służą radą 
w konkretnych problemach urzędo-
wych, ale także często są wsparciem 
w trudnościach, które napotyka jak 
każdy przybysz w obcym kraju.

W swojej ojczyźnie Tetiana zajmo-
wała się głównie wychowywaniem 
dziecka, ale też dorabiała wykorzy-
stując swą pasję pieczenia pierników. 
Jej wypieki są niczym dzieła sztuki, 
mają przeróżne kształty i są prze-
pięknie ozdobione. Tetiana nadziewa 
je na patyczki i tworzy pyszne bukie-
ty, którymi obdarowuje przyjaciół 
i znajomych. Kilka z nich trafiło do 
nauczycieli w szkole syna w charak-
terze prezentów z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Jak przystało na 
estetkę, Tetiana dba o otaczającą ją 
rzeczywistość. Udało jej się na przy-
kład zaprojektować i samodzielnie 
pomalować mieszkanie. 

SYN TETIANY, DANIL, 
ROZPOCZĄŁ NAUKĘ 
W POLSKIEJ SZKOLE 
I BARDZO DOBRZE 
MÓWI PO POLSKU. 

TO WŁAŚNIE ON NIE 
CHCE JUŻ WRACAĆ 

NA UKRAINĘ.

TETIANA KOCHA PRZYRODĘ, DLATE-
GO UKOŃCZYŁA STUDIA Z ZAKRESU 

EKOLOGII. TERAZ MYŚLI O KURSIE 
FLORYSTYCZNYM. MARZY O TYM, BY 

WYKORZYSTAĆ W POLSCE SWOJE 
WYKSZTAŁCENIE I TALENT.
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David: Moja pasja 
to gotowanie

David przyjechał do Polski w 2016 
roku z Gruzji, z Tbilisi. Jego pasją jest 
gotowanie, którego najpierw uczył 
się w rodzinnym domu, 
a później na studiach po-
dyplomowych. Jednak po-
czątkowo nie wiązał swojej 
przyszłości z gastronomią. 
Jest absolwentem średniej 
szkoły muzycznej w klasie 
skrzypiec oraz konserwato-
rium muzycznego w klasie 
śpiewu operowego. Teraz ma 
swoją restaurację w centrum 
Szczecina, którą nazwał Ime-
reti – tak, jak region w Gru-
zji. Zwykle gotuje sam, ale czasami 
pomagają mu rodzice. Podkreśla, 
że wszystko musi być świeże. Cha-
czapuri, czyli gruziński placek-pizza, 
cieszy się największą popularnością 
w restauracji Davida. Goście lubią 
także jagnięcinę i pierożki. Bardzo 
cenią herbatę, która jest mocna 
i aromatyczna. Została przywiezio-
na z Gruzji, podobnie jak przyprawy, 
których David używa w restauracji.

David wyjechał z ojczyzny w poszu-
kiwaniu lepszego życia, choć jego 
kulinarne doświadczenia są niemałe. 
Gotował między innymi dla prezy-
denta Gruzji Micheila Saakaszwili. 
Podobnie jak wielu Gruzinów bardzo 
lubi Polaków, ale bardzo przeszkadza 
mu biurokracją, z którą jako przed-
siębiorca musi się mierzyć w Polsce. 

Marzenia Davida? Mniej biurokracji 
i pobyt w Polsce na stałe, a także 
remont restauracji, który David 
na pewno wykona sam. Bo David 
to człowiek orkiestra. Artysta, ale 
i pragmatyk, który potrafi niemal 
wszystko zrobić własnoręcznie. Już 
rozpoczął zakup materiałów bu-
dowlanych i zaplanował prace. Czy 
tęskni za ojczyzną? Na ścianach jego 
restauracji wiszą fotografie cieka-
wych miejsc w stolicy Gruzji. Jest 
między innymi czarno-białe zdjęcie 
mostu w Tbilisi i centrum myślistwa 
z termami, są również reprodukcje 
prac gruzińskich artystów plasty-
ków. David ma nadzieję, że spotka 
w Polsce swoją drugą połowę. Czy 
wróci do Gruzji? Mówi, że na razie 
nie bardzo w to wierzy, choć zostawił 
w kraju dom i mieszkanie.   

Oksana: Lubię  
nowe wyzwania

Oksana pochodzi z miasta Chmiel-
nicki w zachodniej Ukrainie, a do Pol-
ski przyjechała w lipcu 2019 roku. 
W kraju zostawiła dom. Ukończyła 
ekonomię na Chmielnickim Uniwer-
sytecie Narodowym. W ojczyźnie 
była menadżerem w dużej firmie zaj-
mującej się dystrybucją materiałów 
biurowych i szkolnych i zarządzała 35 
sklepami. Udzielała się także w wielu 
projektach społecznych, między in-
nymi dla Caritas na Ukrainie. Bardzo 
lubi przyjmować nowe wyzwania 

zawodowe i uczyć się. 

W Szczecinie pracuje w sklepie 
„Ukrainoczka”, gdzie pełni funkcję 
menadżera. Rozpoczęła również 
studia w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu w Szczecinie na 
kierunku zarządzanie projektami, 
bo chce lepiej znać słownictwo 
ekonomiczne i polskie prawo oraz 
realia gospodarcze. Bardzo zależy 

DAVID 
PROWADZI 

W SZCZECINIE 
RESTAURACJĘ 

IMERETI. ZIOŁA, 
KTÓRYMI 

DOPRAWIA 
POTRAWY, 

POCHODZĄ 
Z GRUZJI.

NA ŚCIANACH 
RESTAURACJI NIE 

MOGŁO ZABRAKNĄĆ 
BLISKICH SERCU 

DAVIDA AKCENTÓW. 
SĄ FOTOGRAFIE 

CIEKAWYCH MIEJSC 
W STOLICY GRUZJI 

I REPRODUKCJE 
PRAC GRUZIŃSKICH 

ARTYSTÓW PLASTYKÓW.
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jej także na tym, by poprawnie mówić 
po polsku. Jej największą pasją nie 
jest jednak praca, ale ro-
dzina i wspólne spędzanie 
czasu z synem i mężem. 
To właśnie mąż Mak-
sym, który ma polskie 
pochodzenie, pierwszy 
przyjechał do Polski. Ok-
sana przyjechała za nim. 
Bardzo się cieszy, że jej 
małżonek – na Ukrainie 
sportowiec z dobrymi 
wynikami w podnoszeniu 
ciężarów – znów zaczął 
w Polsce ćwiczyć i dbać 
o kondycję. Mówi, że w końcu odna-
leźli oboje stabilizację i spokój. 

Początki w Polsce nie były dla Oksany 
łatwe. Najtrudniejsze było gotowanie 
i konfrontacja z polskimi potrawami. 
Oksana nie bardzo wiedziała, do cze-
go służą niektóre produkty. Minęło 
trochę czasu, zanim zrozumiała, czym 
jest polska włoszczyzna i do czego 
służy taki zestaw warzyw. Na Ukra-
inie w ogóle nie używa się w kuchni 
korzeni selera czy pietruszki. Nawet 
trudno kupić seler. Teraz już polubiła 

polskie smaki i nauczyła się wykorzy-
stywać typowe dla polskiej kuchni 
warzywa.

Co jest dla niej najważ-
niejsze w życiu? Rodzi-
na. Oksana myśli o jej 
powiększeniu. Marzy 

również o własnym małym biznesie, 
który zapewni bezpieczeństwo eko-
nomiczne. Podziwia Polaków za to, 

że dbają o więzy rodzinne, 
ceni za szacunek do rodziny 
i za miłość, którą ludzie po-
trafią się tu dzielić. Według 
Oksany w Polsce ludzie chęt-
nie okazują sobie uczucia. 
Rozczula ją widok starszych 
panów obdarzających swoje 
żony kwiatami. „Tu jest na 
pewno więcej miłości niż na 
Ukrainie” – mówi Oksana.

 Więcej na stronie: 
migranci-uchodzcy-
szczecin.caritas.pl/
fotoreportaze/

*  Reportaże zrealizowano w ramach projektu 
„Kompleksowy system wsparcia w zakresie 
adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli 
państw trzecich przebywających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego”, który 
jest współfinansowany z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu 
państwa. Projekt realizowany jest przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego – Lidera projektu – oraz 
Caritas Polska – Partnera projektu.

OKSANA CENI 
POLAKÓW ZA 
TO, ŻE DBAJĄ 

O WIĘZY 
RODZINNE, 

SZANUJĄ 
RODZINĘ 

I POTRAFIĄ 
SIĘ DZIELIĆ 
MIŁOŚCIĄ.

OKSANA NA UKRA-
INIE BYŁA MENADŻE-
REM W DUŻEJ FIRMIE. 

W SZCZECINIE PRACUJE 
W SKLEPIE, GDZIE RÓW-

NIEŻ PEŁNI FUNKCJĘ 
MENADŻERA. BY LEPIEJ 

POZNAĆ POLSKIE SŁOW-
NICTWO EKONOMICZNE 
I PRAWO ZACZĘŁA STU-
DIOWAĆ ZARZĄDZANIE.
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Zamek  
w Nieświeżu  

na Białorusi, dawna 
rezydencja rodu 

Radziwiłłów

1  Ks. prałat Tadeusz Uszyński (1929-2001), krajowy moderator Sodalicji Mariańskich w Polsce, podpułkownik WP, kapelan. Był rektorem kościoła akademickiego św. Anny 
w Warszawie. Przez 20 lat prowadził działalność duszpasterską w środowisku akademickim. Z duszpasterstwem akademickim zetknął się w czasie studiów – studiował 
teologię i socjologię na UW, w Paryżu i w Monachium, zdobył tytuł doktora, prowadził pracę duszpasterską na paryskiej Sorbonie. W ostatnich latach życia pełnił funkcję 
proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie. Tutaj przyczynił się do powstania Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Utworzył także katolickie gimnazjum i liceum. 

2  Pieczątka AB w paszporcie oznaczała, że właściciel paszportu jedzie za granicę – na Białoruś, Ukrainę lub do Rosji –w celach służbowych. Obecnie zamiast pieczątek 
stosuje się wizy.

Na fali sierpniowych wydarzeń na 
Białorusi i obaw o praworządność 
w tym kraju szczególnie ważna 
staje się dziś kwestia Polaków 
za wschodnią granicą, którzy 
z racji polityki państwowej należą 
dziś do najbiedniejszych grup 
społecznych…
To prawda. Po wojnie część Pola-
ków deportowano w głąb Związku 
Radzieckiego, nie pozwalano uczyć 
się języka polskiego. Polacy nie mogli 
także zajmować wyższych stanowisk 
i byli źle opłacani. Dziś to starsi, ubo-
dzy ludzie, ich emerytury są bardzo 
niskie. Wielu z nich oparcie znajduje 
w parafiach katolickich.

W ten sposób trafił pan do Polaków 
na Białorusi? Przez Kościół?
Wszystko zaczęło się od księdza Ta-
deusza Uszyńskiego1 w parafii przy 
ul. Chłodnej. Kiedyś zobaczył, że 
mam duży samochód i powiedział: 
„Pojechałbyś do Nieświeża, zoba-
czysz zamek Radziwiłłów, pierwszy 

krzyż katyński postawiony przez 
ks. dr. Henryka Okołotowicza”. 
I tak pojechałem pierwszy raz, 
z wielkimi problemami na granicy. 
Na poważnie zaczęło się w 1991 r. 
Brałem rzeczy z hurtowni i połowę 
zostawiałem dla Caritas diecezjalnej 
w kraju, a połowę zawoziłem Pola-
kom za wschodnią granicę. Najpierw 
jeździłem do Nieświeża, a potem 
był Wołożyn, Rohaczów… Miałem 
samochód i rzeczy, bo dostałem za-
świadczenie od księdza Uszyńskiego 
i mogłem biegać po hurtowniach. 
Za każdym razem szedłem z pasz-
portem po służbową pieczątkę AB2 
od Caritas Polska, później po AB na 
Kruczą i wsiadałem w samochód. 
Od poniedziałku do piątku praco-
wałem, bo miałem serwis naprawy 
agregatów prądotwórczych, a sobo-
tę i niedzielę miałem czas na dzia-
łalność humanitarną.

Miał pan szczęście do poznawania 
niezwykłych ludzi…

Według białoruskiego 
spisu powszechnego ok. 
295 000 mieszkańców 
Republiki Białorusi 
stanowią Polacy. Według 
nieoficjalnych statystyk 
w granicach państwa 
może mieszkać od 
500 000 do 1 200 000 
Polaków . Przez lata 
poddawani dyskryminacji 
i depolonizacji są dziś 
również najsłabiej 
uposażoną grupą 
społeczną. Do nich 
właśnie różnymi 
drogami dociera polska 
pomoc. Niesie ją m.in. 
Kościół w Polsce 
i Boży wysłannicy, 
wolontariusze, tacy 
jak pan Władysław 
Kościołek, którego 
poprosiliśmy o rozmowę.



55 numer 3 – wrzesień 2020 

>>  Ludzie i dzieła 

I wspaniałych mentorów. Dzięki 
księdzu Uszyńskiemu poznałem 
na jednym z uroczystych spotkań 
księdza prałata Zdzisława Pesz-
kowskiego3, który wrócił do Polski 
po emigracji. „Mnie tu zawsze ktoś 
pomoże, a ksiądz Peszkowski przy-
jechał z Ameryki, trudno mu się 
w Polsce odnaleźć” – powiedział 
mi ks. Uszyński i tak zostałem kie-
rowcą, a właściwie niemal sekreta-
rzem ks. prałata. Rozumieliśmy się 
z księdzem bez słów. Woziłem go 
przez 15 lat po całej Polsce, bo był 
wszędzie zapraszany, więc co spoj-
rzę na siedzenie pasażera, to widzę 
księdza. Miałem szczęście poznać 
także księdza Józefa Maja4, działa-
cza, kapelana młodzieży akademic-
kiej. Spotkałem w życiu wspaniałych 
ludzi, cieszących się autorytetem, 
dlatego miałem co wozić na Biało-
ruś. „Przyjeżdżaj, to porozmawiamy” 
– słyszałem, gdy tylko zadzwoniłem 
z jakąś sprawą. Jechałem, zabierałem 
rzeczy i znów na Białoruś.

Miał pan własną firmę, był 
pan kierowcą. Jak to możliwe, 
że znalazł pan czas na pracę 
charytatywną, na częste wyjazdy 
na Białoruś?
Wyjeżdżałem w weekendy, więc to 
nie kolidowało z moją pracą, z której 
żyłem. Zacząłem jeździć pod koniec 
lat 80. i tak trwa to do dziś. W życiu 

3  Ks. prałat Zdzisław Aleksander Peszkowski herbu Jastrzębiec (1918-2007), doktor filozofii, kapelan Jana Pawła II, harcmistrz, podchorąży kawalerii Wojska Polskiego II 
RP, rotmistrz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapelan Rodzin Katyńskich i pomordowanych na Wschodzie, kapelan naczelny ZHP pgK, patron honorowy Hufca ZHP 
Ziemi Sanockiej. Był zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla, w uchwale Sejmu RP czytamy: „Ksiądz Prałat Peszkowski przez lata prowadził w Polsce i na forum między-
narodowym niezwykle owocną akcję na rzecz zachowania pamięci i uświadomienia opinii międzynarodowej faktu zbrodni katyńskiej, jako bezprecedensowego mordu 
popełnionego przez Związek Radziecki na internowanych polskich oficerach. (...) Jednocześnie Ksiądz Prałat – były więzień sowiecki i niedoszła ofiara Katynia od lat działa 
w duchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego.”

4  Ks. Józef Maj (ur. 1942), prałat, studiował polonistykę na UW, od 1975 r. był duszpasterzem akademickim w Warszawie. Działał jako łącznik wielu represjonowanych przez 
władze komunistyczne. Kapelan Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Związku Młodzieży Demokratycznej. Doprowadził do ujawnienia tajnych pochówków ofiar 
reżimu komunistycznego.

mi się powiodło i chciałem, żeby inni 
też coś z tego mieli. Dawałem orga-
nizację, transport i swój czas.

Jeździł pan w imieniu  
Caritas Polska?
Tak, cały czas w imieniu Caritas 
Polska. Pamiętam, jak tworzyła się 
w 2012 r. Caritas Białoruś. Było 
sześciu założycieli, w tym przed-
stawiciele z Mińska, i jeszcze mnie 
dopisali jako założyciela: „Ty masz 
doświadczenie w organizowaniu, 
dużo jeździsz, to nam pomożesz”.

Jakie rzeczy woził pan Polakom  
na Białorusi?
To były najprostsze środki czystości, 
żywność o przedłużonej ważności, 
a potem także odzież i zabawki. Za-
bawki pomagały mi przemycić coś 
innego, np. książki. Na książki na gra-
nicy źle patrzyli, wiadomo… A u nas 
akurat były likwidowane biblioteki 
i mogłem brać dzieła Prusa, Sło-
wackiego, Mickiewicza. Na Białorusi 
Polacy chcieli zakładać biblioteki. 
Jednak mogłem te książki przewieźć 
jedynie ukryte pod zabawkami. Na 
granicy spojrzeli: „A, igruszki, jedź!”. 
Czasem brali coś dla siebie. Taka jest 
rzeczywistość – nie dasz im, to nie 
pomogą tobie. Tak ich przekonywa-
łem do siebie. Miałem zasadę, że 20 
procent tego, co wiozę, mogę oddać 
im, by pozwolili mi przejechać. Cza-

sem przychodziła niespodziewana 
pomoc. Na przykład ksiądz Henryk 
Okołotowicz, który pracował w pa-
rafii w Wołożynie, napisał pismo, 
że jestem jego współpracownikiem, 
i to ułatwiało mi przekraczanie gra-
nicy. Poza tym działał fakt, że wio-
zę pomoc, bo gdy zdarzyło mi się 
przekroczyć prędkość, mówili: „Ty 
nam pomagasz, to my cię puścimy, 
tylko pamiętaj, jedź ostrożnie”. Mimo 
wszystko było wiele problemów, 
wiele razy zawrócili mnie na granicy, 
Polacy przepuścili, a tamci zawrócili. 
Dlaczego? Bo na przykład nie mieli 
humoru, bo za dużo wiozę rzeczy 
albo że pomoc niepotrzebna. Muszę 
powiedzieć, że to było szaleństwo. 

Ile razy był pan z pomocą 
na Białorusi?
Ja nie liczyłem, ale komputer policzył, 
bo na białoruskiej granicy wszystko 
musiało być sprawdzone i policzone. 
Okazało się, że byłem na Białorusi 
ponad tysiąc razy w ciągu tych 35 
lat. Wyjeżdżałem średnio dwa razy 
w miesiącu. Pamiętam, że któregoś 
roku, w styczniu, okazało się, że są 
kalendarze – pewna firma za dużo 
zamówiła, a były pięknie drukowane 
we Włoszech. Gdyby chcieli je znisz-
czyć, to musieliby zapłacić podatek, 
więc przekazali je na szczytny cel. 

Transport pełen dobra
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Pierwsze kalendarze przewiozłem dla 
pograniczników, potem do Głównego 
Urzędu Ceł na Białorusi i dzięki temu 
miałem przez 3 tygodnie otwartą 
granicę. Wjeżdżałem samochodem 
z przyczepą i mówiłem, że wiozę tyl-
ko kalendarze. Nie kazali mi nawet 
wychodzić z samochodu, brali pasz-
port, przystawiali pieczątkę i jecha-
łem dalej. Tych kalendarzy było 200 
tys. Pewnego razu zapytali: „Wiesz, 
ile u nas taki kalendarz kosztuje?” 
Odpowiadam, że nie wiem. A oni na 
to, że po dolarze mógłbym sprzedać 
je bez problemu nawet styczniu. Po-
myślałem wtedy, że gdybym sprze-
dał choćby jeden kalendarz, to tak, 
jakbym siebie albo księdza sprzedał. 
One były rozprowadzane w kościo-

5 Rozmowa przeprowadzona 10 sierpnia 2020 r.

łach w Nieświeżu, Baranowicach, ale 
ludzie dawali co łaska, kto miał, to dał. 
I tak się to dobro tworzyło. 
Przywoziłem też odzież używaną, 
więc ksiądz w Nieświeżu wybudo-
wał taką drewnianą wiatę, a panie, 
które pomagały, wieszały je na wie-
szaczkach. Potem ksiądz ogłaszał 
w kościele, że przywieziona została 
pomoc i każdy może sobie przyjść 
i coś wybrać. Podziękowania i łzy 
w oczach tych ludzi, wdzięczność, że 
ktoś o nich pamięta, to była dla mnie 
największa zapłata. Nie odznaczenia, 
bo one przyszły po latach. Po prostu 
ktoś uznał, że mi się one należą, ale 
ja nie dla tych zasług pracowałem. 

Jakie to były odznaczenia?

Za wieloletnią współpracę, pomoc 
Polakom i Kościołowi na Wschodzie 
zostałem odznaczony przez księdza 
Peszkowskiego medalem Golgoty 
Wschodu. Przyznano mi także medal 
Polskiego Czerwonego Krzyża i Or-
der Świętego Stanisława w Polsce 
I klasy za odwagę w czynieniu Dobra. 
Trochę mi te odznaczenia pomogły 
w organizowaniu pomocy, ludzie 
wiedzą, za co je otrzymałem, więc 
wiele drzwi się przede mną otwarło.

Wciąż pan jeździ na Białoruś?
W tej chwili, przez pandemię i wy-
darzenia na Białorusi, nie jeżdżę, ale 
jestem gotowy. Cały czas organizuję 
dary, wszystko czeka na przewóz. 
Teraz, po wyborach, sytuacja jest 
trudna, zobaczymy jak dalej będzie 
wyglądać5. Ta pomoc trwa więc do 
dzisiaj, bo Bóg dał mi drugie życie 8 
lat temu, kiedy pokonałem nowotwór. 
Nie chciałem tego życia zmarnować. 
Wiem, jakie tam są potrzeby, a to 
tylko 300 km od naszej granicy. To 
tak, jakbym jechał do Polski. Mło-
dzi nie wiedzą, jak wyglądała kiedyś 
nasza granica. Ja też, gdybym nie 
jeździł tam i nie rozmawiał z ludźmi, 
którzy zaprowadzili mnie na miejsce, 
gdzie stał słup graniczny. Na jednym 
z budynków był też napis „Poczta 
Polska”, ale władze kazały go zatyn-
kować. Starsi kultywują polskość, 
polski język, widać ich też w ko-
ściołach. Ja myślę, że prawdziwej 
polskości możemy uczyć się od nich.

Ugoszczą tam pana?  
Ma się pan gdzie przespać?
Oczywiście, tylko ja nie zawsze mo-
głem, tylko obiad zjadłem i w drogę. 
Doświadczyłem dużo dobra. Pozna-
łem tam osobę, która miała własną 

List ks. Henryka Okołotowicza skierowany 
do darczyńców z Polski i rekomendujący 
pośrednictwo pana Władysława Kościołka
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stację paliw, więc gaz do samochodu 
mi zatankowali. To już była dla mnie 
wielka pomoc, bo na początku jeździ-
łem za własne pieniądze. Kiedyś pani 
Maria Okońska6 podarowała mi swo-
ją książkę pt. „Przez Maryję wszystko 
dla Boga. Wspomnienia 1920-1948” 
z taką dedykacją: „Panu Władysła-
wowi – aby został świętym”. Teraz 
muszę się z tego wywiązać! (śmiech)

W czasie podróży na Białoruś 
udawało się panu omijać 
problemy związane z polityką?
Na granicy nigdy nie wdawałem się 
w rozmowy polityczne. Jednak nie 
zawsze można od tego uciec. Zda-
rzyła mi się taka historia. Otóż pan, 
który miał serwis w Płocku, podaro-
wał mi duże używane ksero, z myślą, 
że na parafii jeszcze kilka lat posłuży. 
Zapakowałem to ksero i pojechałem. 
Jak je na granicy zobaczyli, to mówią: 
„Masz szczęście, że ciebie znamy, bo 
tak to byś do więzienia trafił. Zawra-
caj, my tego nie widzieliśmy”. Tak tam 
jest, jak u nas za komuny. Bo może 
to być sprzęt do powielania ulotek 
podburzających przeciwko władzy.  

