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Słowo wstępne

Szukając ścieżek Pana
„Teraz przybywam do
waszej błogosławionej
i zranionej ziemi jako
pielgrzym nadziei. U was,
w Niniwie, rozbrzmiało
proroctwo Jonasza, które
zapobiegło zniszczeniu
i przyniosło nową nadzieję,
nadzieję Boga. Dajmy się
zarazić tą nadzieją, która
zachęca nas do odbudowy
i zaczynania od nowa.”
W tych słowach skierowanych do
wszystkich mieszkańców Iraku, niezależnie od narodowości i wyznania,
pielgrzymujący na Bliski Wschód papież Franciszek chciał zwrócić uwagę
na fakt, że to właśnie tu, ponad dwa
tysiące lat temu, mieszkańcy Niniwy
uwierzyli prorokowi. Odpowiedzieli na
wezwanie do przemiany życia, ufając
danej im obietnicy pokoju. Z tej ziemi
rozpoczęła się też wędrówka Abrahama, który poszedł za głosem Pana.
Irak nie jest miejscem spokojnym, to
tu rozgrywały się i nadal rozgrywają najstraszniejsze ludzkie dramaty,
a niedostatek jest najmniejszym
z nich. Nie uleczymy ran matek, które
straciły dzieci, nie otrzemy łez wdów
ani dzieci, które straciły rodziców, ale
możemy sprawić, że ich życie będzie
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choć trochę lepsze. Caritas Polska
niesie pomoc materialną w tej części świata od siedmiu lat. Zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe,
wspierając funkcjonowanie ośrodków
zdrowia i przekazując mleko dla dzieci
i ich matek wypędzonych z miast na
Równinie Niniwy. To jednak wciąż nie
zaspokaja najpilniejszych potrzeb, dlatego w tym roku rodziny pozostające
w najtrudniejszej sytuacji życiowej
i materialnej zostały objęte programem Rodzina Rodzinie. To największy program pomocy humanitarnej
w historii Polski. Wystartował pięć
lat temu w odpowiedzi na cierpienie
mieszkańców Syrii pogrążonej w konflikcie zbrojnym i trwa do dziś dzięki
niezwykłej ofiarności Polaków.
Drodzy przyjaciele Caritas, macie
w sobie ogromne pokłady dobra. Dzięki Wam nie wahamy się rozszerzać
pomocy na inne kraje i obejmować
nią ludzi, dla których ratujące życie
wsparcie materialne jest tak samo
ważne, jak świadomość, że jest ktoś,
kto o nich pamięta. Dzięki Wam nie
mieliśmy wątpliwości, że pogrążonemu w największej katastrofie humanitarnej świata Jemenowi możemy
zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne
i naszą obecność na miejscu. Umocnieni świadomością Waszej gotowości do
niesienia dobra, zdołaliśmy pokonać
wszelkie przeszkody i zarejestrować
misję w Jemenie jako pierwsza Caritas z sieci Caritas Internationalis. To

ogromne osiągnięcie, które otwiera
przed nami dużo większe możliwości
działania na rzecz osób znajdujących
się w dramatycznej sytuacji.
Być może właśnie w tym momencie
zapytacie, jak pomagamy tym, którzy
choć są najbliżej i mówią tym samym
językiem, to rzadko proszą o cokolwiek. Działania Caritas skierowane
do ubogich, bezdomnych, chorych,
starszych i dzieci w kraju są tak liczne,
że trudno by było wymienić je w tym
miejscu. Odsyłam zatem do dalszych
stron tego wydania kwartalnika, na
których przedstawiamy wybrane programy i ich beneficjentów, a także osoby, które w bezinteresowny sposób
angażują się w nasze przedsięwzięcia.
Nasi darczyńcy i wolontariusze są fundamentem, bez nich nie moglibyśmy
dziś przedstawić ani liczby naszych
beneficjentów, ani jakiejkolwiek kwoty
wsparcia. To oni każdego dnia ratują
Niniwę przed zburzeniem i odpowiadają na wezwanie papieża Franciszka
do podążania za głosem Pana.
Przed nami wakacje i czas podróżowania. Życzę Wam, drodzy Czytelnicy, by
letnie wyprawy zainspirowały Was do
szukania ścieżek Pana i takiej ufności
w Jego mądrość, jaką miał Abraham.

Dyrektor Caritas Polska
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Kolejny rok
pomocy medycznej
Utrudniony dostęp do przychodni,
odległe terminy wizyt u specjalistów – to problemy wielu polskich
pacjentów, zwłaszcza w dobie
pandemii. Jest jednak kraj, w którym dwóch na trzech mieszkańców w ogóle nie ma szans na
pomoc lekarza. To Jemen. Caritas
Polska właśnie otwiera tu swoją
misję, aby wspomagać miejscową
służbę zdrowia.