Czy w czasie odwiedzin parafii 
na Białorusi zdarzyły się historie, 
które zapadły panu szczególnie 
w pamięć? 
Oczywiście! Na przykład w Nieświe-
żu, kiedy ksiądz pod koniec mszy 
powiedział, że pomoc przyjechała, to 
starsze panie chciały mnie po rękach 
całować. Te łzy w ich oczach, ich 
wdzięczność mobilizowały mnie do 
dalszej pomocy. Pamiętam też, jak 
rodzina Radziwiłłów przekazała mi 
pieniądze na remont kościoła, w któ-
rym przeciekał dach. Przewoziłem 
je po trochu. Wiele ryzykowałem, 
ale potem było już tak, że mnie nie 
kontrolowali. Przy powrocie czasem 
zabierali mi kluczyki i prześwietlali 
samochód. 

6  Maria Okońska (1920-2013), polonistka, psycholog, absolwentka tajnych kompletów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Uczestniczka 
Powstania Warszawskiego ps. „Emmanuela”. Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Od 1942 bliska współpracownica Stefana Wyszyńskiego.

Myśli pan, że pomoc jest tam 
nadal potrzebna?
Tak, zdecydowanie, tam są starsi 
ludzie. Przez to, że są Polakami, nie 
mogli piastować wyższych stanowisk 
i mieć lepiej płatnej pracy. Wykony-
wali prace pomocnicze, a emerytury 
tam są bardzo niskie. To biedni lu-
dzie. Młodsze pokolenie wyjeżdża 
do Polski, chociaż polityka była taka, 
by wymieszać wszystkich, by nikt nie 
wiedział, kim jest. Kiedy odwiedzam 
czasem tamtejsze cmentarze, to wi-
dzę same polskie nazwiska. Ludzie 
tam zostali, bo przecież leżą tam ich 
przodkowie. Już przyzwyczaili się 
do tej rzeczywistości i potrafią tam 
przetrwać. Potrafią robić na drutach, 
szyć, naprawić buty. Najbardziej po-
mocy potrzebują starsi i dzieci.

Czuje pan inny klimat na Białorusi?
Tak, tam nikt nie przyklęknie na jed-
no kolano w kościele. Jak się ludzie 
modlą, to się modlą. Chociaż są wy-
mieszani. Na przykład w Nowej My-
szy jest kościół katolicki, a obok pra-
wosławny. Idą ludzie razem, dopiero 
przed samym kościołem okazuje się, 
że jeden idzie tu, a drugi tam. Potem 
wychodzą, rękę sobie podają. Ludzie 
dogadują się świetnie, zapraszają się 
nawzajem do kościołów. Pop uczest-
niczy w uroczystościach katolickich 
i odwrotnie – ksiądz z kościoła ka-
tolickiego uczestniczy w uroczysto-
ściach prawosławnych.  

Ma pan ciekawe nazwisko, jakby 
określiło z góry pana drogę życia…
Rzeczywiście. Przy okazji pobytu 
w Ameryce odwiedziłem Las Vegas, 
a później znajomi się śmiali: „Tym się 
nie chwal, bo jako Kościołek nie po-
winieneś tam być” (śmiech). Pamiętam 
też, że kiedy pracowałem w zakła-
dach Nowotko, najważniejszy był 
sekretarz partii. Któregoś dnia przy-
chodzi do mnie mistrz i mówi: „wzywa 

cię pierwszy sekretarz”. Byłem nowy, 
a nowych agitowano. 
— Dzień dobry – mówię.
— Nazwisko!
— Kościołek.
— A to nie. Zmień nazwisko, wtedy 
się do mnie zgłosisz.
Na szczęście na tym się skończyło, 
bo innych po kilka razy wzywał.

Ma pan w życiu dużo szczęścia…
To prawda i mam nadzieje, że nadal 
będzie mi towarzyszyło. Przyda się, 
gdy wreszcie znów będę mógł poje-
chać z pomocą na Białoruś.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia archiwum Caritas Polska,  

archiwum prywatne

Jeśli chcesz pomóc Polakom  
na Białorusi:

 skontaktuj się: 
Władysław Kościołek,  
tel. 503 350 195 

 lub wyślij SMS 
charytatywny o treści 
POMAGAM pod nr 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT) 

Władysław Kościołek uhonorowany 
Orderem Świętego Stanisława I klasy, 
maj 1919 r.
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wyzwaniem dla rozumu, zasad logi-
ki formalnej czy ludzkich kalkulacji 
opartych na doświadczeniu. Zaczy-
nając w Caritas Polska w 2013 r. 
projekt pomocy młodym osobom 
pogrążonym w uzależnieniach, bez-
domności i innych życiowych kryzy-
sach, spotykaliśmy się z wyzwaniami 
przekraczającymi oczekiwania, jakie 
są oparte na powszechnie obowią-
zujących zasadach. W naszych dzia-
łaniach na rzecz tych, którym nawet 
rodzony ojciec zaszczepił negatywny 
aspekt wiary, również bardzo sku-
teczny w dalszym dysfunkcyjnym 
życiu potomka, mówiąc na przykład: 
„do niczego się nie nadajesz”, „nic 
z ciebie nie będzie”, musieliśmy bar-
dziej uwierzyć w potencjał i możli-
wości uczestników niż oni sami wie-
rzyli. A przy okazji „odprogramować” 
w nich negatywny aspekt wiary. Już 
sama nazwa projektu, a obecnie pro-
gramu „Damy radę!”, zawiera w sobie 
duży potencjał nadziei i w konse-
kwencji także wiary, że mimo wszyst-
ko nie tylko pokonamy trudności, ale 
i wyjdziemy na prostą.

Wiara jest zaraźliwa

Wiara, podobnie jak niewiara, zły 
i dobry przykład, świadectwo po-
staw życiowych, klęsk i osiągnięć 
z tym związanych, ma silne oddzia-
ływanie na innych, szczególnie po-
zostających w porównywalnej lub 
gorszej sytuacji życiowej. Można 
powiedzieć, że osobiste świadec-
two ma właściwość wpływania na 
innych w daleko bardziej skutecz-
ny sposób niż najlepsze instrukcje 
i perswazje. Można w tym również 

znaleźć zasiew wiary – jeżeli jemu 
się udało, to dlaczego mnie miałoby 
się nie udać. Nawet w szkole dzieci 
łatwiej przyswajają sobie różne po-
stawy i umiejętności poprzez kon-
takt z rówieśnikami niż przez zwykłe 
lekcje. W praktyce programu „Damy 
radę!” istotą zabiegów w sferze re-
habilitacji życiowej uczestników jest 
dotarcie do intuicyjnych dla czło-
wieka mechanizmów wiary, nieraz 
głęboko ukrytych i nieaktywnych, 
do naturalnej, chociaż czasem nie-
uświadomionej potrzeby rozwoju 
i awansu życiowego i, co za tym idzie, 
uaktywnienie obu tych motorów po-
stępu poprzez grupową interakcję 
uczestników w postaci dzielenia się 
swoimi doświadczeniami. W wielu 
przypadkach byliśmy zaskoczeni 
skutecznością i szybkością awansu 
społecznego oraz osobistego uczest-
ników, których dotychczasowe ży-
cie było pełne patologicznych lub 
niebudujących wzorców, nieraz od 
wczesnego dzieciństwa. Mając to na 
uwadze staramy się wydobywać każ-
dy przykład pozytywnych dokonań 

Wiara jest powszechnie 
utożsamiana ze sferą religii,
co jest tylko częściowo 
słuszne. To ogromna siła 
napędowa, siła twórcza, 
która pozwala podnieść się 
i działać, choćby wszystko 
wokół wskazywało na to, 
że happy endu nie będzie. 
Dowodem na to są historie 
konkretnych osób .

Pismo św. mówi wyraźnie: „Wiara 
jest poręką tego, czego się spodzie-
wamy” (Hbr 11,1), niektóre tłuma-
czenia podają, że jest przekonaniem, 
a nawet mocnym przekonaniem. 
Zatem najpierw jest wiara, ufność 
i wola otrzymania, a potem realizacja 
tego, czego się spodziewamy. Wia-
ra ma więc moc twórczą i kreującą, 
bez względu na konotacje religijne. 
W działaniach wspierających osoby 
doświadczające życiowych kryzy-
sów, często chronicznych, dla sku-
tecznego działania powinniśmy naj-
pierw ożywiać wiarę – najpierw sami 
w sobie, a następnie zastosować ją 
i przekazywać innym jako modus vi-
vendi i modus operandi *

Wiara przekracza 
granice

Można powiedzieć, że wiara przekra-
cza ludzkie pojęcie, bo bywa niezłym 

Wiara czyni cuda

Uczestnicy programu „Damy radę” 
na wycieczce rowerowej wiosną 
ubiegłego roku
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i postaw u uczestników programu, 
ukazywać go i publicznie nagradzać. 
Jak w lipcu tego roku, kiedy dyrek-
tor Caritas Polska wręczył Erykowi, 
najmłodszemu uczestnikowi progra-
mu „Damy radę!”, dyplom uznania za 
„Pomyślne zdanie egzaminu matural-
nego i wytrwałą realizację życiowych 
celów”, co pięknie wybrzmiało na 
firmowym papierze i w złotej ram-
ce. Załącznikiem do dyplomu był 
crossowy rower Giant i serdeczne 
gratulacje. Jednocześnie nie może-
my zapominać, że przy stosowaniu 
zasad dobrej motywacji dyskretny 
nadzór terapeuty nad uczestnikami 

jest niezbędny dla wychwytywania 
objawów niepożądanych procesów, 
np. głodu alkoholowego, zanim dadzą 
o sobie znać w bardziej drastycz-
ny sposób. Staramy się również nie 
przeszacować dokonań jakiegoś 
uczestnika, aby nie osłabić auten-
tyczności przekazu z jednej strony, 
a z drugiej nie narazić go na pokusę 
popadania w stan samozadowolenia.

Przykład jest konkretny

W trudnym obecnie czasie dla tera-
peutycznych wspólnot ze względu 

na brak bezpośrednich, regularnych 
spotkań obserwujemy zjawisko po-
głębienia integracji grupy i mobilizacji 
uczestników w realizacji zadań. Co-
tygodniowe spotkania on-line gru-
py, w czasie których każdy uczestnik 
przedstawia, czym się zajmuje i z ja-
kimi trudnościami musi się zmierzyć, 
zamiast poluzowania więzi grupowej 
paradoksalnie nastąpiło jej wzmoc-
nienie. Na razie silnie przemawia prze-
kaz i świadectwo każdego uczestnika, 
że w obecnych warunkach radzi sobie, 
a nawet awansuje w pracy i realizuje 
zakładane cele i plany. Choć czasem 
z koniecznymi korektami. 

Eryk w siedzibie  
Caritas Polska  

prezentuje  
dyplom i rower,  
które otrzymał  
z okazji zdania  

matury
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Żeby nie bazować wyłącznie na 
dobrodziejstwie Internetu, w jed-
ną z pogodnych sobót lipca zorga-
nizowaliśmy wspólnotowy wyjazd 
do ośrodka dla osób pozostających 
w różnych stadiach życiowego wy-
kluczenia. Przy zastawionym stole, 
pod obszernym namiotem i z udzia-
łem uczestników obu grup, przed-
stawialiśmy sobie wzajemnie swoje 
historie oraz drogi życiowe. Przy 
okazji mogliśmy się przekonać, jak 
w czasie kilku ostatnich miesięcy, 
mimo ograniczeń z powodu korona-
wirusa, nasza grupa się wzmocniła, 
a jej uczestnicy dojrzeli. Spotkanie 
zamieniło się w „giełdę” świadectw, 
do których nasi gospodarze wciąż 
wracają. Dla nas ich świadectwa 
również były cenne, a niektóre na-
wet wstrząsające.

Nadzieja nie jest  
matką głupich

Jest powiedzenie, które pogardliwie 
odnosi się do nadziei, nazywając ją 
matką głupich, wyraźnie myląc ją 
z naiwnością. Wynika to zapewne 
z pomieszania pojęć i przesłanek 
działania, być może również z nie-
konsekwencji w jej zastosowaniu. 
Obowiązująca współcześnie inżynie-
ria psychoterapeutyczna i w ogóle 
pragmatyka działań w tak delikat-
nej materii, jak ludzkie motywacje 
i rozwój, słabo wykorzystuje istnie-
jące od wieków, naturalne i dobrze 
sprawdzone mechanizmy regulują-
ce procesy twórcze i ozdrowieńcze 
w życiu człowieka. Tak więc proces 
wychodzenia z najbardziej trauma-

tycznych doświadczeń życiowych 
zaczyna się od dobrze ugruntowanej 
nadziei, którą zwykle ktoś z zewnątrz 
musi wzbudzić. Tak zapoczątkowany 
proces realizuje się poprzez wiarę 
w to, że damy radę mimo wszyst-
ko, że pomimo odniesionych ran 
jesteśmy dobrze wyposażeni do 
wypracowania swojego sukcesu i że 
podejmując decyzję o wejściu na tę 
drogę znajdziemy pomoc i towarzy-
szy, którzy będą nas wspierać swoim 
świadectwem, a także działaniem 
w razie potrzeby. A potem w natu-
ralny sposób sami możemy się stać 
świadectwem i pomocą dla innych, 
ponieważ kolejne powiedzenie mówi, 
że nic w naturze nie ginie. 

Tekst Janusz Sukiennik 
Zdjęcia Janusz Sukiennik, Mikołaj Brożek

* z łac. sposób życia i sposób działania

Wymiana świadectw i spotkanie 
z gitarą na pikniku w ośrodku 
Antidotum w Szczypiornie
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W powszechnym trendzie normali-
zowania, definiowania i standaryzo-
wania wciąż nie nadążamy za życiem, 
które z natury swojej wymyka się 
standaryzacji. Oto przyszedł Dariusz, 
lat 46, przysłany przez bezdomnego 
kolegę, również wymykającego się 
procedurze standaryzacyjnej. Dariusz 
mieszka w noclegowni, czyli ma gdzie 
nocować, tylko nie ma gdzie miesz-
kać. Jest bezdomny od siedmiu lat. 
W noclegowni przebywa się od 19 do 
6 rano. Do samodzielnego zamiesz-
kania Dariusz raczej się nie kwalifi-
kuje ze względu na stan zdrowia. Do 
schroniska również nie. Na pierwszy 
rzut oka jest sprawny i „samoobsługo-
wy” według urzędowej kategoryzacji, 
a jednak ze skromną rentą i niespraw-
nością potwierdzoną plikiem kwitów 
ze szpitali może otrzymać tylko doraź-
ne wsparcie i przedłużane z roku na 
rok orzeczenie o niepełnosprawności. 
Dariusz jest po kilku operacjach tęt-
niaków w mózgu, w następstwie któ-
rych ma niedowład prawej ręki, stracił 
całkowicie węch i częściowo smak, 
ma czasem zachwiania równowagi 
i poczucia rzeczywistości. Jest jednak 
bardzo dobrym rozmówcą i dobrym 
człowiekiem, choć doświadczonym 

przez życie. Ma w głowie jeszcze 
jeden tętniak określony w epikry-
zie szpitalnej jako nieoperacyjny. Ze 
względu na stałe zagrożenie wyle-
wem nie może podjąć żadnej pracy 
związanej z niewielkim nawet wy-
siłkiem, ale przydatny chciałby być. 
Z otrzymywanej renty samodzielnie 
się nie utrzyma. Dariusz opiekował 
się z zamiłowaniem osobami leżącymi 
i chciałby to robić, ale stan zdrowia 
już na to nie pozwala.

Dariusz szuka już tylko spokoju, śro-
dowiska ludzi, którzy by go zaakcep-
towali i wśród których mógłby czuć 
się przydatny. Ma w sobie życie i wia-
rę, czemu daje czasem wyraz śpie-
wając Bogu nad Wisłą, kiedy nikt nie 
słyszy, bo samokrytycznie przyznaje, 
że jego głos nie mieści się w żad-
nych kategoriach wokalnych. Dariusz 
utknął w życiowej rozpadlinie i tkwi 
w niej jako bezdomny chronicznie, 
nie kwalifikuje się ani do programu 
wychodzenia z bezdomności, ani do 
samodzielnego życia i zamieszkania, 
a impuls życia nie pozwala mu pod-
dać się całkowicie. Na szczęście po-
czucie marginalizacji i osamotnienia 
nie popchnęły go w szpony alkoholu. 

Jak sam przyznaje, alkohol zabiłby go 
szybko i na pewno. 

Życie, jak wiadomo, próżni nie zno-
si, więc i dla Dariusza znalazło się 
antidotum. Niedaleko Warszawy, 
w środowisku o wybitnych walo-
rach przyrodniczych, natknęliśmy 
się na ośrodek prowadzony przez 
małżeństwo terapeutów, najwyraź-
niej szaleńców, którzy z ogromnym 
oddaniem i wysiłkiem zagospoda-
rowali zrujnowany ośrodek kolo-
nijny i prowadzą w nim od 18 lat 
schronisko dla osób, z którymi tak 
naprawdę nie wiadomo, co zrobić. 
Są w nim chronicznie bezdomni, wal-
czący z uzależnieniami, niesprawni 
i niepełnosprawni życiowo, fizycznie 
lub psychicznie. Niektórzy zostali 
w nim zatrudnieni, inni pomagają 
w różny sposób w utrzymaniu roz-
ległego obiektu. Niektórzy przeby-
wają w nim krótko, do czasu zmiany 
ich sytuacji życiowej, inni już przez 
wiele lat. Miejsce to stało się dla 
nich domem. W jednym z wyremon-
towanych budynków znajduje się 
salka z instrumentami muzycznymi, 
miejsce wspólnego uwielbienia i mo-
dlitwy. Miejsce to żyje odzyskanym 
życiem swoich mieszkańców, jakby 
na uboczu głównych szlaków pomo-
cowych i terapeutycznych, pozwala 
tym, którzy stracili swój dom, spraw-
ność czy jakąkolwiek nadzieję, na 
życie w społeczności, a nie w upoko-
rzeniu typowym dla ośrodków opie-
kuńczych i schronisk. W dodatku 
każdy z mieszkańców może włączyć 
się do pomocy w funkcjonowaniu 
tej placówki, której nazwa, nomen 
omen, to Antidotum.

Tutaj Dariusz znajdzie swoje miejsce. 
Jest szczęśliwy.  JS

Antidotum dla Dariusza
Nie da się wszystkiego przewidzieć ani usystematy-
zować, do czego dąży racjonalny umysł i urzędy po-
wołane do niesienia pomocy osobom wykluczonym. 
Nawet mimo dobrej woli urzędników, naukowych 
analiz i sporych środków budżetowych. W naszej pracy 
wciąż pojawiają się osoby niemieszczące się w żadnej 
kategorii nieszczęścia przewidzianej przez przepis. 
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Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot 
Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został 
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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 Zielona 
encyklika 

ma już 5 lat

Co znaczą słowa „Laudato si”?
„Laudato si, mi’ Signore” – pochwa-
lony bądź Panie mój – to słowa w ję-
zyku starowłoskim, rozpoczynające 
„Pieśń Słoneczną” autorstwa św. 
Franciszka, która nazywana była tak-
że pochwałą stworzeń, bo zaprasza 
do takiego spojrzenia na otaczający 
nas świat. Pochwalony bądź Panie 
przez Matkę Ziemię, Siostrę Księ-
życ, Brata Wiatr, kolorowe kwiaty 
i trawy – św. Franciszek widział pięk-
no otaczającego nas świata, który 
jest darem od Boga i podkreślał, że 
wszystko, co jest stworzone, odda-
je chwałę Bogu. Papież Franciszek 
zatytułował słowami „Laudato si’” 
swoją drugą encyklikę, która została 
napisana „w trosce o nasz wspólny 
dom”.

Encyklika „Laudato si’” obchodzi 
w tym roku swoje pięciolecie. Co 
możemy o niej powiedzieć, do 
czego nas zaprasza?
Encyklika „Laudato si’” jest przede 
wszystkim nadal bardzo aktualna. 
Dotyka tematu ekologii integralnej, 
a więc odpowiada na pytanie, dlacze-
go z perspektywy chrześcijańskiej 

powinniśmy troszczyć się o nasz 
świat i co to konkretnie znaczy. Pa-
pież Franciszek mówi, że dom, który 
został nam przez Ojca dany, jest dla 
nas darem i zadaniem. Tym samym 
zaprasza nas do uważności. Do takie-
go życia, w którym oddycha się peł-
ną piersią, do życia, w którym nasze 
wybory i działania są przemyślane, 
wypływają nie tylko z naszych po-
trzeb, ale przede wszystkim z troski 
o drugiego człowieka. Encyklika za-
prasza nas do dokonywania mądrych 
wyborów, życia na własny rachunek 
i ponoszenia kosztów swoich działań. 
Trzeba jednak dodać, że nie jest to 
nauczanie nowe, ale mocno zako-
rzenione w chrześcijaństwie – od 
samych początków, od samego stwo-
rzenia.

Jak encyklika została przyjęta 
w Polsce?
Trzeba powiedzieć, że bardzo róż-
nie. Jest wielu ludzi, którzy cieszą się 
z tak konkretnego głosu papieża na 
temat ekologii, i wielu, którzy zdają 
się być bardzo z tego głosu niezado-
woleni. Mamy problem z dotarciem 
do tego, jakie są intencje naszego 

papieża. O jego słowach i działaniu 
dowiadujemy się z mediów, które 
skoncentrowane na chwytliwym 
przekazie pomijają to, co najistot-
niejsze. Wypowiedzi papieża są 
wyrywane z kontekstu przez ludzi, 
którzy często nie są zainteresowani 
głęboką myślą i troską papieża o naj-
słabszych. Gdy wyraża swoją troskę 
o Kościół, o formację kapłanów, o ja-
kość ich życia, to przekaz jest zredu-
kowany do krótkich haseł, że papież 
znowu upomina księży w Polsce. 
Kilkanaście pięknych dokumentów, 
które wyszły spod jego pióra, zostało 
potraktowane w wybiórczy sposób. 
Tak też było z encykliką „Laudato 
si’”. Wydaje się, że ludzie poczuli się 
zwolnieni z odpowiedzialności, żeby 
zagłębić się w tę niezwykłą lekturę. 

W naszym projekcie niejednokrotnie 
doświadczyliśmy wielkiej radości, 
a nawet zdumienia, że papież Fran-
ciszek w swoim nauczaniu dotyka 
tak bardzo naszej codzienności. 
W swoich dokumentach potrafi ob-
jąć trudną sytuację najuboższych 
na całym świecie. Nie ulega poku-
sie dawania łatwych rozwiązań, ale 

„Pochwalony bądź” – te słowa papieża 
Franciszka usłyszał cały świat pięć lat temu 
i nie pozostał wobec nich obojętny. Przeciwnie, 
encyklikę „Laudato si’” szeroko komentowano, 
ale to, do czego ona wzywa, wciąż pozostaje 
naszym niezrealizowanym zadaniem. Chcąc 
zachęcić wszystkich do czerpania z jej 
bogactwa, poprosiliśmy brata Cordiana Szwarca 
o przybliżenie zawartej w niej myśli.
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z pomocą specjalistów dokonuje dia-
gnozy, wyznaczając kierunki pracy 
i obszary do działania zarówno dla 
osób odpowiedzialnych za politykę 
i gospodarkę, jak i wszystkich ludzi 
dobrego serca.

Co podkreśla papież Franciszek, 
jeśli chodzi o nasze myślenie 
o ekologii?
Papież Franciszek zachęca nas do 
nawrócenia ekologicznego, ponieważ 
wypływa to z jego modlitwy i reflek-
sji nad światem, który jest naszym 
wspólnym domem. Z wielu zakątków, 
z różnych wspólnot docierają do nie-
go smutne sygnały o tym, jak wielką 
cenę płacą nasi bracia i siostry żyjący 

w najbiedniejszych regionach świata. 
Ktoś pięknie zdefiniował ekologię 
jako „trochę skromniejsze życie”. 
Myślę, że do tego powinniśmy czuć 
się zaproszeni w naszym myśleniu 
o ekologii.
Papież wskazuje, jak ważne są na-
sze wybory, nasza codzienność, 
jakość naszego życia. To wszystko 
ma ogromny wpływ na środowisko. 
Nie jesteśmy tylko konsumentami, 
Ziemia nie jest nam dana tylko po 
to, żeby ją wykorzystać, ale żeby ją 
zagospodarować. Każdy fragment 
Ziemi nam dany to ogromne bogac-
two i różnorodność. Z drugiej strony 
zdajemy sobie sprawę z tego, że roz-
wój technologii i gospodarki wpędza 
nas w myślenie, że to jest nieogra-
niczone, że możemy robić wszystko 
łatwiej, szybciej i przyjemniej, bez 
końca. Ulegając pokusie wejścia 
w taki sposób myślenia nie zauwa-
żamy, że cały czas maleje liczba ludzi, 

którzy żyją najłatwiej, najprzyjemniej 
i najszybciej, a tych, którzy ponoszą 
konsekwencje tego sposobu życia 
rośnie. W tym kontekście, gdy na 
szali położone jest cierpienie ludzi, 
niewolnicza praca, a nawet życie, 
przestaje szokować fakt, że Kościół 
wprowadził już jakiś czas temu po-
jęcie grzechu ekologicznego. 

Co – zgodnie z zaleceniami 
encykliki – powinniśmy 
uwzględnić w naszym rachunku 
sumienia? 
Encyklika odsłania przed nami zło-
żoność naszych wyborów. Żyjemy 
w czasach, w których ludzie wiel-
kiego biznesu, wiedząc jak funkcjo-
nuje gospodarka, bazują na naszych 
słabościach, pokusach. Dokonuje 
się wielu badań i symulacji konsu-
menckich, a specjaliści dostarczają 
produkt, który nie musi być odpo-
wiedzią na potrzeby ludzi. Umieją 
wygenerować potrzebę i popyt za-
kupu czegoś, co jest nam kompletnie 
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niepotrzebne. Budowanie marki, pła-
cenie za logo, a nie jakość produktu, 
ilość promocji i reklam, które nas ota-
czają – to wszystko pokazuje nam, 
jak daleko zabrnęliśmy. Otoczyliśmy 
się przedmiotami, które nie zawsze 
podnoszą jakość naszego życia i za-
pewniają nam przetrwanie, które 
nie są nam potrzebne. Zaczynamy 
mieszkać wśród rzeczy, które urągają 
naszej godności i rozumowi. Mogli-
byśmy żywić się tak, żeby jedzenie 
było dla nas również lekarstwem, 
a my odżywamy się tak, że musimy 
się później leczyć. Na przykład woda 
– kupujemy ją w butelce, chociaż do 
zaspokojenia pragnienia wystarczy 
odkręcić kurek. Jeśli rzecz ma logo 
znanej firmy, czujemy się w obowiąz-
ku zapłacić za nią kilka razy wyższą 
cenę. Tak więc przeciwko prostemu 
człowiekowi ruszyły szeregi specjali-
stów od marketingu, więc ta gra jest 
nieczysta. Papież Franciszek chce 
pomóc.

A na kogo papież nakłada odpo-
wiedzialność za to, co się dzieje?
Z jednej strony na rządy, poważne kor-
poracje i tych, którzy za takimi decyzja-
mi stoją. Z drugiej strony także i na nas, 
bo taka rzeczywistość nie zwalnia z my-
ślenia. W ostatecznym rozrachunku to 
ja dokonuję zakupu, a zakup jest – jak 
pięknie powiedział kiedyś Benedykt 
XVI – aktem moralnym. 

Samo pojęcie encykliki kojarzy się 
często z bardzo hermetycznym 
językiem teologicznym, dlatego 

do takiego dokumentu nie każdy 
zagląda. Co w tym kontekście 
można powiedzieć o „Laudato si’”?
Podobnie jak inne teksty papieża 
Franciszka „Laudato si’” jest napi-
sane językiem przystępnym. Choć 
faktycznie już sam wyraz „encyklika” 
na starcie jest skazany na niepowo-
dzenie. Niemniej papież Franciszek 
stara się, by jego język był komunika-
tywny, dlatego każdy, kto go słucha, 
nie odchodzi zawiedziony. Jego język 
jest językiem serca. 

W ramach projektu Caritas 
Laudato si spotyka brat wielu 
ludzi, którzy sięgnęli po encyklikę 
i przygotowali lokalny projekt 
ekologiczny. Czy w ich życiu 
można dostrzec realną zmianę?
Gdy byliśmy na szkoleniu ekologicz-
nym w Grzybowie, mieliśmy przy-
jemność wręczyć Ewie i Peterowi 
ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kul-
turalnego „Ziarno”* naszą pięknie 
wydaną encyklikę „Laudato si’”, która 
ma 5 lat. Andrzej Grupa, nasz ani-
mator diecezjalny z Poznania, który 
ją wręczał, postawił pytanie: „Jak 
musieliście się czuć, kiedy po 25 la-
tach waszego życia ekologicznego 
otrzymaliście dokument Kościoła, 
który opisuje wasze życie?” Jest wie-
le osób, które żyją skromnie, uważ-
nie, zadają sobie trud, by podnosić 
jakość życia swojej rodziny, wspólnot 
do których są posłani. Ta encyklika 
jest mocnym wsparciem ich działań. 
To ich życie pokazuje, że zmiana jako-
ściowa jest możliwa, a ten dokument 
to nie jest utopia. „Laudato si’” nie 
jest odkryciem, czymś nowym, wy-
mysłem abstrakcyjnym, ale jest ze-
braniem myśli ludzi Kościoła, którzy 
od wielu lat troszczą się o swój dom. 
Ten dokument legitymizuje działania 

tych dobrych ludzi, a jednocześnie 
inspiruje kolejnych, by wziąć odpo-
wiedzialność w swoje ręce.  

W ramach Caritas Laudato si 
powstało również specjalne 
ekowydanie encykliki…
Tak, właśnie z okazji pięciolecia wy-
daliśmy encyklikę i mamy nadzieję, 
że to wydanie trafi do ludzi dobrej 
woli, którzy nie tylko w ramach na-
szego projektu, ale przede wszystkim 
w swojej codzienności, postanowią 
przemieniać małymi krokami naszą 
rzeczywistość. W naszych domach 
musimy się nauczyć zakręcać wodę, 
oszczędzać prąd, segregować śmieci 
zamiast palić nimi w piecu, trosz-
czyć się o bioróżnorodność, o to, co 
jemy i czym oddychamy. Te proste 
kroki są wyrazem troski o drugiego 
człowieka, o ubogich, o siebie same-
go. Przede wszystkim są wyrazem 
szacunku i miłości na wzór Boga, 
od którego wszystko otrzymaliśmy. 
Encyklika została wydrukowana na 
ekologicznym papierze, poszerzo-
ny margines pozostawia miejsce na 
notatki. Minimalistyczna estetyka 
symbolizuje styl i kierunek działa-
nia, do jakiego zaprasza papieskie 
przesłanie. Jest piękna, niech pięk-
nie służy nam wszystkim i wzywa 
nas – jak mówi podtytuł – do troski 
o nasz wspólny dom.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Dominika Chylewska  

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

*  Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” 
promuje rolnictwo ekologiczne, uczy dzieci 
i dorosłych korzystania z ogólnodostępnych 
dóbr naturalnych; więcej informacji na stronie 
www.ziarno.grzybow.pl/

Zajrzyj do nas!
 www.laudatosi.caritas.pl 

 @CaritasLaudatosi

 @si.laudato

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas 
Polska, wręcza encyklikę nuncjuszowi 
apostolskiemu Salvatore Pennacchio
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„Laudato si’” 
wydanie jubileuszowe

W ramach projektu Caritas Laudato si 
zostało przygotowane specjalne eko-
logiczne wydanie encykliki papieża 
Franciszka, dzięki czemu jej treść trafi 
do jeszcze szerszego grona odbiorców. 
Encyklika została wydrukowana na eko-
logicznym papierze. Nie jest on lakie-
rowany ani powlekany folią. Okładka, 
którą zdobi prosta grafika, jest piękna 
w swej skromności. Tak wydana ency-
klika nie onieśmiela, ale zachęca czytel-
nika, również tego, który nie czytał do 
tej pory papieskich dokumentów. Jest 
niczym osobisty notatnik, który zawiera 
najważniejsze zapiski.

Pierwsze egzemplarze jubileuszowego 
wydania powędrowały do tych, którzy 
są mocno osadzeni w tematyce, jaką 
porusza papież Franciszek. Ekologiczne 
wydanie otrzymała Nuncjatura Apo-
stolska w Warszawie, złożone na ręce 
abp. Salvatore Pennacchio jako wyraz 
wdzięczności za wsparcie w realizacji 
pomysłu. „Cieszymy się z inicjatywy 
Caritas Polska, która chce jeszcze bar-
dziej przybliżyć ten problem szerokim 
kręgom społecznym, zwłaszcza ludziom 
młodym. Oni będą coraz bardziej brać 
na siebie odpowiedzialność za świat. 
Ta encyklika przypomina, że człowiek 
ma szczególną pozycję w świecie. A to 
wiąże się nierozerwalnie z większą 

odpowiedzialnością” – podkreślił abp 
Salvatore Pennacchio.

Egzemplarze encykliki przekazano 
również organizacji Greenpeace Pol-
ska: „Bardzo dziękuję w imieniu fundacji 
Greenpeace i naszych wolontariuszy, 
encykliki trafią do naszego biura i będą 
w biblioteczce, z której mogą korzy-
stać wszyscy odwiedzający. To dla nas 
bardzo ważna publikacja i bardzo waż-
na myśl, od dawna jest jednym z dro-
gowskazów, który wyznacza nam kie-
runek działania w Polsce” – powiedział 
Paweł Szypulski, dyrektor programowy 
organizacji.

Jubileuszowe wydanie encykliki otrzy-
mał także prowadzony przez braci 
kapucynów i Fundację Kapucyńską 
Dom bł. Aniceta, gdzie każdego dnia 
jest wydawanych kilkaset posiłków dla 
ubogich. Przekazując ją, zespół Caritas 
Laudato si chce wskazać, jak w sposób 
żywy i namacalny można odpowiadać 
na apel papieża Franciszka. 

Z okazji 5-lecia encykliki „Laudato 
si’” zostało wydane także jej opraco-
wanie, które jest obszernym tekstem 
przygotowanym przez specjalistów 
i może służyć każdemu, kto chciałby 
zgłębić temat. Może być ono podstawą 
do pracy indywidualnej bądź bazą do 
przygotowania lekcji czy zajęć doty-
czących ekologii i nauczania w Kościele 
katolickim. Opracowanie można pobrać 
ze strony: laudatosi.caritas.pl 
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Wczytując się w słowa encykliki 
„Laudato si’” odkrywamy, że współ-
działanie i wspólnotowość są klu-
czowe w działaniu na rzecz środo-
wiska. Wobec wielu ekologicznych 
problemów, takich jak zmiany kli-
matu, susza, wymieranie gatunków, 
zanieczyszczenie środowiska czy 
głód, bardzo łatwo wpaść w narrację 
pozbawioną nadziei lub utwierdzić 
się w przekonaniu, że nasze małe, lo-
kalne działania nie przynoszą zmian. 
Chrześcijańska perspektywa, jaką 
odkrywa przed nami papież Franci-
szek, pokazuje nam jednak, że każdy 
nasz wysiłek rzuca ziarno dobra, któ-
re zawsze owocuje, choć nie zawsze 
od razu i nie zawsze w sposób, który 

łatwo zauważyć. Ekologia i troska 
o nasz wspólny dom są nieodłącznie 
powiązane z troską o drugiego czło-
wieka. Jest również zaproszeniem do 
ubogacania duchowości i pielęgno-
wania wartości, jakie przyświecały 
chrześcijanom od dawna: prostota, 
wstrzemięźliwość przeżywana świa-
domie i uważność w dokonywaniu 
wyborów w życiu codziennym.

Projekt Caritas Laudato si zakłada 
m.in. tworzenie wspólnot, które 
będą lokalnie zmieniały rzeczywi-
stość. W 12 diecezjach już działają 
animatorzy diecezjalni wspierając 
merytorycznie ekoprojekty. W roku 
2019 rozpoczęto realizację kilkudzie-
sięciu takich zielonych projektów 
w 5 diecezjach: koszalińsko-koło-
brzeskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, 
sosnowieckiej oraz zielonogórsko-
-gorzowskiej. Latem 2020 r. Mobilna 
Ambasada projektu wraz z bratem 
Cordianem Szwarcem OFM i ze-
społem Caritas Laudato si ruszyła 
w trasę, by odwiedzić społeczności, 
które przeszły od słów do czynów 
i realizują swoje zielone pomysły. 
Przy okazji sprawdza, jak ekolo-
giczne może być życie w podróży. 
Czy w Polsce można napić się kawy 
z własnego kubka zatrzymując się 
na stacji benzynowej? Czy jedzenie 
na wynos może być zapakowane bez 
plastiku?

MOBILNA AMBASADA
Mobilna Ambasada to wyposażony w przenośną ekowystawę samochód. 
Odwiedza ona parafie, gdzie realizowane są projekty ekologiczne, ale także 
aktywistów podejmujących walkę na rzecz ochrony Ziemi oraz wszystkich, 
którzy chcieliby w swoich przestrzeniach stworzyć miejsce do dialogu o na-
szej planecie. Ambasada to również zaawansowane technologie w służbie 
natury. Hybrydowe auto ma niskie spalanie i niską emisję CO2, a jego układ 
hamulcowy został wyposażony w funkcję odzyskiwania energii, która wraz 
panelem słonecznym na dachu doładowuje akumulator.

Inspirujące zielone projekty

Caritas Polska, odpowiadając 
na apel papieża Franciszka 
zawarty w encyklice 
„Laudato si’”, rozpoczęła 
w ubiegłym roku program 
ekologicznej aktywizacji 
lokalnych społeczności. 
Swoje zielone projekty 
już realizuje pięć diecezji, 
a wkrótce dołączą następne. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
z nami tych miejsc .

Tekst Dominika Chylewska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski, Mikołaj Brożek

”„Aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny świat, nie wystarczy aby każdy był lepszy. 
Wyizolowane jednostki mogą utracić zdolność i wolność przezwyciężania logiki rozumu instrumentalnego i ostatecznie 
paść łupem konsumizmu bez etyki oraz bez zmysłu społecznego i ekologicznego. Na problemy społeczne odpowiada 
się więzami wspólnotowymi, a nie samą sumą dóbr indywidualnych.”  Papież Franciszek, „Laudato si'", 219
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PALĄCY PROBLEM
Pomorze Zachodnie. Cel wakacyjnych 
wypraw turystów. Miejsce, które w se-
zonie letnim boryka się z gwałtownym 
przyrostem śmieci, często niesegregowa-
nych przez przyjezdnych lub porzucanych 
na plaży czy terenach zielonych. A poza 
sezonem wakacyjnym musi mierzyć się 
z szeregiem codziennych problemów 
mieszkańców, takich jak spalanie śmieci, 
dewastacja terenów cennych krajobrazo-
wo czy marnowanie żywności. 

Mobilna Ambasada odwiedziła Centrum 
Wolontariatu Caritas w Koszalinie, które 
przygotowało diecezjalną mapę zanie-
czyszczeń powietrza. W badaniu wzięło 
udział 15 szkół podstawowych, mierząc 
obecność pyłów oraz innych szkodliwych 
związków powstających przy spalaniu 
śmieci. Pomiary były pobierane na tere-
nie każdej szkoły, wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, o tym samym czasie i zawsze 
w tym samym miejscu. Dzieci mogły rów-
nież robić pomiary w okolicach własnych 
domów oraz na terenie, który ich zdaniem 
jest źródłem zanieczyszczeń. Zebrane 
dane zostały ujęte w artykule naukowym 
i udostępnione lokalnym mediom. Ponadto 
w jednej ze szkół zainstalowano watomierz, 
który przez podłączenie do niego sprzę-
tu elektrycznego pokazuje, ile powstało 
dwutlenku węgla przy produkcji prądu po-
trzebnego do działania danego urządzenia.

JAK SEGREGOWAĆ
Szkolne Koła Caritas diecezji koszalińsko-
-kołobrzeskiej postawiły na edukację eko-
logiczną w obszarze segregacji odpadów 
i recyklingu. Szkoła Podstawowa im. Leoni-
da Teligi w Mielnie zorganizowała wyprawę 
studyjną do sortowni śmieci w Sianowie. 
Dzieci poznały zasady segregacji i przetwa-
rzania śmieci oraz funkcjonowania prze-
mysłowego kompostownika. Pracownik 
sortowni przedstawił najczęstsze błędy 
osób prowadzących segregację w gospo-
darstwach domowych. Uczniowie dowie-
dzieli się też, jak funkcjonują odnawialne 
źródła energii i oczyszczalnie ścieków.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie za-
opatrzyła placówkę w śmietniki do se-
gregacji odpadów, nad którymi zostały 
powieszone tablice ze szczegółowymi 
informacjami, jak prawidłowo segre-
gować. Każda klasa przeszła specjalne 
warsztaty z gospodarki odpadami i pra-
widłowej segregacji. „Zależało nam na 
zobrazowaniu sytuacji, jak wyrzucanie 
śmieci poza wyznaczone do tego miejsca 
i kosze degraduje środowisko naturalne” 
– tłumaczy jedna z nauczycielek.

W Zespole Szkół im. kard. Ignacego 
Jeża w Tymieniu w ramach projektu 
„Mniej odpadów, więcej ptasich treli” 
zainicjowano szereg spotkań z przyrodą. 
„Postanowiliśmy zacząć od pokazania 
dzieciom potencjału środowiska natu-
ralnego, tego piękna otaczającego nas 
świata, a następnie uzmysłowić uczest-
nikom, co dzieje się z przyrodą, kiedy 
o nią nie dbamy” – mówi koordynatorka 
projektu. Uczniowie dowiedzieli si, jak 
stworzyć ptakom odpowiednie warunki 
bytowe dzięki dbałości o zieleń wokół 
szkoły i nauczyły się oceniać stopień 
zanieczyszczenia w przyrodzie, np. po-
przez skalę porostową. Zobaczyły, jaką 
realną krzywdę wyrządzamy środowisku 
poprzez śmiecenie, wylewanie ścieków, 
palenie odpadów czy dewastację tere-
nów zielonych.

ZIELONY PLAN
Dzięki realizacji ekoprojektów w wielu 
miejscach bardzo często powstawały zie-
lone enklawy. Tak stało się w parafii pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski w Śmie-
chowie, gdzie powstał plan stworzenia 
parku w miejscu zapuszczonym i za-
śmieconym. Parafianie własnymi siłami 
zrewitalizowali zaniedbany teren. Dzięki 
zaangażowaniu dzieci i mieszkańców Ty-
mienia oraz okolicznych wsi uprzątnięto 
śmieci i zasiano łąkę kwietną, zainstalo-
wano budki lęgowe dla ptaków, domki dla 
owadów oraz schrony dla jeży w taki spo-
sób, żeby zwierzęta żyły w harmonii, bez 
tworzenia konfliktujących się obszarów.

Kolejna zielona enklawa powstała w ra-
mach projektu „Przyrodę poznajemy, bo 
ją szanujemy” realizowanego przez dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów 
Polskich w Niemicy. Rozpoczął się on 
zasadzeniem drzewa, a zakończył wy-
darzeniem otwarcia Ogrodu Zmysłów, 
czyli terenu zielno-warzywno-kwiato-
wego. Ponadto dzieci dowiedziały się, 

jak wygląda rozwój roślin – sa-
modzielnie siały nasiona, pielę-
gnowały sadzonki warzyw i ziół. 
Ponadto uczniowie starszych 
klas uczestniczyli w warsztatach 
przyrodniczych organizowanych 
w Nadleśnictwie Karnieszewice. 
W trakcie wycieczki dzieci poznały 
zagadnienia związane w warstwo-
wością lasu i jego mieszkańcami.

SŁOIK ŚW. FRANCISZKA
Marnowanie jedzenia to bardzo 
poważny problem, dlatego w Sła-
woborzu i Powalicach niedaleko 
Świdwina miejscowe świetlice za-
mieniły się w kuchnie, w których 
odbywają się warsztaty z gotowa-
nia. W projekt zaangażowały się 
dzieci z lokalnych podstawówek 
i mieszkańcy. „Jeśli komuś zostaną 
dwa ziemniaki, to może nie mieć 
pomysłu, jak je zagospodarować, 
ale jak zbierze się kilka kilogra-
mów, to już można zrobić kopytka, 
pierogi ruskie, pyzy” – mówi Ewa Ho-
ranin, opiekunka Szkolnego Koła Ca-
ritas w podstawówce w Sławoborzu. 
Na warsztaty zgłasza się bardzo dużo 
dzieci. Gotowanie z dziećmi spodobało 
się też seniorkom. Projekt uczy, jak nie 
marnować jedzenia, oszczędzać zasoby, 
zmniejszać zużycie plastiku, świadomie 
gospodarować pieniędzmi i produktami 
spożywczymi, zarówno na etapie kupo-
wania, jak i już w domowych kuchniach 
i spiżarniach. Okazuje się, że wokół nas 
jest dużo osób, dla których takie war-
tości są ważne” – wyjaśnia Malwina 
Giełdon, animator projektu w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Przygotowa-

ne posiłki wspierają codzienne menu 
osób i rodzin potrzebujących w gminach 
objętych projektem. W Sławoborzu po-
siłki w słoikach trafiają do 40 rodzin, 
a w Powalicach – do 20.
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OGRODY PEŁNE KWIATÓW
Bogaty przyrodniczo i krajobrazowo 
teren diecezji przemyskiej mierzy 
się z brakiem świadomości ekolo-
gicznej i umiejętności dysponowania 
dobrami naturalnymi oraz modą na 
wykoszone trawniki. W niepamięć 
odchodzą kwietne ogrody, warzyw-
niaki, płodozmian. Rolnictwo obcią-
żone jest pestycydami i skutecznie 
niszczy bioróżnorodność regionu. 
Lokalni animatorzy Caritas Diecezji 
Przemyskiej postawili na działania 
promujące ochronę środowiska na-
turalnego, podkreślanie jego walorów 
oraz uświadamianie wartości zrówno-

ważonego rozwoju.