Sultan, pacjent przychodni w Imran
Nazywam się Sultan Ali Saleh Hasan. Mam 65 lat.
Mieszkam we wsi Imran. Kiedy wybuchła wojna, oddziały Huti zmusiły nas do opuszczenia domów. Żyliśmy
w okropnych warunkach. Kiedy wioska Imran została
wyzwolona, wróciliśmy. W okolicy jest wielu beduinów,
którzy potrzebują tej kliniki. Nie mają źródeł utrzymania, są
zależni od trzody (to głównie owce – przyp. red.). Mieszkańcy przychodzą do kliniki na badania, po lekarstwa i porady
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Jemen to najbiedniejszy kraj Bliskiego Wschodu i jedno z najbiedniejszych państw świata. Od 2015 r.
trwa tutaj wojna domowa o skomplikowanym podłożu polityczno-etnicznym, która pochłonęła już
ponad 230 tys. ofiar. W październiku ubiegłego roku walki toczyły się
na 47 liniach frontu. Oprócz działań

medyczne. Ten ośrodek zdrowia ma ogromy wpływ na nasze życie. I za to jesteśmy naprawdę wdzięczni personelowi
medycznemu, który pomaga nam z całego serca. Zanim
przychodnia została otwarta, jechaliśmy poza Imran, ale tylko
wtedy, kiedy mieliśmy pieniądze, w przeciwnym wypadku
zostawaliśmy w domach i cierpieliśmy. Mam nadciśnienie
i alergię. Korzystam z przychodni na co dzień. Obsługa robi mi
badanie krwi, mierzy ciśnienie, sprawdza poziom cukru. Mam
nadzieję, że przychodnia się powiększy, ponieważ populacja
Imran się rozrasta.

Caritas
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Morgan, matka
małego pacjenta
przychodni w Imran
zbrojnych śmiertelne żniwo zbierają
głód oraz brak dostępu do służby
zdrowia i infrastruktury sanitarnej.
W ocenie ONZ sytuacja w Jemenie
to obecnie najpoważniejszy kryzys
humanitarny na świecie.

Pomagamy,
bo tak trzeba
Skutki dramatu może złagodzić tylko
międzynarodowa pomoc. Od 2018 r.
w działania na rzecz Jemeńczyków
angażuje się Caritas Polska. Zaczęło
się od wsparcia jemeńskich uchodźców w maleńkim, liczącym niespełna
pół miliona mieszkańców Dżibuti,
a od 2019 r. organizacja wspomaga
ośrodki zdrowia w samym Jemenie.
„Remont przychodni w Imranie pod
Adenem, przebudowa części pomieszczeń na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej, zapewnienie lekarstw, środków medycznych,
sprzętu, materiałów do laboratorium
i opłacenie personelu” – wylicza
podjęte działania Tomasz Kania, szef
misji Caritas Polska w Jemenie.
W ubiegłym roku ośrodek w Imranie
i pięć innych placówek medycznych
w dystrykcie Al-Buraiqa otrzymały,
dzięki wsparciu Caritas Polska, środki
ochrony osobistej i płyny do dezyn-
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fekcji. Zorganizowano też szkolenia
dla miejscowej ludności z zasad higieny i przeprowadzono prace hydrauliczne i kanalizacyjne, aby poprawić warunki sanitarne, w tym dostęp
do czystej wody. Wszystko to w celu
ochrony przed koronawirusem.

Chrześcijańskie
miłosierdzie
Jemeńczycy cierpią nie tylko z powodu konfliktu zbrojnego, który – jak
się szacuje – cofnął kraj w rozwoju
o 21 lat. Wiosną i latem 2020 Jemen
nawiedziły silne opady deszczu, które poczyniły dalsze szkody w infrastrukturze, ale też przyczyniły się do
szerzenia śmiercionośnych chorób.
Ucierpiały dziesiątki tysięcy rodzin,
wiele z nich to rodziny przymusowo
przesiedlone wewnętrznie. „Pamiętajmy, że w trzydziestomilionowym
Jemenie ponad dwie trzecie ludzi nie
ma dostępu do lekarza. To ogromny
problem, a naszą misją jest być tam,
gdzie potrzeby są największe” – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. „Jezus zwołał apostołów
i wysłał ich m.in. po to, aby uzdrawiali
chorych. Działalność Caritas Polska
w Jemenie stanowi realizację tego
powołania, które jest udziałem Kościoła” – dodaje ks. Iżycki.