W otoczeniu kościoła św. Józefa Rze-
mieślnika w Zagórzu przeprowadzono 
warsztaty z sadzenia rodzimych gatun-
ków roślin i organizacji ogrodu deszczo-
wego. Uczestnicy założyli ogród zbie-
rający wodę z parkingu i deszczówkę 
z budynku gospodarczego. „Zakątek św. 
Franciszka” to modelowy ogród, który 
ma uświadamiać mieszkańcom, że warto 
wybierać rodzime gatunki zamiast ota-
czać domy egzotycznymi roślinami oraz 
że krótko przycięte trawniki nie sprzyjają 
bioróżnorodności i zatrzymywaniu wody 
w ziemi.

Segregacja śmieci, dbałość o zieleń, tro-
ska o zwierzęta i wyrabianie zdrowych 
nawyków żywieniowych to ekologicz-
na misja uczniów i nauczycieli ze szko-
ły podstawowej w Ostrowie. Zgodnie 
z projektem Szkolnego Koła Caritas na 
placu szkolnym posadzono drzewo, po-
stawiono karmnik oraz ławkę z radami 

św. Franciszka. Młodsze dzieci założyły 
hodowlę popularnych ziół w donicach. 
Uczniowie będą ambasadorami ochrony 
przyrody w swoich domach, udowadnia-
jąc, że ekologiczne życie jest również 
bardzo ekonomiczne.

BEZ ODPADÓW
W myśl zasady „gotuję i nie marnuję, 
czyli zero waste od kuchni” wolonta-
riusze przemyskiej Caritas postawili na 
styl życia, w którym człowiek stara się 
generować jak najmniej odpadów. Pod-
kreślają, że filozofia życia bez odpadów 
to cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, 
który pomaga ludziom naśladować zrów-
noważone naturalne cykle, w których 
wszystko to surowce i zasoby. Młodzi 
ludzie na warsztatach dowiedzieli się, 
jak motto „zero waste” stosować w życiu 
codziennym, zwłaszcza w kuchni. Pod 
okiem kucharza nauczyli się gotować wy-
korzystując wszystkie składniki w 100 
procentach, a z przepisów stworzyli 
e-book. Dowiedzieli się też, jak przy-
gotować części warzyw i owoców do 
nasadzenia. 

MŁODZIEŻ DZIAŁA
W projekty ekologiczne bardzo często 
włączają się młodzi ludzie – wnoszą w nie 
swoje pomysły, entuzjazm i bezintere-
sowność. Na przykład Szkolne Koło Ca-
ritas w szkole podstawowej w Leszczawie 
Dolnej zorganizowało cykl warsztatów. 
Poświęcony był on gospodarowaniu od-
padami, skutkom wypalania traw, zasa-
dom korzystania z zasobów środowiska 
naturalnego i recyklingowi. Na koniec 
młodzież zorganizowała pokaz mody 
ekologicznej z wykorzystaniem surow-
ców wtórnych.

Zaangażowaniem wykazała się także 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zagórzu, która wykonała i zainstalo-
wała budki lęgowe dla ptaków i domki 
dla owadów. Ponadto na stronie inter-
netowej szkoły opublikowana została 
mapa rozmieszczenia siedlisk ptaków 
i owadów. Teraz uczniowie i mieszkań-
cy mogą na bieżąco obserwować życie, 
które toczy się w budkach i domkach.
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PODĄŻAĆ EKOŚCIEŻKĄ
Podkarpacie. Jeden z najbardziej boga-
tych biologicznie regionów Polski. Jako 
najmniej zaludniony, nadal zachował na-
turalny charakter i walory przyrodnicze. 
Niestety rosnąca popularność Bieszcza-
dów skłania do refleksji nad zagrożenia-
mi, jakie dla regionu niesie zwiększająca 
się turystyka. Segregowanie odpadów, 
sadzenie roślinności, edukowanie, roz-
sądne gospodarowanie przestrzenią to 
działania zaplanowane w ekologicznych 
projektach w regionie.

Dobry przykład zagospodarowania te-
renu i edukacji ekologicznej zapewnia 
Ogród Maryi w Sieklówce o powierzchni 
650 mkw. Nasadzenia roślin i krzewów 
przyczyniają się do zatrzymywania wil-
goci w glebie, sprzyjają zwiększeniu 
bioróżnorodności i naturalnej przemia-
nie materii organicznej – inaczej niż na 
koszonych trawnikach, z których usuwa 
się skoszoną trawę, co prowadzi do ubo-
żenia biologicznego gleby. Ekologiczne 
ścieżki w ogrodzie wykonano ze zrębków. 
Takie ścieżki zapobiegają przesuszaniu 
gleby i zapewniają jej właściwe napo-
wietrzenie. Chronią również glebę przed 
niską i wysoką temperaturą, gwarantując 
idealne warunki do rozwoju mikroflory. 
Ciekawostką edukacyjną w ogrodzie jest 
domek dla pszczół samotnic, który ma 
uzmysławiać, jak ważne dla człowieka 
jest zachowanie ekosystemów.

Pokrewnym przykładem współpracy 
człowieka z naturą na rzecz lokalnych 
ekosystemów jest projekt „Eko-Witko”. 
W ramach projektu utworzono przy 
kościele przestrzeń do wypoczynku dla 
mieszkańców Ropczyc-Witkowic. Wyko-

nano ścieżkę edukacyjną, zasadzono ro-
śliny, umieszczono ławki, lampy solarne, 
tablice informacyjne z opisem rodzajów 
zanieczyszczenia środowiska i sposobów 
zapobiegania im oraz umieszczono kosze 
na zużyte baterie i segregowane odpady. 
W roli głównej występuje tu wierzba wi-
ciowa, którą zaczęto doceniać ze względu 
na zdolność do oczyszczania podłoża 
z toksyn i zaczęto wykorzystywać do 
rekultywacji zanieczyszczonych tere-
nów. Korzenie rośliny wyłapują do 80% 
zanieczyszczeń, co zabezpiecza wody 
gruntowe przed skażeniem. Doceniono 
również niezwykłe właściwości wierz-
by wiciowej jako rośliny energetycznej. 
Wytwarzana przez nią duża biomasa, po 

wysuszeniu jest odnawialnym i niedrogim 
biopaliwem, przydatnym między innymi 
do ogrzewania domów. Wierzba wiciowa 
skutecznie chroni glebę przed erozją, dla-
tego ma zastosowanie przy umacnianiu 
wałów, wydm, nasypów.  

DOM BEZ CHEMII
Powszechne stosowanie sztucz-
nych środków czystości oraz 
kosmetyków prowadzi do de-
gradacji środowiska naturalnego 
– zanieczyszczenia wody, powie-
trza i gleby. Szkodliwe substan-
cje w końcu trafiają do naszego 
jadłospisu. W projekcie „Mydło 
robimy – środowisko chronimy” 
młodzież samodzielnie wykonała 
przyjazne dla środowiska mydło 
i środki czystości. Zebrane i usu-
szone rośliny zostały wykorzystane 
jako dodatki do mydła. Plastikowe 
nakrętki, kartoniki zebrane w domach 
podczas segregacji śmieci posłużyły 
jako foremki. Młodzi ludzie poznali też 
sposób na stworzenie domowej ekolo-
gicznej pasty czyszczącej. Jej składniki 
to: 25 g płatków mydlanych, 100 g sody 
oczyszczonej, woda, olejek eteryczny, sól 
kuchenna (opcjonalnie). Taką domową 
pastą można czyścić różne powierzchnie, 
bez generowania toksycznych ścieków.

NA RATUNEK TRZMIELOM
Na zajęciach praktycznych w Cen-
trum Promocji Obszarów Natura 2000 
w Myczkowcach młodzież z Centrum 
Wolontariatu Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej zbudowała domki dla trzmieli. 
W celu uatrakcyjnienia zajęć z młod-
szymi dziećmi uszyto z materiałów z re-
cyklingu kostium trzmiela. Mieszkańcy 
zdobyli też wiedzę, jakie zagrożenie dla 
populacji trzmieli stanowi wypalanie 
traw. Trzmiele mają bardzo duże zna-
czenie w gospodarce rolnej, ponieważ 
poszukując pyłku, zapylają wiele gatun-
ków roślin uprawnych i dziko rosnących. 
W kolejnych latach na koloniach w Mycz-
kowcach nadal będą prowadzone warsz-
taty ekologiczne, dodatkowo poszerzone 
o tematykę tradycyjnej uprawy roślin 
w podkarpackiej wsi. 
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ZIELE NA BETONIE
Zanieczyszczone powietrze, smog, 
brak różnorodności biologicznej 
oraz śmieci to podstawowe pro-
blemy Zagłębia, w którego obrębie 
znajduje się diecezja sosnowiec-
ka. Szkolne Koła Caritas w regio-
nie zwracają uwagę na beztroskę 
w korzystaniu z dóbr naturalnych 
i brak odpowiedzialności za środo-
wisko, w tym: marnowanie żywności, 
zwiększająca się ilość śmieci, coraz 
mniej zieleni oraz jej zubożenie ga-
tunkowe na terenach zurbanizo-
wanych. W ogrodach, w otoczeniu 
szkół, urzędów rosną iglaki i nisko 

skoszona trawa. Zanikły naturalne łąki 
kwietne i ogrody. Prowadzi to do zubo-
żenia gatunkowego, często na granicy 
wymieralności dla wielu gatunków roślin 
i zwierząt. Nauczyciele przestrzegają 
przed problemem marnowania jedzenia. 
W szkole wyrzucane są do śmieci kanap-
ki, kartoniki z mlekiem, owoce, warzywa. 
Dzieci nie cenią tego, co otrzymują. 

Projekt „Razem dla piękna ziemi” reali-
zowany przez Szkolne Koło Caritas w Ja-
worznie stwarza szansę na odejście od 
powszechnego konsumpcjonizmu w kie-
runku „twórczego ubóstwa”, do którego 
zachęca papież Franciszek w encyklice 
„Laudato si’”. Uczniowie z nauczycielami 
i rodzicami zorganizowali ogródki przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
i przy Szkole Podstawowej nr 12 w Ja-

worznie. Na terenie placówek ustawiono 
przenośne lodówki, do których dzieci 
mogą odkładać niezjedzone kanapki, 
mleko, warzywa i owoce. Żywność dwa 
lub trzy razy w tygodniu jest przekazy-
wana osobom bezdomnym. W ogrodach 
szkolnych posadzono rośliny miododaj-
ne wabiące motyle i inne owady oraz 
krzewy produkujące tlen. „Podzieliliśmy 
się obowiązkami związanymi z uprawą 
i pielęgnacją roślin. Każdy dowiedział się, 
jak zajmować się rośliną, którą ma pod 
opieką” – relacjonują uczniowie.

200 ROŚLIN
Z przykładu młodych skorzystali para-
fianie z parafii Narodzenia NMP w Ja-
worznie. Wokół kościoła posadzili pra-
wie 200 roślin (bylin, kwiatów, krzewów 
i drzew tlenowych) i rozmieścili wśród 
zieleni samodzielnie wykonane budki 
dla owadów. „Lokalne ogrody w więk-
szości porastają iglaki i trawa. Niewiele 
osób uprawia dziś ogródki kwiatowe, 
a warzywne prawie zupełnie zniknęły 
z krajobrazu. Jaworzno to miasto prze-
mysłowe, w okolicy funkcjonują zakłady 
zanieczyszczające powietrze. W naszej 
dzielnicy wszyscy ogrzewają domy pieca-
mi, co przekłada się zimą i w bezwietrzne 
dni na powszechnie występujący smog. 
Niska jest świadomość mieszkańców na 
temat spalania w piecach odpadów i ni-
skiej jakości paliwa. A śmieci to nie opał. 
Niepokoi nas również zwiększająca się 
ilość śmieci, które zalegają nie tylko w la-
sach, ale i w centrum miasta.” – mówią 
realizatorzy projektu „Humus – piękna 
ziemia”. Ogród, który stał się wizytówką 
projektu i parafii, zachęcił organizatorów 
do kolejnych działań.

CENNA DESZCZÓWKA
Uczniowie Szkolnych Kół Caritas i liderzy 
Parafialnych Zespołów Caritas diecezji 
sosnowieckiej zauważyli, że istotnym te-
matem ekologicznym w zurbanizowanym 
regionie jest woda, a szczególnie nawod-
nienie ogrodów, kwietników, warzyw-
niaków i ochrona przed suszą terenów 
zielonych. Pilotażowy projekt zrealizo-
wali parafianie z Sosnowca w obrębie 
kościoła pw. Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana. Zaczęli od 
zbierania wody deszczowej, która spływa 
z dachu kościoła i plebanii i wykorzy-
stywania jej w ogrodzie do podlewania 
roślin. Gromadzenie wody deszczowej już 
przynosi realne korzyści. Drugim elemen-
tem projektu jest kompostowanie odpa-
dów spożywczych w pojemnikach. „Tym 
sposobem zyskujemy w 100 procentach 
naturalny, zdrowy, darmowy, niezwykle 
bogaty w składniki odżywcze nawóz do 
naszego ogrodu” – zaznacza Anna Wilk, 
koordynatorka projektu. Kompostowniki 
rozwiązują problem odpadów biologicz-
nych w gospodarstwach domowych i jed-
nocześnie redukują wydatki związane 
z nawożeniem ogrodu.
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Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot 
Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został 
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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GÓRA ZIELONYCH POMYSŁÓW
Amatorzy zielonych krajobrazów w die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej zainwe-
stowali swój czas w zagospodarowanie 
naturalnych zasobów wody. W regionie 
winnic i ogrodów znaczenie ma zrówno-
ważony rozwój, balans między urbaniza-
cją terenu i rozwojem rolnictwa a zacho-
waniem naturalnych walorów środowi-
skowych. Równie ważne jest codzienne 
życie diecezji od kuchni – niemarnowanie 
jedzenia, zagospodarowanie resztek, pra-
widłowe segregowanie i recykling śmieci.

Na gruntach parafialnych w Jaczowie, 
dostępnych dla społeczności lokalnej, pa-
rafianie zorganizowali modelowy ogród 
deszczowy. Wykonanie instalacji na ple-
banii stanowi dobry przykład dla miesz-
kańców, jak wykorzystać deszczówkę 
do podlewania ziół, kwiatów, krzewów, 
drzew. To pomysł na małą retencję, który 
przynosi też konkretne oszczędności. 
W przyparafialnym ogrodzie są uprawia-
ne kwiaty i krzewy. Dzieci i nauczyciele 
ze szkoły i przedszkola wykonali grządki, 
posadzili drzewa i wysiali rośliny miodo-
dajne oraz łąkę kwietną. W ogrodzie od-
były się pierwsze lekcje przyrody i zajęcia 
warsztatowe dla dorosłych z zakresu 
ogrodnictwa ekologicznego. Na tym eta-
pie w projekt zaangażowało się 45 osób 
dorosłych i kilka lokalnych firm. W ko-
lejnych latach w ogrodzie planowane są 
dalsze prace polegające na zwiększaniu 
bioróżnorodności i budowaniu siedlisk 
dla zwierząt. Parafialny Zespół Ekolo-
giczny wspiera także powstanie sześciu 
mniejszych ogrodów ekologicznych św. 

Franciszka w każdej sołeckiej wsi gminy 
Bytnica. Dumą projektu jest wirydarz 
ziołowy w ogrodzie parafialnym. Zioła 
wieloletnie wysadzono do pojemników 
drewnianych posadowionych na ziemi 
(z pozyskanych starych desek). „Miesz-
kańcy mają okazję przekonać się, że war-
to pielęgnować zioła w swoich przydo-
mowych lub parapetowych ogródkach. 
Takie własne przyprawy są smaczniej-
sze niż z torebki i zdecydowanie tańsze” 
– tłumaczy Anna Kobylińska, animator 
diecezjalny programu Caritas Laudato 
si. Dodatkowo zioła będą wykorzysty-
wane podczas warsztatów zielarskich, 
a wysuszone będą rozdawane w postaci 
mieszanek.

Ekologiczne ogrody edukacyjne powstały 
również przy parafiach pw. Najświętszej 
Trójcy i św. Stanisława Kostki w Zielonej 
Górze. „Posadziliśmy miododajne krze-
wy i byliny, założyliśmy łąkę kwietną, 
ustawiliśmy poidła z wodą i kamykami 
dla owadów, ptaków i jeży. Domki dla 
owadów i karmniki dla ptaków pojawią 
się na całym osiedlu, w domach i na bal-
konach. Będziemy zmieniać codzienne 
nawyki promując eliminację toreb pla-
stikowych poprzez szycie woreczków 
na warzywa i zioła z firan oraz toreb na 
zakupy z materiałów zebranych wśród 
parafian” – wymienia koordynatorka pro-
jektu „Parafialna oaza ekologiczna” przy 
kościele św. Stanisława Kostki.

CHROŃMY OWADY
Centrum Wolontariatu Caritas die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej 
postawiło na kreowanie wokół 
siebie ekoprzestrzeni. Młodzież 
zbudowała hotele dla owadów 
i posadziła w okolicach sadów 
owocowych i łąk rośliny miodo-
dajne. Owady zapylają 80% gatun-
ków roślin istotnych dla rolnictwa. 
Jak wskazują eksperci i ekolodzy, 
zapylacze kształtują różnorodność 
biologiczną, a wyginięcie nawet jed-
nej grupy zapylających spowoduje 
utratę określonych gatunków roślin. 
„Działanie na rzecz owadów jest 
również przykładem małej zmia-
ny, która ma duże znaczenie. Od 
niewielkiego stworzenia bowiem 
zależy istnienie dzisiejszego świata. 
Chcemy uświadamiać innym rolę 
owadów i chronić je” – przekonują 
młodzi zaangażowani w projekt.

DRUGIE ŻYCIE BEZ 
PLASTIKU
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie 
zainicjowała projekt „Chrońmy naszą pla-
netę”, chcąc właściwe gospodarować za-
sobami i odpadami. Uczniowie nawiązali 
współpracę z „Akademią szycia” i szyją 
torby z naturalnych tkanin, które zastąpią 
plastikowe reklamówki. W ten sposób 
dają drugie życie ubraniom, które bar-
dzo często lądują w śmietnikach. Szyją 
także i promują naturalne woreczki za-
pachowe, które mogą zastąpić szkodliwe 
i niebezpieczna dla środowiska aerozole. 
Ponadto wspólnie z nauczycielami zało-
żyli parapetowe ogródki. W doniczkach 
posadzili m.in. lawendę, którą wypeł-
niane są potem woreczki zapachowe. 
Na parapetach są też zioła, które będą 
suszone i wykorzystywane do przygo-
towywania zdrowego jedzenia.
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Nie czekaj, 
pomaganie 
jest łatwe!
W kwietniu minął rok 
od momentu powstania 
nowego charytatywnego 
serwisu Caritas Polska 
www .uratujecie .pl 
i programu Uratuję Cię. 
Wspólnie z darczyńcami 
indywidualnymi, firmami 
i zaprzyjaźnionymi mediami 
niesiemy potrzebującym 
realną pomoc.  

Poprzez serwis www.uratujecie.pl 
organizujemy i nagłaśniamy zbiórki 
dla osób, których życie naznaczo-
ne jest bólem i cierpieniem. Dzięki 
pozyskanym środkom finansujemy 
kosztowne operacje, zakup drogiego 
leku czy odbudowę spalonego domu. 

W serwisie prowadzimy zbiórki dla 
osób z całej Polski, z różnych diecezji, 
współpracując z lokalnymi oddziałami 
Caritas. Zgłoszenia od osób będących 
w potrzebie są przyjmowane przez Ca-
ritas diecezjalne, które po rozeznaniu 
sprawy wnioskują do Caritas Polska 
o rozpoczęcie zbiórki w serwisie ura-
tujecie.pl i ogólnopolską jej promocję 
Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji ży-
ciowej lub znasz osobę potrzebującą 
pomocy, skontaktuj się z najbliższym 
diecezjalnym oddziałem Caritas.

Pomaganie przez uratujecie.pl działa! 
Poznaj historie naszych podopiecz-
nych. Wesprzyj ich zbiórki. Każda, 
nawet niewielka kwota, zmienia 

życie osób w potrzebie. Opowiedz 
o zbiórce rodzinie, znajomym, są-
siadom, kolegom z pracy i osobom 
z twojej parafii. Udostępnij zbiórkę 
w swoich mediach społecznościo-
wych. Wspieraj nas modlitwą.

Grażyna  
By nie stracić więcej

Problemy zdrowotne Grażyny za-
częły się od zatok. W pewnym mo-
mencie pojawiło się uczucie stałej 
obecności ciała obcego w nosie. 
Diagnoza po wizycie u lekarza nie 
pozostawiała żadnych złudzeń, to 
nowotwór zatoki szczękowej i jamy 
nosowej. W wyniku operacji usunię-
to chore tkanki i kości, a w ich miej-
scu została umieszczona metalowa 
płytka podtrzymująca gałkę oczną. 

— Oko boli, bo przesuwająca się płytka 
stale je drażni. Mogę w każdej chwili 
przestać widzieć. Powoli tracę także 
słuch w prawym uchu — opowiada 
Grażyna. 

Grażyna musi mieć jeszcze jedną 
operację, niezbędna jest rekonstruk-
cja twarzy. Nie ze względów este-
tycznych, ale z powodu zagrożenia, 
jakie stwarza płytka. Koszt operacji 
wynosi 100 000 złotych. To kwota 
poza zasięgiem Grażyny i jej rodziny. 
Pozostała wiara w Boga i ofiarność 
ludzką. Grażyna nie traci nadziei. Nie 
rezygnuje z marzeń o lepszej przy-
szłości dla siebie, partnera i adop-
towanej córki Roksany. Bardzo chce 
wrócić do zdrowia i obudzić się któ-
regoś dnia bez bólu i strachu. 

Każdy z nas może pomóc Grażynie 
zebrać pieniądze na operację rekon-
strukcji twarzy. Wystarczy wpłacić 
darowiznę poprzez serwis www.ura-
tujecie.pl/potrzebujacy/Grazyna lub 
dokonać przelewu na konto.

   Numer konta: 47 1160 2202 
0000 0003 2305 9331 
Tytuł przelewu:  
GRAZYNA21

Eryk  
Walka z paraliżem

To był upalny dzień nad Pilicą. Eryk 
postanowił ochłodzić się w rzece… 
Następny obraz, jaki pamięta, to szpi-
tal i przerażające uczucie, że nie ma 
kontroli nad ciałem. Nie może ru-
szyć nogą ani ręką. Oddycha za niego 
maszyna. Eryk doznał urazu rdzenia 
kręgowego na wysokości kręgów C4 
i C5, co oznacza paraliż obejmujący 
w różnym stopniu wszystkie koń-
czyny.

Od wypadku minęło już kilka lat. 
Eryk przeszedł długą drogę od de-
presji i rezygnacji do decyzji, że nie 
podda się i będzie walczył o lepsze 
życie. — Tyle osób obdarza mnie życz-
liwością, pomaga i wspiera. Jak tu nie 
wierzyć, że człowiek jest dobry? — pyta 
nie czekając na odpowiedź.

Teraz Eryk mieszka w DPS w po-
bliżu Warszawy. Pracuje w biurze 
restauracji, która zatrudnia osoby 
niepełnosprawne. Uważa, że nigdy 
nie należy się poddawać i trzeba wal-
czyć do końca. W Internecie znalazł 
klinikę, która zajmuje się wszcze-
pianiem w kręgosłup elektrod sty-
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mulujących sparaliżowane mięśnie. 
Na podstawie przesłanych badań 
został zakwalifikowany do operacji. 
Jej koszt jest zawrotny – to 400 000 
złotych.

Wszystkich, którzy chcą pomóc 
Erykowi, prosimy o wpłaty na jego 
zbiórkę poprzez serwis https://www.
uratujecie.pl/potrzebujacy/Eryk lub 
przelanie darowizny bezpośrednio 
na konto 

   Numer konta: 47 1160 2202 
0000 0003 2305 9331 
Tytuł przelewu: ERYK18

Junia  
Leki, które ratują życie

Junia ma 22 lata. Jest pogodną, 
uśmiechniętą dziewczyną, jednak 
z powodu wrodzonej wady meta-
bolicznej nigdy nie rozwijała się jak 
inne dzieci. Junia cierpi na nietypową 
formę fenyloketonurii – jej mózg nie 
wytwarza enzymu koniecznego do 
prawidłowego funkcjonowania or-
ganizmu. Dziewczyna ma głęboką 
niepełnosprawność intelektualną 
i napady padaczki. Nie chodzi, po-
rusza się na wózku. Nie mówi i bar-
dzo cierpi, gdy rodzice nie potrafią 
odczytać jej potrzeb. Junia wymaga 
codziennego podawania leków, które 
poprawiają komfort jej życia. Jest to 

terapia zastępcza, bez której stan 
Junii ulegnie gwałtownemu pogor-
szeniu i doprowadzi do śmierci.

Rodzina Junii pochodzi z ogarniętej 
wojną wschodniej Ukrainy. Przed 
ostrzałem ukrywali się w ruinach 
i piwnicach. W obawie o życie mu-
sieli opuścić własny dom i uciekać. 
W Polsce znaleźli się dzięki życz-
liwej rodzinie z Radomia. Przybyli 
praktycznie z niczym, wszystko, co 
mieli, zostawili na Ukrainie. Obecnie 
powoli budują życie w Polsce. Ojciec 
Junii ciężko pracuje w lokalnej firmie. 
Zarabia bardzo skromnie. Rodziny 
nie stać na leki, bez których Junia 
może stracić życie, a NFZ odmówił 
refundacji.

Zwracamy się z prośbą o wpłaty da-
rowizn na zbiórkę Junii w serwisie 
https://www.uratujecie.pl/potrze-
bujacy/Junia lub przelew na konto 

   Numer konta: 47 1160 2202 
0000 0003 2305 9331 
Tytuł przelewu: JUNIA19

Konrad  
Tylko nie amputacja

Konrad ma 20 lat. Urodził się z he-
mimelią – ta choroba powoduje m.in. 
brak kości strzałkowej, skrócenie 
nogi i niedorozwój prawej stopy. 
Konrad w tym roku zdał maturę, 
a jego miłością jest muzyka. Od lat 

gra na pianinie, mimo że choroba 
zniekształciła jego dłonie. 

Dzieciństwo i młodość Konrada 
to niekończące się wizyty lekar-
skie, szpitale, sinusoida uczuć od 
rozpaczy do nadziei i z powrotem. 
Przeszedł kilka poważnych opera-
cji, ale żadna z nich nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. Lekarze 
proponowali amputację, ale Konrad 
i jego rodzice nigdy nie pogodzili się 
z diagnozą. W poszukiwaniu me-
tod leczenia dotarli do dr. Paleya, 
specjalisty, który podejmuje się 
operacji prostowania i wydłużania 
kości. Po raz pierwszy pojawiła się 
nadzieja, że amputacji można unik-
nąć, a poprawa sprawności Konra-
da jest możliwa. Operacja kosztuje 
250 tysięcy złotych. To suma, któ-
ra przekracza możliwości rodziny, 
a NFZ odmówił refundacji. Walka 
o środki na operację trwa od 2014 
roku. Nadal nie udało się uzbierać 
wymaganej kwoty. 

Pomóżmy Konradowi, on nie może 
już dłużej czekać. Prosimy o wpłaty 
na zbiórkę w serwisie https://www.
uratujecie.pl/potrzebujacy/Konrad 
lub o przelew na konto 

   Numer konta: 47 1160 2202 
0000 0003 2305 9331 
Tytuł przelewu: KONRAD20

Opracowała Agnieszka Sobocińska 
Zdjęcia archiwa prywatne
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Płacąc kartą pomagasz skuteczniej
Od ubiegłego roku 
każdy może wybrać 
kartę Mastercard z logo 
Caritas wydawaną przez 
Bank Pocztowy. To 
najprostszy z możliwych 
sposób niesienia pomocy 
potrzebującym. W tym 
roku, dzięki promocji 
w programie Bezcenne 
Chwile, nowi posiadacze 
kart otrzymają cegiełki 
charytatywne o wartości 
215 zł. 

W ubiegłym roku Bank Pocztowy, 
bezpieczny bank o wyłącznie pol-
skim kapitale, wraz z Mastercard, 
liderem kart płatniczych, wprowa-
dził wyjątkową kartę płatniczą, która 
wspiera program Caritas Uratuję Cię. 
Dzięki karcie płatniczej wydanej do 
konta w ramach programu Uratuję 
Cię można pomagać podczas co-
dziennych zakupów. Karta zapewnia 
wygodny dostęp do własnych środ-
ków zgromadzonych na koncie. Kar-
tą Mastercard z logo Caritas można 
płacić za zakupy w Polsce i na całym 
świecie, w punktach oznaczonych 
znakiem Mastercard. Dzięki karcie 
codzienne zakupy stają się okazją 
do pomagania bez żadnych dodat-

kowych kosztów. Każda transakcja 
bezgotówkowa (także w Intrenecie) 
pozwala zbierać punkty w progra-
mie. Punkty wymieniane są na pie-
niądze i przelewane na konto Cari-
tas Polska na rzecz programu i jego 
podopiecznych. Każde 340 punktów 
przekłada się na kwotę 5 złotych.

W tym roku Mastercard wraz z Ca-
ritas Polska i Bankiem Pocztowym 
uruchomił nową promocję w progra-
mie Bezcenne Chwile. Posiadacze 
nowo zarejestrowanych kart Banku 
Pocztowego z logo Caritas Polska 
automatycznie powiększą swoje 
konto w programie o liczbę punk-
tów odpowiadającą kwocie 215 zł, 
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które automatycznie zamienione 
będą na cegiełki dobroczynne dla 
Caritas Polska. Promocja rozpoczęła 
się 4 sierpnia 2020 r. i potrwa do 
końca roku.

Dzięki karcie Mastercard z logo Ca-
ritas, wydanej do konta w ramach 
programu Uratuję Cię Banku Pocz-
towego, użytkownik ma możliwość 
wspierania celów dobroczynnych 
podczas codziennych zakupów. Za 
każdą płatność zrealizowaną kartą, 
także w Internecie, przyznawane 
są punkty w programie Mastercard 
Bezcenne Chwile, które następnie 
zamieniane są na cegiełki i prze-
kazywane Caritas Polska. Caritas 
Polska przeznacza je na pomoc po-
trzebującym z serwisu uratujecie.
pl. Najwięcej punktów użytkownik 
zyskuje podczas transakcji u part-
nerów programu, wśród których 
znajduje się już ponad 80 marek 
detalicznych z 19 różnych kategorii 
zakupowych. Konsumenci, którzy 
od 4 sierpnia 2020 r. wybierają tę 
kartę, zostają nagrodzeni punktami 
na start, dzięki czemu już od samego 
początku jej używania mogą działać 
w szczytnym celu. Użytkownikowi 
nowej promocji zostają przyznane 
punkty odpowiadające kwocie 215 
zł, które od razu trafiają w ramach 
pomocy potrzebującym do Caritas 
Polska. Punkty się naliczają, gdy 
karta jest aktywna, czyli wykonana 
została minimum jedna transakcja. 

— „Pomagasz jak nigdy, płacąc jak za-
wsze” – to motto najlepiej oddające 
sedno programu Bezcenne Chwile. 
Często chcemy pomagać, ale w co-
dziennych obowiązkach nie mamy na 
to czasu. Unikalna na polskim rynku 
karta z logo Caritas Polska pozwala 
pomagać innym przy realizacji co-
dziennych płatności kartą, których 
każdy z nas wykonuje wiele. Dzięki 
temu rozwiązaniu pomoc potrzebu-
jącym osobom nie jest aktywnością 

„od święta”, 
lecz powtarzalną czynnością wpi-
sującą się w agendę każdego dnia. 
Teraz, dzięki specjalnej promocji, 
wystarczy że użytkownicy nowo za-
rejestrowanych kart dokonają jednej 
transakcji, by cegiełki dobroczynne 
odpowiadające kwocie 215 zł trafiły 
do potrzebujących z serwisu uratu-
jecie.pl — mówi Jarosław Banach, 
dyrektor zarządzający Pionem Roz-
woju Biznesu w Banku Pocztowym.

— Caritas Polska już od 30 lat do-
ciera z pomocą do potrzebujących 
w Polsce i na świecie. Ten rok jest 
jednak szczególnie wymagający ze 
względu na kryzys wywołany epi-
demią. Cieszę się, że w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie możemy 
liczyć na wsparcie sprawdzonych 
partnerów – Banku Pocztowego 
i Mastercard oraz tysięcy darczyń-
ców. Dzięki tej solidarności możemy 
skutecznie nieść pomoc i nadzieję, 
a także budować wiarę w drugiego 
człowieka oraz w to, że razem jeste-
śmy w stanie przezwyciężyć każdy 
kryzys — mówi ks. Marcin Iżycki, 
dyrektor Caritas Polska. 

Wielu z nas chętnie poświęca się 
działaniom filantropijnym oraz 
niesieniu pomocy potrzebującym. 
Pomaganie innym jest bezcenne, 
a obecnie istnieje wiele sposobów 
na takie działania. Polacy chętnie 
wspierają cele dobroczynne, zwłasz-

cza w wyjątkowych 
okolicznościach, takich jak pande-
mia. Prawie połowa (44%) ankieto-
wanych w naszym badaniu przekaza-
ła w maju darowiznę on-line, a 18% 
zrobiło to po raz pierwszy. Cieszymy 
się z możliwości wspierania tak szla-
chetnych inicjatyw, jak karta Banku 
Pocztowego w ramach programu 
Uratuję Cię Caritas Polska. Nowa 
promocja udowadnia, że działania 
charytatywne jeszcze nigdy nie były 
prostsze – mówi Marcin Klimkowicz, 
dyrektor ds. rozwiązań lojalnościo-
wych i CRM w polskim oddziale Ma-
stercard Europe. 

Program Bezcenne Chwile jest mo-
stem łączącym bank i konsumentów, 
którzy chcą codziennie realizować 
swoje pasje. Każda płatność kartą 
Mastercard u dowolnego sprzedaw-
cy czy usługodawcy na terenie Polski 
zasila konto uczestnika, przybliżając 
go do wybranego celu w ramach da-
nej pasji.

 Więcej informacji  
o promocji na stronie:  
www.bezcennechwile.pl

 Więcej informacji o karcie  
na stronie: www.poczto-
wy.pl/indywidualni/karta-
-platnicza-caritas/

 Beneficjentów programu 
Uratuję Cię poznasz na stro-
nie www.uratujecie.pl 
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du zagrożenia wypoczynek był prze-
ważnie organizowany w placówkach, 
które znajdują się na terenie danej 
diecezji, w miejscach mniej uczęsz-
czanych, aby ograniczyć styczność 
z innymi grupami turystów. Odpo-
wiedzią na potrzeby dzieci była także 
propozycja świetlic środowiskowych 
Caritas. W przeciwieństwie do lat 
ubiegłych, kiedy w lipcu i sierpniu 
placówki były zamykane lub miały 
jedynie dyżur, w tym roku pozosta-
ły one otwarte przez ok. 5 godzin 
dziennie. Opiekunowie zapropono-
wali dzieciom konkretny program, 
który pozwolił im nie tylko zająć 
czas, ale także rozwinąć się intelek-
tualnie. Organizowano różnego ro-
dzaju wycieczki połączone z zabawą 
i zwiedzaniem. 

Tegoroczna Wakacyjna Akcja Cari-
tas, czyli letni wypoczynek dla dzieci, 
miał nieco inny charakter niż w ubie-
głych latach. Po ogłoszeniu wytycz-
nych dotyczących bezpieczeństwa 
organizacji kolonii nie wszystkie 
diecezjalne oddziały zdążyły przy-
gotować letni wypoczynek, który 
spełniałby wszystkie wymogi epide-
miologiczne. Jednak blisko połowa 
diecezji zapewniła wakacyjną ofertę 
dla najmłodszych. 

Z wyjazdów skorzystało łącznie ok. 6 
tys. dzieci z ubogich rodzin. Z powo-

Wakacyjna Akcja 
Caritas prowadzona 
jest od ponad 
dwudziestu lat . 
Rokrocznie brało w niej 
udział ok. 25 tys. dzieci. 
Tego lata epidemia 
ograniczyła rozmach 
przedsięwzięcia, ale 
nie przekreśliła go 
zupełnie.

Wakacyjna 
Akcja Caritas
w czasie  
epidemii
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CARITAS ARCHIDIECEZJI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Bezpieczny program

Jak co roku Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej skierowała swoją 
ofertę wypoczynku letniego do dzieci 
i młodzieży, jednak z powodu pande-
mii i koniecznych obostrzeń musiała 
zmierzyć się z zupełnie nową sytuacją. 
Wypoczynek postanowiła dostoso-
wać do wytycznych i zaleceń. — Nie 
potrafiliśmy zrezygnować z corocznej 
wakacyjnej akcji, ponieważ wiemy, jak 
wiele dzieciaków na nią czeka — mó-
wią organizatorzy. W porównaniu do 
lat wcześniejszych ograniczono ilość 
osób na turnusie. — W 2019 roku 
zrealizowaliśmy wypoczynek dla 400 
dzieciaków, teraz to połowa tej licz-
by. Kolonie odbywają się na terenie 
naszych ośrodków, gdzie od lat prze-
prowadzamy turnusy. Dzięki temu 
zapewniamy uczestnikom większe 
bezpieczeństwo. W obiekcie prze-
bywa tylko jedna grupa kolonijna. 
Program naszej Wakacyjnej Akcji 
Caritas jest co roku bardzo bogaty, 
są wyjazdy i wycieczki. Teraz posta-
nowiliśmy zorganizować wyjazdy 
tylko do tych miejsc, gdzie kontakt 
z osobami trzecimi będzie znikomy. 
W czasie pierwszego turnusu od-
byliśmy wycieczkę do Żarek gdzie, 
grupa miała kontakt jedynie z prze-
wodnikiem oraz z osobą prowadzącą 
warsztaty — tłumaczą organizatorzy. 
Opiekunowie dbali o to, by dzieci czę-
sto myły ręce, oraz by powierzchnie 
dotykowe w obiekcie były często de-
zynfekowane. — Celem naszych ko-
lonii był zawsze wypoczynek i mamy 
nadzieję, że to udało nam się zacho-
wać. Dzieci spędzają czas aktywnie 
na świeżym powietrzu, zawierają 
nowe znajomości oraz uczestniczą 
w żywiołowych grach i zabawach. 
Zachowujemy to, co najistotniejsze 
w naszych koloniach.

CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 

Rodzinnie 
w Mikoszewie

Caritas Diecezji Elbląskiej w tym 
roku nie zdecydowała się na orga-
nizację kolonii letnich w zwykłej 
formie, ale zaprosiła na rodzinny 
wypoczynek do ośrodka w Miko-
szewie, który znajduje się 20 minut 
spacerem od strzeżonej plaży. Ośro-
dek jest położony przy ujściu Wisły, 
jego teren jest ogrodzony i oświe-
tlony, w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się basen. W pobliżu nie 
brakuje atrakcji: kolejka wąskoto-
rowa, która pokonuje malowniczą 
trasę od prawego brzegu Wisły do 
Sztutowa, strusia ferma, przejażdżki 
konne, Muzeum Bursztynu, prze-
prawa promowa przez Wisłę, Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku. Można też wybrać 
się na wycieczkę do Trójmiasta 
bądź odwiedzić Muzeum Stutthof 
w pobliskim Sztutowie. Ośrodek 

dysponuje miejscami noclegowymi 
w domkach 4, 6 i 8-osobowych, z to-
aletami, prysznicem oraz aneksem 
kuchennym. Istnieje też możliwość 
wynajęcia pokoju trzyosobowego. 
Na terenie ośrodka jest plac zabaw 
dla dzieci, małpi gaj, boisko do siat-
kówki i koszykówki oraz wydzielone 
miejsce na ognisko i grilla.
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CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

Eko-Wypoczynek 
w Kaczynie

Od wielu lat Caritas Diecezji Kie-
leckiej organizuje Wakacyjną Akcję 
Caritas dla dzieci z rodzin uboższych, 
dysfunkcyjnych i tych, które po pro-
stu potrzebują chwili wytchnienia 
i radości. W tym roku ze względu 
na sytuację epidemiczną kolonie nie 
mogły się odbyć w typowej formie. 
— Ze względów bezpieczeństwa 
sanitarnego zrezygnowaliśmy z or-
ganizacji wypoczynku w miejscach 
obleganych przez turystów. Jednak 
wszyscy mają świadomość, że czas 
izolacji i nauki zdalnej spowodował, 
że wypoczynek letni jest jeszcze bar-
dziej potrzebny. Dzieci po miesiącach 
obostrzeń, wielu godzinach spędzo-
nych przed komputerem powinny 
odpocząć na łonie natury, nawiązać 
przyjaźnie, poznać nowe miejsca 
— przekonują organizatorzy. Już 
29 czerwca ruszył pierwszy turnus 
kolonijny w ośrodku Eko-Wypoczy-
nek w Kaczynie koło Kielc dla 53 
dzieci. W połowie lipca w podobnej 
liczbie wypoczywała kolejna gru-
pa. — W tym roku przeżywamy 100 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 
dlatego program kolonijny oparty zo-
stał na nauczaniu i życiu papieża. Za-
wierał on elementy wychowawcze, 
profilaktyczne i duchowe. W charak-
ter wypoczynku dobrze wpisał się 
Kaczyn, gdzie w miejscowym koście-
le znajdują się pamiątki po św. Janie 
Pawle II. Dzieci brały udział w licz-
nych zajęciach związanych z tema-
tyką papieską. Organizowane były 
m.in. quizy i konkursy z nagrodami, 
np. konkurs plastyczny na najpięk-
niejszy portret papieża. Obydwie 
grupy odwiedził biskup pomocniczy 
diecezji kieleckiej ks. Marian Flor-
czyk, a drugą także ks. Marcin Iżycki, 

dyrektor Caritas Polska — informują 
organizatorzy. Ponadto uczestnicy 
skorzystali z bogatej oferty wycie-
czek autokarowych, m.in. na Świę-
ty Krzyż, do Krzyżtoporu, „Leśnego 
zacisza” w Lisowie i Muzeum Orła 
Białego w Skarżysku-Kamiennej. Nie 
zabrakło konkursów z nagrodami, 
dyskotek i kąpieli w jeziorze lub na 
basenie. Koloniści lubiący ruch na 
świeżym powietrzu mieli możliwość 
korzystania z boiska wielofunkcyjne-
go, na którym organizowano zajęcia 
sportowe, gry i zabawy zespołowe.

W tym roku w diecezji kieleckiej zor-
ganizowano także półkolonie: dwa 
turnusy w Jędrzejowie, trzy turnu-
sy w Kielcach i jeden w Chmielniku, 
głównie w oparciu o świetlice środo-

wiskowe. Zajęcia odbywały się pod 
hasłem „Wakacyjna szkoła patrioty”. 
Ze względu na 100 rocznicę Cudu nad 
Wisłą program półkolonii oparty zo-
stał na poznaniu miejsc ważnych dla 
historii Polski znajdujących się w re-
gionie. Z obu form wypoczynku let-
niego skorzystało ponad 300 dzieci. 

Miejsca przeznaczone do organizacji 
kolonii i półkolonii zostały przygo-
towane pod kątem wymogów sani-
tarnych w czasie epidemii. Również 
kadra odbyła odpowiednie przeszko-
lenie w tym zakresie. Wakacyjna 
Akcja Caritas organizowana jest ze 
środków Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom oraz z dofinansowania 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Miasta Kielce oraz Miasta i Gminy 
Jędrzejów.

CARITAS ARCHIDIECEZJI 
LUBELSKIEJ

Wakacje nad  
jeziorem Firlej

Potrzebujące dzieci z archidiecezji 
lubelskiej mogły w tym roku – przy 
zachowaniu wszystkich obostrzeń sa-
nitarnych – skorzystać z wypoczynku 
wakacyjnego w Domu Zawierzenia 
nad jeziorem Firlej. Oferta wypoczyn-
ku skierowana była do dzieci z rodzin 
ubogich, dysfunkcyjnych, wielodziet-
nych, z placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzin zastępczych, ale 
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także do wolontariuszy Szkolnego 
Koła Caritas przy Zespole Szkół w Sa-
winie jako forma podziękowania za 
całoroczny trud pracy charytatywnej. 
Niestety w tym roku ze względu na 
epidemię z wypoczynku nie mogły 
skorzystać dzieci polskiego pocho-
dzenia z Białorusi i z Ukrainy.

Codzienna wspólna modlitwa, eu-
charystia, gry terenowe, zajęcia edu-
kacyjne, zawody sportowe, ognisko, 
tańce, zabawy, spotkanie ze służbami 
mundurowymi, a także kąpiele wod-
ne i słoneczne – to tylko niektóre 
atrakcje wakacyjnego wypoczynku 
w Firleju. Ks. Paweł Tomaszewski, za-
stępca dyrektora Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej, każdego dnia sprawował 
mszę św., w której podopieczni i wo-
lontariusze czynnie uczestniczyli, mieli 
możliwość skorzystania z sakramen-
tów i budowania prawdziwej komunii. 
Homilie, w których ks. Paweł przybli-
żał dzieciom i młodzieży nauczanie 
biblijne, wpadały w ucho, bo – jak za-
uważa Maciek, jeden z uczestników 
kolonii – odnosiły się też do ogląda-
nych przez dzieci bajek i dobrze zna-
nych postaci. O tym, że każdy wiek 
– również młodzieńczy – jest dobry 
na świętość, przekonywał z kolei ks. 
bp Adam Bab, który odwiedził uczest-
ników wypoczynku w Domu Zawie-
rzenia. — Ośrodek Caritas w Firleju 
ma sobie coś, co przyciąga młodych, 
integruje ich i daje siłę, by iść i służyć 
drugiemu człowiekowi, więc nie dziwi, 
że dzieci zawsze chętnie wracają i po-
lecają innym Wakacyjną Akcję Caritas 
— mówią organizatorzy wypoczynku.

Pobyt dzieci w Domu Zawierzenia 
współfinansowany jest w ramach 
konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego dotyczącego organiza-
cji wypoczynku dzieci i młodzieży 
w 2020 r. ze środków przyznawa-
nych przez wojewodę lubelskiego, 
w imieniu którego działa lubelski 
kurator oświaty.

CARITAS ARCHIDIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ

Obozy, kolonie 
i półkolonie

Ponad 370 dzieci uczestniczyło 
w różnych formach letniego wy-
poczynku dofinansowanego ze 
środków Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom w archidiecezji wro-
cławskiej. Kwota przeznaczona na 
organizację wakacji to ponad 70 
000 zł. Środki zebrała wrocławska 
Caritas podczas corocznej dystry-
bucji świec wigilijnych. — Obozy, 
kolonie czy półkolonie w tym roku 
są wyjątkowe. Po izolacji spowodo-
wanej pandemią każdy spragniony 
jest spotkania z przyrodą, drugim 
człowiekiem, zrobienia czegoś twór-
czego i ciekawego. Wypoczynek 
wakacyjny w tym roku na pewno 
jest nie tylko potrzebny, ale wręcz 
nieodzowny — mówił ks. Dariusz 
Amrogowicz, dyrektor Caritas Ar-
chidiecezji Wrocławskiej.

Na zorganizowanie letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży zdecydo-

wało się osiem parafii, w których 
działają Parafialne Zespoły Caritas 
oraz Klubowe Centrum Aktywno-
ści Dzieci i Młodzieży prowadzone 
przez wrocławską Caritas. — Są to 
różne formy, mamy kolonie, obo-
zy, wczasorekolekcje, wyjazdowe 
warsztaty, m.in. z robotyki. Wszyst-
kie są kreatywne i zorganizowane 
z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa — wyjaśnia Robert Jadwiszczak, 
koordynator projektu Letniej Akcji 
Kolonijnej. Z wypoczynku skorzy-
stały dzieci zaangażowane w życie 
parafii oraz takie, którym wyjazd był 
bardzo potrzebny.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
to jeden z najdłużej funkcjonują-
cych programów Caritas. Od 1994 
r. środki pochodzące z dystrybucji 
wigilijnej świecy Caritas służą dzie-
ciom z rodzin najuboższych i dys-
funkcyjnych, przeznaczone są na 
wakacyjny wypoczynek, bezpłatne 
posiłki, stypendia, a także wsparcie 
dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Idea 
świątecznej świecy Caritas rozpo-
wszechnia się również poza grani-
cami naszego kraju. Dzięki ofiarno-
ści Polaków udało się odbudować 
szkołę w syryjskim mieście Aleppo, 
zniszczoną na skutek działań wo-
jennych, i wspomóc dzieci w do-

tkniętej kryzysem humanitarnym 
Wenezueli. 

Akcję można wesprzeć:

 dokonując wpłaty z dopi-
skiem Wakacyjna Akcja 
Caritas na konto Caritas 
Polska: 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384 

 wysyłając SMS o treści 
WAKACJE   
pod nr 72052  
(koszt: 2,46 zł z VAT)

Opracowała Renata Pruszkowska 
Zdjęcia diecezjalne ośrodki Caritas
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Koniec wakacji to czas 
kompletowania wyprawek 
szkolnych dla dzieci. 
Pandemia pokazała, że 
kluczowym ich elementem 
powinien być komputer. 
Jednak dla wielu rodziców 
zakup sprzętu jest zbyt 
dużym obciążeniem. 
Z pomocą przychodzi 
Caritas w ramach 
zmodyfikowanego 
programu Tornister  
Pełen Uśmiechów.

W czasie tegorocznych wakacji 
odbyła się kolejna, już 12 edycja 
akcji Tornister Pełen Uśmiechów. 
Jej celem jest wsparcie dzieci i ich 
rodziców poprzez przekazanie ple-
caka pełnego przyborów szkolnych. 
W tym roku poza zwykłymi wypraw-

kami uczniowie z potrzebujących 
rodzin zyskali możliwość korzysta-
nia z laptopów. Caritas Polska we 
współpracy z fundacją ProCaritate 
zakupiła ponad 300 laptopów, które 
trafiły do placówek edukacyjnych 
i wychowawczych prowadzonych 
przez diecezjalne Caritas. Laptopy 
dla świetlic i innych ośrodków dla 
najmłodszych dotarły m.in. do Gnie-
zna, Krakowa, Sandomierza, Gliwic, 
Opola, Siedlec, Torunia i Szczecina. 
Tam dzieci nie tylko będą mogły ko-
rzystać z komputerów na miejscu, ale 
także wypożyczać sprzęt do domu.

Czas spędzony przez dzieci na zdal-
nym nauczaniu uświadomił wszyst-
kim, jakim problemem dla wielu ro-
dzin jest zapewnienie sprzętu kom-
puterowego dla każdego dziecka, 
aby bez przeszkód mogło aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach on-line. 
Okazało się, że dzieci są zmuszone 
pracować na telefonach, dzielić się 
jednym komputerem z rodzeństwem 
bądź wcale nie mają komputera ani 
łącza internetowego. Caritas diece-
zjalne, w miarę swoich możliwości, 
pomagały takim rodzinom – wypo-
życzały sprzęt, który był w placów-
kach, czy próbowały znaleźć spon-
sorów na zakup nowych laptopów 
czy tabletów. — Komputery są dziś 
niezbędnym narzędziem w edukacji 
naszych dzieci. Stały się symbolem 
równych szans w dostępie do nauki. 
Epidemia koronawirusa jeszcze przy-
spieszyła ten proces — powiedział 
ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas 
Polska. — Niestety wciąż wiele dzieci 
nie ma możliwości korzystania z tych 
urządzeń na co dzień. Chcemy to 
zmienić i dzięki hojności darczyń-
ców możemy przekazać pierwsze 
urządzenia tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne. Nadal mamy tu wiele do 

w nowej odsłonie
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zrobienia, dlatego zachęcamy do 
wsparcia tej szczytnej inicjatywy 
— dodaje.

Przekazując komputery do świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycz-
nych, domów dziecka czy domów 
matki i dziecka Caritas chce wes-
przeć tworzenie pracowni kompu-
terowych dla dzieci. Tu podopieczni 
będą mogli odrabiać lekcje z informa-
tyki, realizować zadania wymagające 
komputera, korzystać z Internetu. 
Dzieci będą mogły liczyć również na 
wypożyczenie komputera do domu, 
do nauki zdalnej. — W placówkach 
wsparcia dziennego prowadzonych 
przez Caritas Archidiecezji Białostoc-
kiej laptopy będą służyć podopiecz-

nym m.in.: do wyszukiwania 
informacji potrzebnych do 
odrabiania prac domowych, 
stworzenia prezentacji, któ-
re są bardzo często wyma-
gane przez nauczycieli jako 
forma przygotowania się do 
lekcji lub zaliczenia danego 
przedmiotu. Nasze placów-
ki do tej pory dysponowały 
niewielką liczbą komputerów 

(1 komputer na placówkę), które nie 
były nowe i bardzo często się psuły. 
Dzięki nowym laptopom będziemy 
mogli wesprzeć dzieci, które nie mają 
odpowiedniego sprzętu. Nowe lapto-
py będą również służyły do wyświe-
tlania filmów, zabawy typu karaoke 
oraz prowadzenia zajęć informatycz-
nych — mówi Agnieszka Stefanowicz 
ze świetlicy w diecezji białostockiej.

Akcja Tornister Pełen Uśmiechów 
realizowana jest od 2009 r. Od 
tamtej pory Caritas Polska i Caritas 
diecezjalne przekazały już 170 tys. 
wyprawek szkolnych, których zakup 
był możliwy dzięki ofiarności wspie-

rających akcję darczyńców. Okazją 
do podziękowania, podsumowań 
i wspólnej zabawy jest coroczny fi-
nał akcji, który od kilku lat organizuje 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 
W programie są m.in. występy ar-
tystyczne, pokazy, warsztaty, loterie 
i koncerty.

Akcję Tornister Pełen Uśmiechów 
mogą wesprzeć firmy i instytucje za-
interesowane inwestycją w przyszłe 
pokolenia. Mogą to zrobić również 
darczyńcy indywidualni. 

Opracowała Renata Pruszkowska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski, Caritas 

Archidiecezji Białostockiej

Dokonując wpłaty  
na stronie  
caritas.pl/tpu

Wpłacając dowolną  
kwotę na konto:  
PL 77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem 
TORNISTER

Wysyłając SMS  
pod numer 72052  
o treści TORNISTER  
(koszt 2,46 zł z VAT)

Program TPU można wesprzeć:
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— W całej Polsce Caritas diecezjal-
ne prowadzą różnego typu placów-
ki zajmujące się na co dzień dziećmi 
potrzebującymi opieki lub wsparcia, 
m.in. świetlice środowiskowe i socjo-
terapeutyczne, domy dziecka, domy 
matki i dziecka. Pracownicy i wolonta-
riusze Caritas zajmują się też małymi 
podopiecznymi w parafiach, klubach 
i ośrodkach leczniczych. Wszystkim 
starają się okazywać jak najwięcej 

serca podczas codziennej pracy, ale 
Dzień Dziecka jest okazją, aby tę ser-
deczność i troskę okazać najmłodszym 
w sposób szczególny – mówi ks. Mar-
cin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. 
– Zwykle w Dniu Dziecka odbywa się 
wiele imprez dla dzieci, ale w tym roku 
przygotowanie takich wydarzeń było 
niemożliwe ze względu na zalecenia 
sanitarne związane z epidemią ko-
ronawirusa. Caritas pamięta jednak 
o najmłodszych, przygotowaliśmy dla 
nich Pudełka Szczęścia, czyli paczki 
z upominkami – dodaje dyrektor Ca-
ritas Polska.

W akcje Cartias zwykle włączają się 
partnerzy zapewniając środki finan-
sowe i różnego rodzaju produkty. 
Również inicjatywę z okazji Dnia 
Dziecka wsparły firmy chcące po-
móc najmłodszym. — Ponad dziesięć 
tysięcy Pudełek Szczęścia mogliśmy 
rozdać dzieciom dzięki pomocy naszych 

Pudełka Szczęścia 
na Dzień Dziecka

Epidemia koronawirusa spowodo-
wała, że w czerwcu tego roku dzieci 
musiały pozostać w swoich domach. 
Zostały zamknięte szkoły, placówki 
wychowawcze, w których spędzały 
większość swojego czasu, place za-
baw, parki rozrywki. W tym trudnym 
okresie Caritas Polska postanowiła 
choć trochę umilić najmłodszym ich 
święto. Z okazji Dnia Dziecka przy-
gotowała wraz z Caritas diecezjal-
nymi ponad 10 000 paczek, w któ-
rych znalazły się słodycze, przekąski, 
a także książki, gry i łamigłówki. 

RADOŚĆ W DOMU DZIECKA  

Pracownicy Caritas Archidiecezji Poznańskiej 1 czerwca 
odwiedzili Dom Dziecka w Lesznie i zorganizowali dzie-
ciakom niezapomniany dzień. Były zabawy sportowe, 
plastyczne i kulinarne. Następnie udali się do miejsco-
wości Śrem, gdzie przekazali dzieciom Pudełka Szczęścia 
wypełnione upominkami i słodyczami. 

OBJAZDOWA LODZIARNIA  

W Archidiecezji gdańskiej w samo południe mobilna Lo-
dziarnia Caritas ruszyła w teren. Po drodze odwiedziła 
Pępowo, Leźno, Niestępowo, Widlino, Łapino, Przy-
jaźń, Skrzeszewo, Borkowo, Żukowo, Miszewo, Tuchom 
i Chwaszczyno. W każdej z miejscowości lodziarnię witały 
uśmiechnięte dzieciaki, które zostały obdarowane lodami. 
Szczególnym celem lodziarni były świetlice prowadzone 
przez Caritas, których podopieczni otrzymali Pudełka 
Szczęścia. Uśmiechom i radościom nie było końca. 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

Caritas zawsze pochylała się nad losem najmłodszych 
niosąc pomoc chorym, osamotnionym i pochodzącym 
z ubogich rodzin. Okazją do wsparcia były zawsze festyny, 
koncerty i zabawy organizowane z okazji Dnia Dziecka. 
Tak stało się i w tym roku, ale świętowaliśmy nieco inaczej.
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250 UŚMIECHNIĘTYCH 
PODOPIECZNYCH  

W Dniu Dziecka Pudełka Szczęścia 
z upominkami otrzymali najmłod-
si podopieczni placówek Caritas 
Diecezji Sandomierskiej. Było 
mnóstwo radości prosto z serca 
i uśmiechu. Podarunki trafiły w su-
mie do 250 dzieci. To była praw-
dziwa niespodzianka i wyjątkowy 
dzień, który obdarowani zapamię-
tają na długo.

PREZENTOBUS U MOCARZY

Z okazji Dnia Dziecka delegacja Caritas Polska udała się 
do zaprzyjaźnionej placówki – Zespołu Szkół i Placó-
wek Specjalnych w Mocarzewie (gmina Sanniki w wo-
jewództwie mazowieckim) prowadzonego przez siostry 
zmartwychwstanki. 1 czerwca do Mocarzewa przyjechał 
prezentobus Caritas Polska, aby obdarować podopiecz-
nych sióstr – dzieci i młodzież z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności. Przez siostry ich podopieczni zwani są 
Mocarzami ze względu na promieniującą z nich moc, z jaką 
stawiają czoła napotkanym problemom. Caritas Polska 
wspiera ważną inicjatywę sióstr zmartwychwstanek, które 
zbierają fundusze na budowę domu mającego służyć ich 
wychowankom po osiągnięciu przez nich pełnoletności.

ZABAWA ON-LINE

Caritas Diecezji Włocławskiej wraz z Caritas Diecezji 
Toruńskiej oraz Bydgoskiej zorganizowała niecodzienne 
obchody pod nazwą „Dajemy Dzieciom Radość”. 1 czerw-
ca wystartował specjalny program dla dzieci, w którym 
najmłodsi mogli uczestniczyć on-line. Były zabawy, kon-
kursy, ciekawe opowieści. Odbyło się także spotkanie 
z finalistą programu Top Chef Adamem Kowalewskim, 
a także mieszkającymi w Polsce gośćmi z Afryki i Azji. 
Za oprawę artystyczną akcji odpowiadali pieśniarz Jacek 
Beszczyński oraz aktorka teatru Baj Pomorski Dominika 
Miękus. Ponadto Caritas Diecezji Włocławskiej przeka-
zała paczki z owocami i słodyczami dzieciom z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka 
znajdujących się na terenie diecezji. Łącznie przekazano 
400 Pudełek Szczęścia.

partnerów: producenta pudełek firmy 
Mondi, koncernu Nestle, który zapew-
nił słodycze, sieci Tesco, która dostar-
czyła słodycze i zabawki oraz wydaw-
nictw Jedność i Dwie Siostry, a także 
lokalnych firm, które przekazały da-
rowizny do Caritas diecezjalnych. Sieć 
sklepów Biedronka wsparła tę akcję 
kwotą 200 tys. zł oraz tysiącami ma-
skotek Słodziaków. Wszystkim gorąco 
dziękujemy za wsparcie — powiedziała 
Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koor-
dynator programów żywnościowych 
w Caritas Polska.

Opracowała Renata Pruszkowska 
Zdjęcia Caritas Polska i Caritas diecezjalne

Caritas Polska

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji:  
Włocławskiej, Toruńskiej i Bydgoskiej
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Na realizację każdego projektu 
uczestnicy otrzymali po 1600 zł. 
Obejmują oni najróżniejsze funkcje 
– koordynatorów merytorycznych, 
koordynatorów finansowych, zaj-
mują się analizą ryzyka, promocją, 
fotografowaniem projektów, pro-
wadzeniem spotkań. Tworzą wizję 
projektu, formułują cele, wypraco-
wują kompromis, realizują zakupy, 
a także uczą się zarządzać ryzykiem 
wynikającym z dynamicznych zmian 
związanych z sytuacją epidemiczną. 
Dla młodych to przygoda, ale przede 
wszystkim praktyczne przygotowa-
nie do pełnienia podobnych funkcji 
w życiu zawodowym.

Wizjonerzy i działacze

Dziś wiele mówi się o tym, że szko-
ła i uniwersytet w niedostatecznym 
stopniu przygotowują młodych ludzi 
do życia we współczesnym świecie 
– ich wiedza jest w dużym stopniu 
teoretyczna i brakuje im doświadcze-
nia w działaniu. Dla znacznej części 
uczestników programu „Czasu na 
młodzież 2019” realizowanie projek-
tów społecznych jest pierwszym tego 
rodzaju doświadczeniem. Nawet jeśli 
młodzież współtworzyła pewne inicja-
tywy, odpowiedzialność za ostateczny 
efekt działań zawsze brał ktoś bardziej 

doświadczony. Część z naszych uczest-
ników to osoby z niepełnosprawno-
ścią, realizujące projekty m.in. w prze-
strzeni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Komisja grantowa oceniająca wnioski 
o dofinansowanie projektów spo-
łecznych ma wiele pracy i akceptacja 
każdego z projektów wymaga głębo-
kiego namysłu. Młodzież może reali-
zować projekt według własnej wizji, 
a my robimy wszystko, by najważ-
niejsze założenia były zachowane. 
Każdy z zespołów projektowych pra-
cuje pod opieką coacha, który towa-
rzyszy uczestnikom i wspiera ich we 
wszystkich etapach projektu, a więc 
także przy odbywaniu warsztatów, 
kursów kwalifikacyjnych i tworzeniu 
Centrów Młodzieżowej Aktywności. 
Z kolei mentor zapewnia młodym 
wsparcie merytoryczne. Na przykład 
uczestniczki tworzące skierowaną 
do nastolatków broszurę przybli-
żającą zagadnienia administracyjne 
korzystały z pomocy doświadczonej 
prawniczki.

W ramach realizacji projektu spo-
łecznego każdy odnajdzie przestrzeń 
dla siebie –  każdy z projektów po-
trzebuje refleksyjnego wizjonera, 
energicznego działacza, osoby moty-
wującej zespół do pracy, kogoś pilnu-
jącego terminowości danych etapów 

oraz skrupulatnego analityka, który 
zadba o projektowe finanse.

Najważniejszy jest cel 

Nie ma projektu bez celu, celu na-
tomiast nie ma bez dostrzeżenia ja-
kiegoś problemu społecznego, który 
nurtuje twórców projektu. Wśród 
problemów i wyzwań, na które odpo-
wiadają realizowane właśnie projekty, 
są: uzależnienie młodych osób od te-
lefonu, samotność w wielkim mieście, 
braki w edukacji dotyczącej podsta-
wowych zagadnień administracyj-
nych, brak świadomości ekologicznej 
czy szalejący konsumpcjonizm. 

Cel projektu powinien być konkretny, 
mierzalny, atrakcyjny, realny i termi-
nowy, dlatego projekty społeczne 
nie mogą trwać w nieskończoność. 
Zwykle przeznaczamy na nie cztery 
miesiące, czasem nieco dłużej. Cel 
projektu realizowanego przez 4-oso-
bowy zespół bywa wynikiem burz-
liwych dyskusji, połączeniem wielu 
koncepcji i pomysłów. Stanowi coś, 
od czego się wychodzi i na czym się 
pracuje. Nic więc dziwnego, że mło-
dzież nie chce rezygnować z wypra-
cowanych celów ani ich modyfikować. 
Rozważając zmianę formy działania, 
pragnie zachować jego zamysł.

Od kilku miesięcy uczestnicy programu 
„Czas na młodzież 2019” realizują 
projekty społeczne według własnego 
pomysłu. Mimo ograniczeń, jakie narzuciła 
pandemia, pierwsze już mogliśmy ocenić.   

Dojrzewają projekty 
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Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym 
jest gdańskie Stowarzyszenie Morena.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne 
część grup projektowych zmuszona 
była przeorganizować swoje działa-
nia. Pod znakiem zapytania stanęły 
wszelkie bezpośrednie spotkania 
z drugim człowiekiem. Część z nich 
udało się jednak przeprowadzić, choć 
konieczne było ograniczenie liczby 
gości uczestniczących w spotkaniach 
oraz dbałość o zachowanie dystansu. 

Z wyzwaniem wspaniale poradziły 
sobie realizatorki projektu „Akcja in-
spiracja”, którego celem była organi-
zacja pikniku. W czasie imprezy prze-
widziano prezentację zgromadzonym 
najróżniejszych aktywności, takich 
jak żonglerka, lekcja samby, sztuka 
iluzji, tworzenie kosmetyków natu-
ralnych i własnoręcznie robionych 
frotek. Organizowanie pikniku w ra-
mach jakiegoś większego wydarzenia 
(np. miejskiego kiermaszu) okazało 
się ryzykowne, dlatego dziewczyny 
przeniosły piknik do… Internetu. 
Przez tydzień codziennie publikowały 
jeden kilkuminutowy filmik, w którym 
prezentowały kolejną aktywność, 
uwzględniając przy tym wskazów-
ki dla oglądających. Tym sposobem 
w pikniku wzięło udział więcej osób 
niż gdyby miał odbyć się w formie 
tradycyjnej. Cel projektu, czyli za-
inspirowanie odbiorców ciekawymi 
i bezpłatnymi lub bardzo niedrogimi 
aktywnościami, został zrealizowany. 
Przy tym dziewczyny zaprezentowa-
ły się jako energiczne i kreatywne 
organizatorki, co skutecznie przeczy 
stereotypowi biernej i niezaintereso-
wanej światem młodzieży.

Dobre kino przy 
pysznej kawie

Projekty zaproponowane przez mło-
dzież są przeróżne. Od popularyzacji 
postaw ekologicznych po wydawanie 
i rozpowszechnianie profesjonalnych 
broszur informacyjnych. Młodzież 
prowadzi warsztaty baristyczne, 
w zaplanowany sposób udziela kore-
petycji, organizuje spotkania integru-
jące lokalną społeczność, nagrywa 
film, aranżuje spotkania poświęcone 
polskiej kulturze, poddaje renowacji 
meble i drobne przedmioty sztuki 
użytkowej, szyje, tworzy ogród 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej, 
a także świadczy bezpłatne usługi 
fryzjerskie osobom w kryzysie bez-
domności. A my jesteśmy szalenie 
dumni i mamy głębokie przekonanie, 
że działania pięknie zaowocują w dal-
szym życiu wolontariuszy. 

Aktualnie realizowanych jest oko-
ło sześćdziesięciu projektów spo-
łecznych – ostatecznie ma być ich 
dwieście pięćdziesiąt! Może trudno 
w to uwierzyć, ale projekty napraw-
dę się nie powtarzają. To ogromne 
wyzwanie i wielkie pole do urucho-
mienia wyobraźni i społecznej intuicji 
młodych osób. Naturalna potrzeba 
niesienia pomocy bliźniemu, społe-

czeństwu czy naszej planecie zostaje 
przekuta w realne działanie dzięki 
dofinansowaniu i profesjonalnemu 
wsparciu ze strony pracowników 
projektu oraz mentorów. 

Co przed nami?

Przed nami niemal dwieście kolej-
nych projektów – przede wszystkim 
na terenie diecezji zamojsko-luba-
czowskiej oraz bielsko-żywieckiej, 
a także archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej. 

Nie możemy się doczekać kolejnych 
inicjatyw, pomysłów, pytań i dysku-
sji. Wierzymy, że wszystko potoczy 
się jak najlepiej. Działania podjęte 
przez młodzież do tej pory oraz prze-
bieg i efekty dotychczasowych pro-
jektów społecznych pozwalają dojść 
do wniosku, że pomagamy odkrywać 
i rozwijać talenty. I sami też bardzo 
wiele się uczymy.

Tekst Marta Klimczak, ekspert ds. 
warsztatów i projektów społecznych  

Zdjęcia archiwum projektu  
„Czas na młodzież 2019”

Dojrzewają projekty młodych!
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Animus Fortis dla Ulicznego 
Patrolu Medycznego 
Uliczny Patrol Medyczny to wspólny 
projekt Caritas Polska, Straży Miej-
skiej m.st. Warszawy i Stowarzy-
szenia Lekarzy Nadziei, powołany, 
by nieść pomoc i ulgę w cierpieniu 
bezdomnym. Ta cicha i ofiarna pra-
ca zaangażowanych osób została 
doceniona i uhonorowana nagrodą 
i statuetką Animus Fortis.

Animus Fortis jest nagrodą przyzna-
waną przez kapitułę, w której skład 
wchodzą dyrektor Wojskowego 
Instytutu Medycznego, przedsta-
wiciele Ministerstwa Zdrowia, Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwa Obro-
ny Narodowej oraz Rady Naukowej 
WIM. W tym roku w uroczystości 
wręczenia statuetki Animus Fortis 
brał udział również przedstawiciel 
prezesa Rady Ministrów RP, pod 
którego honorowym patronatem 
odbywało się to wydarzenie. 

Pierwszy patrol Ulicznego Patrolu 
Medycznego wyruszył 15 paździer-
nika 2017 r. w ramach wspólnego 
projektu Caritas Polska, warszaw-
skiej Straży Miejskiej i Stowarzysze-
nia Lekarzy Nadziei w Warszawie, 
którego myślą przewodnią było 
zapewnienie interwencyjnej i pre-
wencyjnej pomocy medycznej oraz 
ratunkowej osobom bezdomnym, 

przebywającym poza schroniskami 
– w pustostanach, na działkach, 
w namiotach i innych miejscach nie-
przystosowanych do zamieszkania. 
Liczba osób bezdomnych na tere-
nie wszystkich dzielnic stolicy jest 
trudna do oszacowania i zmienna, 
ale można zakładać, że jest ich co 
najmniej 1000 z tendencją rosnącą. 

Samochód patrolowy Straży Miej-
skiej oznaczony logotypami – czer-
wonym Caritas, zielonym Lekarzy 
Nadziei i granatowym Straży Miej-
skiej – wyposażony przez Caritas 
Polska, wyruszył 15 października 
2017 r. z ratownikami-wolontariu-
szami Lekarzy Nadziei, a potem także 
wyszkolonymi ratownikami Straży 
Miejskiej. Od tamtej pory odbył po-
nad 100 kursów opatrując trudno 
gojące się rany i urazy, udzielając 
ponad 400 zabiegów medycznych 
na miejscu, kierując 150 pacjen-
tów na dalsze zabiegi i konsultacje 
specjalistyczne, udzielając prawie 
400 porad medycznych, a w kilku 
przypadkach ratując życie ludziom 
wyniszczonym przez nieleczone 
schorzenia, urazy, uzależnienia, złe 
warunki higieniczne. 

Projekt powstał w następstwie 
jesienno-zimowych akcji pomocy 
bezdomnym, prowadzonych na te-
renie aglomeracji warszawskiej przez 
Caritas Polska wspólnie ze Strażą 
Miejską, w wyniku których zosta-
ła opracowana mapa  – dosłownie 
i w przenośni – potrzeb tych osób 
i miejsc ich przebywania. Okazało się, 
że wychłodzony, opuszczony czło-
wiek żyjący na granicy przetrwania 
potrzebuje nie tylko ciepłej zupy, śpi-
wora czy koca, ale również rozmowy 

i porady medycznej. Zanim będzie 
za późno. Poza swoją główną misją 
pomocy ratunkowej i medycznej dla 
osób pozbawionych podstawowych 
środków higienicznych Uliczny Patrol 
Medyczny stał się źródłem ważnych 
informacji o występujących schorze-
niach wśród bezdomnych. Obecnie 
Patrol jest wyposażany w środki, 
które pozwolą na lepszy nadzór 
epidemiologiczny w środowiskach 
uważanych za zagrożone.

Oprócz funkcji praktycznych i spo-
łecznie pożytecznych projekt ten 
stał się przykładem twórczej i dy-
namicznej współpracy jednostek 
zaangażowanych w niesienie po-
mocy ludziom ubogim i zapewnie-
nie porządku w mieście. Odbierając 
nagrodę i statuetkę Animus Fortis, 
zastępca dyrektora Caritas Polska 
Jarosław Bittel wyraził wdzięczność 
wszystkim uczestniczącym w projek-
cie, a szczególnie oddanym służbie 
ratowniczej wolontariuszom i ratow-
nikom medycznym. Zespół redakcyj-
ny Caritas Polska dołącza się do tych 
podziękowań i gratulacji. (js)

Animus Fortis,  
czyli mężny duch

Nagroda Animus Fortis jest przy-
znawana osobom i instytucjom 
mającym szczególny wpływ na 
pozytywne zmiany oraz kształ-
towanie wizerunku służb ratow-
niczych. Jest repliką projektu 
Pomnika Sanitariusza, który 
miał powstać w Warszawie, ale 
dzieło nie zostało zrealizowane 
ze względu na wybuch II wojny 
światowej. Projekt jest autorstwa 
Edwarda Wittiga, wybitnego rzeź-
biarza i profesora Krakowskiej 
ASP, autora m.in. Pomnika Lot-
nika w Warszawie. Przedstawia 
sanitariusza w mundurze podtrzy-
mującego rannego. 
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Pomogliśmy poszkodowanym przez ulewy 
Pomoc w wysokości blisko 1,85 mln 
zł Caritas przekazała już mieszkań-
com miejscowości na Podkarpaciu, 
poszkodowanym w wyniku ulew-
nych opadów, do których doszło pod 
koniec czerwca tego roku.

W województwie podkarpackim do-
szczętnie zalanych zostało 1,6 tys. 
gospodarstw, a 6 tys. uległo podto-
pieniu. Caritas Polska uruchomiła 
zbiórkę funduszy w odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców miejscowości 
dotkniętych przez żywioł, przezna-
czając ponadto na pomoc dla powo-
dzian 100 tys. zł z własnych środków. 
„W wielu przypadkach zniszczeniu 
uległy całe domy. Woda dochodziła 
do wysokości jednego metra, zalewa-
ła meble, sprzęty gospodarstwa do-
mowego, niejednokrotnie ludzie tra-
cili dorobek całego życia. Z pomocą 
lokalnych władz i ośrodków pomocy 
społecznej chcemy wesprzeć najbar-
dziej potrzebujących, m.in. samotne 
matki, seniorów, rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej. Są 
wśród nich osoby, które nie mogły 
sobie pozwolić na wykupienie ubez-
pieczenia, a skutki działania żywiołu 
odczuwają bardzo dotkliwie” – po-
wiedział Jarosław Bittel, zastępca 
dyrektora Caritas Polska.

Zebrane środki trafiają do poszko-
dowanych za pośrednictwem Cari-
tas diecezjalnych, które uruchomiły 
również własne zbiórki. Dzięki soli-
darności Polaków wsparcie w postaci 
zapomóg otrzymało już 249 rodzin 
w archidiecezji przemyskiej i ok. 
300 rodzin w diecezji rzeszowskiej. 
„O podziale środków decydowali-
śmy w oparciu o diagnozę potrzeb 
dokonaną przez ośrodki pomocy 
społecznej. Na jej podstawie wypła-
caliśmy od tysiąca do 4,8 tys. zł na 
rodzinę. Ta pomoc jest przyjmowana 

z wdzięcznością, zwłaszcza że przy-
chodzi szybko, ale potrzeby wciąż są 
bardzo duże” – mówi ks. Paweł Ko-
nieczny, zastępca dyrektora Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej.

Przemyska Caritas przekazała już po-
szkodowanym przez ulewy 950 tys. 
zł. Podobna kwota – 900 tys. zł 
– trafiła do mieszkańców zalanych 
i podtopionych miejscowości diecezji 
rzeszowskiej. „To była pierwsza tran-
sza pomocy, po 3 tys. zł na rodzinę, 

planujemy jeszcze drugą. Oczywiście 
poszkodowani korzystają też z in-
nych form wsparcia, przede wszyst-
kim z zasiłków przekazywanych 
przez gminy, ale straty są napraw-
dę gigantyczne. Zniszczeniu uległy 
m.in. piece w piwnicach, sprzęt AGD 
i RTV, umeblowanie” – wylicza ks. 
Piotr Potyrała, zastępca dyrektora 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Z uwagi na skalę potrzeb apel 
o wsparcie pozostaje aktualny. Po-
móc można:

 wpłacając dowolną kwotę  
na konto 70 1020 1013  
0000 0102 0002 6526  
(tytuł wpłaty: ULEWY)

 wysyłając SMS o treści  
ULEWY pod numer 72052 
(koszt 2,46 zł)

Letnia Zbiórka Żywności 
Chcąc wesprzeć osoby najbardziej 
dotknięte skutkami pandemii Ca-
ritas Polska wraz z Fundacją Tesco 
zorganizowała we wszystkich skle-
pach sieci Letnią Zbiórkę Żywności, 
która trwała od 1 lipca do 31 sierp-
nia tego roku.

Przekazanie żywności było bardzo 
proste i bezpieczne. Wystarczy-
ło, że wraz z wybranymi dla siebie 
produktami klient włożył do swo-
jego koszyka dodatkowe artykuły 
z długim terminem przydatności, 
a po dokonaniu zakupu umieścił je 
w oznaczonym punkcie. Wszystkie 
zebrane produkty trafiły do Caritas 
i Banków Żywności, a stamtąd do 
osób potrzebujących.

Jak informuje Tesco, od 2014 roku, 
odkąd w sklepach tej sieci prowa-
dzone są zbiórki żywności, klienci 
przekazali 3 768 ton żywności, co 
umożliwiło przygotowanie 8,8 mln 
posiłków.
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Kampania #WdzięczniMedykom  
wciąż przynosi owoce 

W odpowiedzi na prośby placówek 
służby zdrowia i personelu medycz-
nego 26 marca br. Caritas Polska 
uruchomiła ogólnopolską akcję 
#WdzięczniMedykom. Jest ona de-
dykowana personelowi medyczne-
mu, który znajduje się na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem. 
Celem akcji jest zakup niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia dla placówek 
medycznych walczących z epide-
mią. Większość założeń kampanii już 
udało się zrealizować, o czym infor-
mowaliśmy szczegółowo w czerw-
cowym wydaniu kwartalnika „Cari-
tas”, ale rozpoczęte wiosną działania 
wciąż przynoszą owoce.

PSE – nowy partner 
kampanii

W czerwcu tego roku w ramach 
kampanii Caritas Polska otrzymała 
od Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych darowiznę, która umożliwi zakup 
wyposażenia i sprzętu niezbędnego do 
skutecznej walki z pandemią w szpita-
lach w gminach, w których znajduje się 
infrastruktura PSE. Darowizna pozwoli 
Caritas Polska sfinansować zakup m.in. 
respiratorów oraz środków ochrony 
osobistej: atestowanych kombinezo-
nów ochronnych i maseczek, a także 

płynów do dezynfekcji dla placówek 
ochrony zdrowia leczących pacjentów 
cierpiących z powodu epidemii. 

Kolejne fundusze  
od Grupy Generali

Grupa Generali włączyła się w akcję 
#WdzięczniMedykom już na samym 
jej początku, przekazując w pierw-
szym tygodniu kwietnia kwotę 260 
000 złotych na zakup ośmiu respira-
torów. Cztery respiratory przekaza-
ne zostały Wielospecjalistycznemu 
Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa 
Strusia w Poznaniu. Natomiast To-
warzystwo Ubezpieczeń Generali 
sfinansowało zakup 3 respiratorów 
dla Wojskowego Szpitala Klinicznego 
w Lublinie oraz jednego respiratora 
dla filii tegoż szpitala w Ełku. 

W maju Grupa Generali po raz kolej-
ny zdecydowała się udzielić wsparcia 
medykom i szpitalom w walce z koro-
nawirusem przekazując Caritas kwotę 
1 294 704 zł na zakup dodatkowych 
40 respiratorów dla polskich szpitali. 
Wsparcie finansowe zakupu tak dużej 
liczby respiratorów było możliwe dzię-
ki globalnej inicjatywie Grupy Gene-
rali, która w ramach Nadzwyczajnego 
Funduszu przeznaczyła łącznie 100 

mln euro na walkę z koronawirusem na 
całym świecie. „W Polsce wybraliśmy 
na naszego partnera Caritas, bo będąc 
największą organizacją charytatywną, 
ze świetnie rozbudowaną strukturą na 
terenie całego kraju i doświadczoną 
w prowadzeniu bardzo różnorodnych 
i często wymagających natychmiasto-
wej reakcji akcji pomocowych, dawała 
gwarancję udanej współpracy z nami 
oraz pewność, że respiratory będą 
sprawnie przekazywane tym szpita-
lom, które akurat w danym momencie 
najbardziej ich potrzebowały” – pod-
kreśla Justyna Szafraniec.

Dla małych pacjentów

Respirator trafił także do warszaw-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka. 
Przekazanie sprzętu odbyło się 16 
czerwca. Ks. Marcin Iżycki, dyrektor 
Caritas Polska, podkreślił znaczenie 
CZD dla ochrony zdrowia najmłod-
szych pacjentów i wyraził radość, że 
dzięki kampanii #WdzięczniMedykom 
udało się wspomóc tę placówkę. Po-
dziękował również pracownikom Kra-
jowej Administracji Skarbowej, którzy 
między sobą przeprowadzili zbiórkę 
funduszy i zasilili konto akcji. Podczas 
przekazania respiratora w CZD Kra-
jową Administrację Skarbową repre-
zentowała kierująca nią Magdalena 
Rzeczkowska, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Finansów. Odczytano też 
list od firmy Generali, dzięki której 
udało się sfinansować m.in. zakup 
sprzętu dla szpitala w warszawskim 
Międzylesiu. 

Kolejne respiratory  
służą chorym

Urządzenia ratujące życie, zakupione 
w ramach kampanii #WdzięczniMe-
dykom, trafiły do szpitali w Piasecz-
nie, Pajęcznie i Makowie Mazowiec-
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kim oraz do jednego z częstochow-
skich domów pomocy społecznej. 

19 czerwca ksiądz Marcin Iżycki, 
dyrektor Caritas Polska, przeka-
zał respirator szpitalowi św. Anny 
w Piasecznie. Przedstawiciele szpi-
tala podziękowali za przekazane 
urządzenie. Przekazanie kolejnych 
urządzeń odbyło się w środę 24 
czerwca w Centrum Wolontariatu 
i Administracji Caritas Archidie-
cezji Częstochowskiej. Tym razem 
dyrektor Caritas Polska przekazał 
respiratory dla Szpitala Rejonowego 
w Pajęcznie oraz dla DPS „Domus 
Misericordiae” w Częstochowie.

Sprzęt ratujący życie został dostar-
czony również do Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zespołu Zakładów im. Duńskiego 
Czerwonego Krzyża w Makowie Ma-
zowieckim. W imieniu ks. Marcina 

Iżyckiego respirator przekazał Michał 
Pyra, prezes fundacji Pro Caritate.

Wsparcie dla szpitala 
w Bydgoszczy

6 sierpnia br. ksiądz prałat Wojciech 
Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji 
Bydgoskiej wraz z Ireneuszem Krau-
se, sekretarzem Caritas Polska prze-
kazali cztery przenośne respiratory 
od Caritas Polska o łącznej wartości 
niemal 150 tys. złotych. Sprzęt trafił 
do 10 Wojskowego Szpitala Klinicz-
nego z Polikliniką w Bydgoszczy. 

Do tej pory akcję #WdzięczniMedy-
kom wsparło kilkunastu partnerów 
biznesowych Caritas Polska. Poza 
PSE oraz Generali i Concordia są to 
Fundacja Carrefour, Nestle, Funda-
cja JSW, Lidl Polska, Gaz-System, 

AstraZeneca, PWPW, PGNIG, Gla-
xoSmithKline, oraz Fundacja Banku 
BNP Paribas. Równolegle Caritas Pol-
ska uruchomiła zbiórkę pieniędzy od 
darczyńców indywidualnych, żeby 
stopniowo zwiększać zakres i skalę 
działania. Zebrane środki stanowią 
wsparcie dla szpitali oraz domów 
pomocy społecznej w całej Polsce. 

Kampanię Caritas #WdzięczniMe-
dykom można wesprzeć:

 wpłacając dowolną kwotę  
a konto 70 1020 1013 0000 
0102 0002 6526  
(tytuł MEDYK)

 wysyłając SMS o treści  
MEDYK na numer 72052 
(koszt 2,46 zł)

 przekazując darowiznę na 
stronie caritas.pl/medycy

Nowy przewodniczący Caritas Europa 
Ksiądz Michael Landau, prezydent 
Caritas Austria, 19 maja br. został 
wybrany przewodniczącym Caritas 
Europa. Wyboru dokonano podczas 
Konferencji Regionalnej – doroczne-
go zgromadzenia ogólnego, przepro-
wadzonego w tym roku zdalnie ze 
względu na ograniczenia w podró-
żowaniu, spowodowane pandemią 
koronawirusa.

Msgr. Landau (tytuł monsignore 
otrzymał w 2006 roku od papieża 
Benedykta XVI) jest prezydentem 
Caritas Austria, jednego z 49 człon-
ków Caritas Europa, a także dyrek-
torem wiedeńskiej Caritas. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1992 r., jest 
także biochemikiem. Uważa, że każ-
dy z nas ma moc zmiany społeczeń-
stwa na lepsze. Swoim przekonaniom 

daje wyraz koncentrując się w swej 
pracy na ludziach potrzebujących 
wsparcia Caritas. 

Dziękując za zaufanie, stwierdził, że 
z radością rozpoczyna swą nową misję, 
choć przychodzi mu ją pełnić w sytuacji 
szczególnie trudnej dla całego świata, 
a zwłaszcza dla ludzi, którym ma słu-
żyć sieć Caritas. „W ostatnich latach, 
podobnie jak w czasie obecnego kry-
zysu, z jednej strony dostrzegaliśmy 
ryzyko, że spójność społeczna i soli-
darność na poziomie państwa ulegną 
erozji w społeczeństwie europejskim. 
Z drugiej strony mogliśmy doświadczyć 
zachęcających sygnałów międzyludz-
kiej solidarności, poświęcenia i miłości 
w trudnych czasach, szczególnie wśród 
młodych ludzi. Obecny kryzys wyraź-
nie pokazuje, że wszyscy ponosimy 

odpowiedzialność za siebie samych 
i za siebie nawzajem, za najsłabszych 
i za planetę. Nie możemy wszystkiego 
zmienić, ale możemy wiele zmienić, 
jeśli chcemy. Razem. W duchu miłości 
i solidarności. Skupmy się na naszych 
szansach. Skupmy się na naszych moc-
nych stronach. Nie zostawiajmy nikogo 
za sobą” – zaapelował nowy przewod-
niczący Caritas Europa.
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Mozambik i polski wynalazek
Cyklony regularnie nawiedzają 
Mozambik, ale Idai z marca 2019 
roku miał wyjątkową siłę. Zniszczył 
praktycznie wszystko, włącznie ze 
zbiorami rolnymi, a miliony ludzi 
zostawił bez środków do życia. 
Ucierpiała infrastruktura sanitarna 
i służba zdrowia, dlatego pandemia 
koronawirusa, która przyszła rok 
później, jest dla Mozambiku szcze-
gólnie groźna. Caritas Polska po-
maga, wykorzystując innowacyjny 
polski wynalazek.

„Nie działała kanalizacja, wszystko 
lądowało w wodzie, którą później pili 
spragnieni ludzie. Powódź zabrała 
całe dojrzewające plony. W wysokiej 
wodzie nietrudno było też trafić na 
niebezpieczne krokodyle. Mieszkań-
cy Mozambiku stanęli wobec klęski 
głodu, nie wiedzą, jak wytrzymają ko-
lejne miesiące bez żywności” – pisała 
w przejmującym liście z Mozambiku 
siostra Rozalia, polska misjonarka.

Skutki przejścia cyklonu, m.in. znisz-
czenie wielu ośrodków zdrowia, 
utrudniały opanowanie rozprzestrze-

niających się chorób. Bardzo ucier-
piał główny szpital Beiry, portowego 
miasta na wschodzie kraju – sześć 
z siedmiu bloków operacyjnych nie 
nadawało się do użytku. Wiele agen-
cji pomocowych, ostrzegając przed 
chorobami, zwracało uwagę na pilną 
potrzebę dostarczenia mieszkańcom 
czystej wody. W Beirze wystąpiły 
przypadki cholery, choroby, prze-
noszonej w wyniku spożywania 
wody skażonej ekskrementami. 
Po przejściu cyklonu odnotowano 
zwiększoną liczbę zachorowań na 
malarię, ponieważ w stojącej wodzie 
rozmnażają się komary. Inne poten-
cjalne zagrożenia, które zidentyfi-
kowano, to m.in. dur brzuszny oraz 
infekcje żołądkowo-jelitowe. Teraz 
należy doliczyć do nich pandemię 
koronawirusa.

W walce z chorobami pomocny jest 
wynalazek opracowany w Polsce. 
Zestaw Handy Shower składa się ze 
słuchawki prysznicowej, uchwytu, 
2-litrowego worka na wodę i skła-
danego pedału, wyzwalającego 
przepływ wody. Pozwala na niemal 

bezdotykowe użytkowanie, co jest 
wyjątkowo ważne w czasie epidemii. 
Urządzenie kosztuje tylko 34 złote 
i waży 240 gramów. Lekkie zesta-
wy można łatwo przetransportować 
drogą lotniczą. Już wcześniej były 
dostarczane do Nigerii i Kenii, teraz 
organizacja Ajo Ago w Mozambiku 
zadba, by trafiły do najuboższych 
w rejonie Beiry, która najmocniej 
ucierpiała wskutek cyklonu. Region 
ten jest bardzo zagrożony postępują-
cą pandemią. Caritas Polska zapewni 
mieszkańcom Mozambiku 3 tys. ze-
stawów do mycia rąk – większość 
z nich zostanie zakupiona na miejscu, 
aby wesprzeć lokalnych przedsię-
biorców.

Pralnia dla ośrodka zdrowia
Ośrodek Zdrowia Bożego Miło-
sierdzia prowadzony w kenijskim 
Kithatu przez siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 

Świętej Rodziny pomaga rocznie 
ok. 12 tysiącom chorych. Dzięki 
wsparciu Caritas Polska w placów-
ce powstała pralnia, która ułatwi 
pracę personelowi i poprawi warun-
ki sanitarno-higieniczne, w jakich 
przebywają pacjenci.

Ośrodek działa od 1991 roku. Wśród 
osób, którym siostry niosą pomoc, 
są chorzy na malarię, gruźlicę oraz 
HIV/AIDS. Ponadto ośrodek spra-
wuje opiekę nad kobietami w czasie 
ciąży, porodu i połogu. Wszyscy pa-

cjenci korzystają z bezpłatnych ba-
dań, a kobiety mogą rodzić w asyście 
personelu medycznego, co zmniejsza 
ryzyko śmierci matki czy noworodka.

Ten i szereg innych programów re-
alizowanych przez Caritas Polska 
w Afryce można wesprzeć:

 dokonując wpłaty na konto 
77 1160 2202 0000 0000 3436 
4384 z dopiskiem AFRYKA

 wysyłając SMS o treści 
AFRYKA pod numer 72052  
(koszt 2,46 zł)

na zdjęciu Krzsztof Iwiński z Caritas 
Polska i Zdzisław Iwanejko, 

przedstawiciel producenta zestawów 
do mycia kupionych przez Caritas 

Polska dla mieszkańców Mozambiku
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Nepal wciąż potrzebuje pomocy
Najbiedniejszy kraj Azji Południo-
wo-Wschodniej nadal odczuwa 
dramatyczne skutki trzęsienia zie-
mi sprzed pięciu lat, a jednocze-
śnie musi zmagać się z pandemią 
koronawirusa. Zarówno tamtejsza 
gospodarka, jak i służba zdrowia 
potrzebują pilnego wsparcia. 

Pod koniec kwiet-
nia 2015 roku Nepal 
nawiedziło tragiczne 
w skutkach trzęsienie 
ziemi. Dwa główne 
wstrząsy z 25 kwiet-
nia, oba o sile ponad 7 
stopni w skali Richte-
ra, spowodowały 
zniszczenia w ponad 
14 dystryktach kraju. 
Rządowe źródła poda-
ją, że zginęło wówczas 
prawie 9 tysięcy osób, 
a ponad 23 tysiące zo-
stało rannych. Około 
miliona osób potrze-
bowało natychmiasto-
wej pomocy humanitarnej.

Caritas Polska działa na miejscu od 
samego początku kryzysu, przekazu-
jąc ponad 4 miliony złotych i współ-
finansując m.in. odbudowę ponad 10 
tysięcy domów oraz obiektów infra-
struktury. W regionach najbardziej 
zniszczonych przez żywioł organi-
zacja wspiera obecnie 5 ośrodków 
zdrowia, którym od lipca 2020 roku 
przekazuje dodatkowe fundusze na 
walkę z pandemią COVID-19. Dzięki 
tej pomocy do placówek zostaną do-
starczone środki ochrony osobistej 
dla personelu medycznego, odbędą 
się także specjalistyczne szkolenia 
dotyczące działania w warunkach 
rozszerzającej się epidemii. Dofi-
nansowane zostaną również zabiegi 
medyczne z zakresu opieki położni-

czej dla kobiet w ciąży oraz zakup 
lekarstw i suplementów diety dla 
pacjentów z grupy podwyższonego 
ryzyka.

Dodatkowo wsparciem zostanie ob-
jętych ponad 3 tys. rodzin rolniczych, 
które otrzymają różnego rodzaju na-

siona. Celem tej pomocy jest zwięk-
szenie możliwości zarobkowania be-
neficjentów oraz poprawa dostępu 
do żywności. Ponadto w 15 miejsco-
wościach zostaną przeprowadzone 
naprawy i konserwacja systemów 
zaopatrzenia w wodę pitną. Połącze-
nie interwencji humanitarnej w sek-
torze usług zdrowotnych, dostępu do 
czystej wody, żywności oraz źródeł 
utrzymania pozwoli w kompleksowy 
sposób wspomóc lokalne społeczno-
ści w radzeniu sobie z negatywnymi 
skutkami pandemii.

W sumie projekt objął ponad 30 ty-
sięcy potrzebujących Nepalczyków, 
a jego wartość to blisko 300 tys. zło-
tych. Od listopada tego roku ruszy 
kolejna odsłona wsparcia sektora 
medycznego, z którego poza mniej-

szymi ośrodkami zdrowia skorzysta 
również duży szpital w miejscowo-
ści Dhulikhel, posiadający własną, 
bardzo rozbudowaną sieć lokalnych 
klinik wiejskich. Na ten 3-letni pro-
gram Caritas Polska zabezpieczyła 
ponad 600 tysięcy euro. Tak duża 
skala pomocy jest możliwa dzięki 
współpracy z miejscowym oddzia-
łem Caritas Nepal, która pozwoli 
na bezpośredni dialog ze społecz-

nościami żyjącymi na 
t r u d n o d os tę p nych 
terenach. Planowane 
działania są wynikiem 
rozmów i spotkań z li-
derami lokalnej spo-
łeczności oraz eksper-
tami i pracownikami 
sektora usług opieki 
zdrowotnej.

„Wykorzystując do-
świadczenia Caritas 
Polska z innych miejsc 
na świecie będziemy 
również prowadzić 
szkolenia medyczne dla 
lokalnych wolontariuszy 
z zakresu pierwszej po-

mocy oraz podejmowania działań 
ratowniczych w odpowiedzi na wy-
stąpienie różnych katastrof natural-
nych. Planujemy również wyposażać 
ich w podstawowy sprzęt medyczny 
i przekazywać im umiejętności nie-
zbędne do niesienia pomocy w sy-
tuacjach zagrożenia dotykających 
społeczności lokalne w momencie 
wystąpienia zdarzenia, takiego jak 
trzęsienie ziemi, powódź czy osunię-
cie się terenu” – wyjaśnia Krzysztof 
Iwiński, koordynator programów 
zagranicznych Caritas Polska.

Działania w Nepalu są możliwe dzięki 
wsparciu darczyńców, dlatego Cari-
tas Polska apeluje o wpłaty na konto:
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POŚWIĘCENIE KAPLICY W PONIKU

W Ośrodku Wypoczynkowym 
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
w Poniku poświęcono nową kaplicę, 
która zaskakuje swą oryginalnością, 
ponieważ wykonana jest z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Kaplica 
jest dedykowana św. Janowi Pawłowi 
II i słudze Bożemu kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu, a drewniana figura 

Matki Bożej z Dzieciątkiem, która 
znajduje się w centrum kaplicy, 
została podarowana przez dyrektora 
regionalnego Lasów Państwowych 
w Katowicach. Uroczystemu 
wydarzeniu przewodniczył metropolita 
Archidiecezji Częstochowskiej abp 
Wacław Depo. W poświęceniu kaplicy 
uczestniczyły dzieci przebywające 
na koloniach organizowanych przez 
Caritas we współpracy z KRUS.
Oprac. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, 
Fot. Radio Fiat oraz Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej

PODOPIECZNI WTZ 
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

W lipcu tego roku podopieczni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne 
Serca” brali udział w wycieczce 
do Szklarskiej Poręby. Po dotarciu 
na miejsce zostali zakwaterowani 
w ośrodku wypoczynkowym „Królowa 
Karkonoszy”, a wieczorem zwiedzali 
miasto. Drugiego dnia odwiedzili 

Karpacz i muzeum „Karkonoskie 
Tajemnice”. W Kowarach natomiast 
podziwiali Park Miniatur Dolnego 
Śląska, a w Wałbrzychu zamek Książ 
oraz znajdującą się tam stadninę koni. 
Ostatniego dnia pobytu wyruszyli nad 

wodospad Szklarka, który wszystkich 
oczarował. Nie obyło się bez chwil 
relaksu w Termach Cieplickich. Na 
zakończenie było pożegnalne ognisko. 
Oprac. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

„GRILL” ZAPRASZA 

Utrzymanie się na rynku usług podczas 
pandemii jest ogromnym wyzwaniem, 
dlatego pracownicy Zakładu 
Aktywności Zawodowej „Grill” Caritas 
Archidiecezji Katowickiej starają 
się, by zleceniodawca był zawsze 
zadowolony i polecał ich nowym 
klientom. ZAZ „Grill” powstał w 2013 
roku. Placówka, prowadzona przez 
Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych 
Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, 
specjalizuje się w świadczeniu usług 
pralniczych oraz gastronomicznych. 

Pralnia może zrealizować zamówienia 
do 6 tys. kg na miesiąc. Pracownicy 
wykorzystują nowoczesne urządzenia, 
które spełniają wszystkie wymagane 

standardy sanitarne. Z kolei dział 
gastronomiczny zapewnia wyżywienie 
podopiecznym Ośrodka. Kuchnia 
wydaje ok. 200 obiadów dziennie 
oraz 150 śniadań i kolacji. Posiłki 
dostarczane są również, w ramach 
cateringu na imprezy okolicznościowe. 
„Grill” zatrudnia 45 osób, z których 
36 posiada orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Wszyscy mają 
zapewnioną pomoc doświadczonych 
instruktorów.

Caritas archidiecezjalne i diecezjalne 
prowadzą osiem Zakładów Aktywności 
Zawodowej, dla których celem jest 
rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych. Placówki 
w Budach Głogowskich, Katowicach, 
Kielcach, Łodzi, Mikołowie, Jeleniej 
Górze i Siedlcach zatrudniają osoby ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, które wymagają 
chronionych warunków pracy.
Oprac. Caritas Archidiecezji Katowickiej

WAKACJE NA KORALOWEJ RAFIE 

Pod takim hasłem przebiegały 
półkolonie w Ognisku Wychowawczym 
w Jędrzejowie w dniach 29.06- 
-24.07.2020 r. W dwóch turnusach 

brało udział 80 dzieci i młodzieży. 
Z powodu obostrzeń związanych 
z epidemią to o 40 mniej niż w latach 
ubiegłych. Wychowankowie 
odwiedzili ZOO w Leśnym Zaciszu 
oraz korzystali z tamtejszego placu 
zabaw. W nawiązaniu do głównego 
hasła półkolonii dzieci oglądały film 
„Gdzie jest Nemo” oraz odwiedziły 
Oceanarium w Chrustach k. 
Zagnańska. Tam poznały ponad 500 
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gatunków zwierząt z rzek, jezior, mórz 
i oceanów z całego świata. Dodatkową 
atrakcją był park linowy w Zagnańsku 
oraz dmuchańce i karuzela. W trakcie 
półkolonii zorganizowano też dzień 
sportu z różnymi konkurencjami. Dzieci 
mogły również zaprezentować swoje 
zdolności artystyczne w konkursie 
„Mam talent”, a także odegrać 
scenki nawiązujące do znanych 
fragmentów filmu o Nemo. Na 
koniec uczestnicy otrzymali drobne 
upominki i nagrody. Dzieci były bardzo 
zadowolone i deklarowały chęć udziału 
w półkoloniach w przyszłym roku, 
a także w zajęciach Ogniska w ciągu 
roku szkolnego.
Oprac. Caritas Diecezji Kieleckiej

SPOTKANIE SKC ON-LINE

Tegoroczna pielgrzymka członków 
Szkolnych Kół Caritas z diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej miała 
charakter transmitowanego on-line 
spotkania, które odbyło się 15 i 16 
czerwca w seminarium duchownym 
w Koszalinie. — Zależało nam na tym, 
by nie zawieszać pielgrzymki z powodu 
pandemii — wyjaśnił ks. Tomasz Roda, 
dyrektor diecezjalnej Caritas. — Ważna 
jest kontynuacja, tym bardziej że 

pielgrzymka to podsumowanie 
rocznej pracy SKC i podziękowanie 
wolontariuszom. Chcemy przez to 
wydarzenie dać impuls do rozwijania 
młodzieżowego wolontariatu.

Bloki tematyczne – dedykowane 
osobno młodszym i starszym 
uczniom – obejmowały tematy 
służby, wolontariatu w Kościele oraz 
chrześcijańskiej ekologii opartej na 

nauczaniu papieża Franciszka. Jak 
zauważa Malwina Giełdon, animator 
diecezjalny projektu Caritas Laudato 
si’, tematy te przemawiają do 
młodzieży, coraz więcej szkół angażuje 
się w działania, a młodzi znajdują 
pomysłowe sposoby, jak przełożyć 
myśl ekologiczną na praktykę w domu, 
szkole i swojej okolicy. W transmisjach 
pielgrzymkowych ideę tę prezentował 
m.in. br. Cordian Szwarc, animator 
krajowy Caritas Laudato si.
Oprac. Caritas Diecezji Koszalińsko- 
-Kołobrzeskiej 

REKOLEKCJE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Od 26 lat Dom Spotkania w Dąbrowicy 
jest miejscem wypoczynku dla 
osób niepełnosprawnych, których 
wolontariusze i księża bezinteresownie 
otaczają opieką i wsparciem. 

„Dla naszych podopiecznych 
wczasorekolekcje to jedno 
z najważniejszych wydarzeń w roku. 
Czekają na to, by móc odetchnąć 
pełną piersią. Czas spędzony 
w Dąbrowicy to dla nich rehabilitacja 
społeczna i duchowa równie 
ważna jak rehabilitacja ruchowa, 
której też potrzebują” – mówi ks. 
Bogusław Suszyło, duszpasterz 
osób niepełnosprawnych. W tym 
roku ze względu na obostrzenia 
związane z koronawirusem podczas 
turnusu wypoczywało 39 osób 
niepełnosprawnych. Dla niektórych 
z nich jest to pierwsza od kliku 
miesięcy okazja, aby opuścić miejsce 
zamieszkania. 
Oprac. Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

SZKOLENIA DLA SENIORÓW 

Język angielski, hiszpański i włoski, 
obsługa smartfona i tabletu, szkolenia 
z programów MS Excell, Power Point 
czy podstaw cyfrowej obróbki zdjęć 
– to tylko część oferty poznańskiej 
Caritas dla osób w wieku 60+. 

Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe 
informacje o rodzajach i terminach 
kursów są dostępne na stronie 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 
Organizatorzy zapraszają też 
do kontaktu telefonicznego pod 
numerami: 61 835 68 72 lub 61 835 
68 50. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Projekt „Nowoczesny i aktywny 
senior” jest współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 20114–2020.
Oprac. Caritas Archidiecezji Poznańskiej  
Fot. pikist.com 

PERŁOWY JUBILEUSZ 

Dokładnie 29 czerwca br. minęła 
30 rocznica reaktywacji działalności 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 
Świętowanie jubileuszu było 
wyjątkowe, gdyż jego punktem 
kulminacyjnym stała się inauguracja 
działalności kolejnej placówki 
prowadzonej przez diecezjalną 
Caritas – Środowiskowego Domu 
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Samopomocy w Starym Mieście, k. 
Leżajska. ŚDS znalazł swoje miejsce 
w odrestaurowanym dzięki lokalnym 
władzom dawnym budynku szkoły 
w Starym Mieście i jest ośrodkiem 
dziennego pobytu dla osób 
z niepełnosprawnością. Podstawowym 
zadaniem domu jest podtrzymywanie 
i rozwijanie umiejętności uczestników 

niezbędnych do samodzielnego życia. 
Dom zapewnia całodzienny pobyt, 
przynajmniej jeden posiłek dziennie, 
podstawowe świadczenia opiekuńcze, 
rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne. 
Prowadzona jest także rehabilitacja 
społeczna. Adresatami domu są: osoby 
przewlekle psychicznie chore, osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
osoby wykazujące inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychicznych, 
a także osoby ze spektrum autyzmu 
i sprzężeniami. Placówka przeznaczona 
jest dla 35 podopiecznych. Jest czynna 
od poniedziałku do piątku, od godziny 
7.00 do 15.00. 
Oprac. Caritas Archidiecezji Przemyskiej

CZYTALI DZIECIOM

Tak jak w poprzednich latach, tak 
i w tym roku, pomimo trudności 
związanych z pandemią COVID-19, 
radomska Caritas wzięła czynny udział 
w kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”. W tym roku w trochę 
zmienionej formie, gdyż łączono 
się z odbiorcami on-line. Wszystkie 
nagrania dostępne są na stronie 
Facebook. Czytanie książek to dobra 
forma rehabilitacji. Czytając codziennie 
redukujemy stres, uspokajamy się, 

poprawiamy pamięć. Biorąc udział 
w akcji CPCD uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej sprawili swoim 

odbiorcom wiele przyjemności. 
Spojrzeli na siebie samych jako na 
wartościowych ludzi.
Źródło WTZ/Caritas Diecezji Radomskiej

RODZINNE WAKACJE 
W BOJANOWIE

W Ośrodku Wypoczynkowym 
w Bojanowie wypoczywały w czasie 
wakacji rodziny z dziećmi w ramach 
Programu Wspierania Rodziny, 
współfinansowanego przez „Fundusz 
Sprawiedliwości” Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w zajęciach z zakresu 
przeciwdziałania cyberprzemocy. 
Ze spotkań zorganizowanych przez 

policjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Stalowej Woli mogli 
dowiedzieć się o zagrożeniach 
związanych z narkotykami 
i dopalaczami. Organizatorzy zadbali, 
aby czas spędzony w ośrodku był 
doskonałą okazją do zintegrowania 
rodziny. Podopieczni mieli możliwość 
skorzystania z wielu atrakcji, 
wycieczek, gier, zabaw i konkursów.
Oprac. Caritas Diecezji Sandomierskiej

#WNIEDZIELĘSIĘDZIELĘ!

Siedlecka Caritas rozpoczęła 
nietuzinkową kampanię 
#wNIEDZIELĘsięDZIELĘ!, by razem 
zmieniać świat na lepsze przez 
dzielenie się dobrem. Na początek 
proponuje kilka prostych czynności:
• Uśmiechnij się szczerze
• Wpadnij na kawę do rodziców
• Zatańcz z dzieciakami
• Przytul kogoś bliskiego
• Przygotuj pyszny obiad
• Zabierz żonę na randkę
• Zadzwoń do przyjaciela
• Idź na spacer do lasu.

„Jesteś bogaty możliwościami 
– wykorzystaj je!” – zachęcają 
organizatorzy. Każda niedziela to 
znakomity czas na świętowanie 

dzielenia się, dlatego proszą również 
o promowanie i wsparcie finansowe 
realizowanych przez Caritas Diecezji 
Siedleckiej dzieł miłosierdzia. 

Oprac. Caritas Diecezji Siedleckiej 

REJS WOLONTARIUSZY

W ramach wdzięczności za serdeczną 
pomoc w tym wyjątkowo trudnym 
roku, kolejny raz udało się skorzystać 
z projektu i wysłać chętnych 

i zaangażowanych 
wolontariuszy 
diecezjalnej Caritas 
na kilkudniowy 
rejs po Zatoce 
Gdańskiej.
Oprac. Caritas  
Diecezji Szczecińsko- 
-Kamieńskiej 
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BUDUJĄ!

Dzięki środkom, które zbierane 
były przez lata od indywidualnych 
darczyńców oraz dzięki hojności 
indywidualnego darczyńcy, który 
przelał zasadniczą część potrzebnej 
kwoty, diecezjalna Caritas rozpoczęła 
długo oczekiwany remont i rozbudowę 
Domu Samotnej Matki w Zielonce. 
Obecnie Placówka została 
przeniesiona i tymczasowo funkcjonuje 
w Urlach k. Wyszkowa. 

Ponadto Caritas rozpoczęła budowę 
magazynu żywności ze środków 
otrzymanych w ramach finansowania 
z Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Magazyn jest budowany z budżetu 
przeznaczonego na przeciwdziałanie 

marnowaniu żywności. Będzie on 
wyposażony w chłodnię, dzięki 
czemu będzie można przechowywać, 
sortować oraz wydawać potrzebującym 
więcej żywności, pozyskiwanej z sieci 
handlowych. Magazyn zostanie oddany 
pod koniec 2021 roku.
Oprac. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

WAKACJE DLA PODOPIECZNYCH 
DOMU DZIECKA

Wakacje podopiecznych ze świetlicy 
i domu dziecka Caritas upłynęły pod 
znakiem różnorakich aktywności 
i atrakcji, łączących przyjemne 
z pożytecznym. Dzieci spędziły miły 
dzień np. przy placówce na ulicy 
Leśnej 2a, gdzie bawiły się na nowo 

otwartym placu zabaw oraz rozegrały 
mecz koszykówki. Wzięły również 
udział w pokazie przygotowanym 
przez włocławski WOPR, podczas 
którego nauczyły się, jak należy 
zachowywać się na kąpielisku oraz 
reagować na zagrożenia podczas 
wypoczynku. Miały również okazję 
poćwiczyć udzielanie pierwszej 
pomocy. W nagrodę za aktywny udział 
w zajęciach ks. Jakub Nowakowski, 
wicedyrektor Caritas, przywiózł 

uczestnikom przepyszną pizzę. Z kolei 
dzięki Fundacji „Anwil dla Włocławka” 
podopieczni odwiedzili Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Jedna grupa 
dzieci zgromadziła się w Muzeum 
Etnograficznym przy ul. Bulwary 6, 
a druga w Muzeum Historycznym 
przy ul. Szpichlernej 19. Obydwa 
zespoły obejrzały wiele eksponatów 
mających wartość historyczną. Po 
zajęciach teoretycznych nastąpiły 
zajęcia artystyczne. Dzieci wykonały 
prace plastyczne w dwóch kategoriach 
– „Moda na ludowo” oraz „Paczworkowe 
kamieniczki”. Na zakończenie dnia dzieci 
udały się do świetlicy, gdzie czekał na 
nich słodki poczęstunek.
Oprac. Caritas Diecezji Włocławskiej

WYPOCZYNEK I AKTYWIZACJA 50+

Wrocławska Caritas od 2011 roku 
organizuje turnusy wypoczynkowo-
-aktywizacyjne dla osób, które 
zakończyły pracę zawodową. Ideą 
programu jest nie tylko wypoczynek 
w pięknej miejscowości nad morzem, ale 
też integracja środowiska działającego 
na rzecz drugiego człowieka. Program 
skierowany jest szczególnie do osób w 
wieku 50+, pragnących zaangażować się 

w działalność na rzecz potrzebujących. 
Turnusy są organizowane w Domu 
św. Jana Pawła II i Domu św. 
Jadwigi w Łebie. Każdy trwa 10 dni. 
Uczestnicy mają zapewniony dojazd 
autokarem i 3 posiłki na miejscu. Ze 

względów epidemicznych w tym roku 
wprowadzono obostrzenia mające 
zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. 
Turnusy odbywają się od lipca do 
października. Więcej informacji: 
s. Magdalena, tel. 664456585,  
mstachura@wroclaw.caritas.pl lub na 
stronie wroclaw.caritas.pl.
Oprac. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

SENIORZY BUDUJĄ ODPORNOŚĆ

W sierpniu Klub Senior+ diecezjalnej 
Caritas odwiedziła technolog żywności 
pani Monika Anioł. Przeprowadziła 
warsztat i pogadankę na temat 
odżywiania podnoszącego odporność 
organizmu seniora w dobie COVID-19. 

Znalazła też czas, by porozmawiać 
z każdym z uczestników i odpowiedzieć 
na nurtujące pytania związane z dietą 
i odżywianiem przy różnych chorobach 
i zaburzeniach. Na warsztatach seniorzy 
przygotowali pyszną warzywną, 
kolorową przekąskę. Na zakończenie 
otrzymali od pani Moniki zaproszenie 
na „Spotkanie maseczkowe”; czyli coś 
dla zdrowia i urody.
Oprac. Caritas Zielonogórsko-Gorzowska

DIECEZJI 
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

DIECEZJI 
WŁOCŁAWSKIEJ

ARCHIDIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ

ZIELONOGÓRSKO-
-GORZOWSKIEJ

DIECEZJI



Noclegi
Obiekt 
dostosowaliśmy 
do wymogów 
bezpieczeństwa 
związanych 
z pandemią. Część 
hotelowa jest 
przygotowana 
i czeka na gości.

w Centrum Okopowa 
w Warszawie

w w w . c e n t r u m o k o p o w a . p l

Wybierając  ofer tę  Centrum Okopowa 
wspierasz  dzia ł alnoś ć  Caritas  Polska

KONTAKT: 
recepcja@centrumokopowa.pl

tel.: 22 / 334 85 70

W kuchni Centrum 
Okopowa cały czas 
powstają ciepłe 
posiłki, które można 
odebrać osobiście 
lub zamówić 
dostawę do domu. 

Zapraszamy do 
składania zamówień