Nazywam się Morgan Fadel
Ali. Przed wojną mieszkałam w Al-Sareeh (ok. 200
km na północ od Imran –
przyp. red.). Zostałam tu przesiedlona w czasie wojny. Mam 4
dzieci. Mój mąż nie ma stałej pracy, robimy wykałaczki (miswak).
Sprzedajemy je, by utrzymać
dzieci. Jeśli nie mamy pieniędzy,
musimy je pożyczać. Nie wspiera
nas żadna organizacja. Przed wojną
żyło nam się dobrze. Sprzedawaliśmy owce. Straciliśmy je podczas konfliktu. Teraz mam tylko 5
owiec. Jestem beduinką i zajmuję
się ich wypasaniem. Wychodzę
wcześnie rano i muszę zostawić
dzieci bez opieki, wracam na ogół
dopiero po zachodzie słońca. Pewnego dnia moja córka chciała napić
się herbaty i niechcący wylała ją
na brata i poparzyła go. Ja w tym
czasie pasłam owce. Aby leczyć
syna, musiałam pożyczyć pieniądze. Pierwsza wizyta w poradni
w Al-Breiqah kosztowała nas 50
tys. rialów jemeńskich (ok. 800 zł
– przyp. red.). Do dziś nie spłaciłam tego długu. Aby dotrzeć do
Al-Breiqah musieliśmy też pożyczyć samochód. Nie stać nas na leczenie, jesteśmy biedni, a poradnia
w Imran jest blisko i leczenie jest
darmowe.
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Pierwsze projekty w Jemenie
Caritas Polska realizowała we
współpracy z Polską Akcją
Humanitarną oraz lokalnymi
partnerami. W połowie ubiegłego
roku organizacja zyskała nowe
możliwości niesienia pomocy
dzięki zarejestrowaniu misji w tym
pogrążonym w konflikcie kraju.

2020-2021 – II projekt
41 723

Kalendarium
pomocy
niesionej
przez Caritas
w Jemenie
Wieloletnia wojna, zniszczenia, kataklizmy, epidemie spowodowane powodziami, głód
spotęgowany falą szarańczy,
która całkowicie zniszczyła
plony. To tylko największe z wielu katastrof, jakie
w ostatnich latach spadły na
Jemen. Jego mieszkańcy rozpaczliwie potrzebują ratunku,
dlatego Caritas Polska z roku
na rok rozszerza pomoc niesioną w tej części świata.
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2019-2020 – I projekt

ZASIĘG
NIESIONEJ
POMOCY

beneficjentów
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ośrodków zdrowia
ZASIĘG NIESIONEJ POMOCY

5 645

osób

Projekt dotyczył wsparcia dla ośrodka
zdrowia w Imran pod Adenem i obejmował:
• prace remontowe całego ośrodka
i terenu wokół niego
• rewitalizację infrastruktury wodnej
i stałe dostarczanie wody beczkowozami (z braku podłączenia do
kanalizacji w Imran)
• w yremontowanie m.in. oddziału
położniczego oraz pediatrii
• d ostarczenie lekarstw, środków
medycznych, sprzętu, materiałów
do laboratorium
• zapewnienie personelu do obsługi
na miejscu.
Ponadto w 2019 roku, dzięki dotacji
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
592 mieszkańców Imran (547 dzieci do
5 roku życia oraz 45 kobiet w ciąży) zostało zaszczepionych na różne choroby.
Ośrodek zdrowia w Imran dysponuje
szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, gruźlicy, odrze, polio
i przeciwko pneumokokom.

30 725

osób korzystających
z wyremontowanych
źródeł wody

Projekt trwał od lipca 2020 r. do stycznia 2021 r. Obejmował działania skierowane przeciwko skutkom COVID-19
i prowadzony był w 6 ośrodkach zdrowia
(w Imran i w 5 innych ośrodkach znajdujących się w gubernatorstwie Aden,
w dystrykcie Breiqah). W ramach projektu udało się:
• zainstalować namioty przed wejściem do ośrodków zdrowia
• z apewnić środki do dezynfekcji
i środki ochrony osobistej
• przeprowadzić szkolenia na temat
tego, jak uchronić się przed zarażeniem koronawirusem
• w ykonać prace hydrauliczne i kanalizacyjne, by medycy, pacjenci
i okoliczni mieszkańcy mogli korzystać z czystej wody
• przeszkolić wolontariuszy z regionu, którzy mogli dalej uczyć społeczność lokalną korzystania ze
środków higienicznych w czasie
pandemii.

Caritas
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Misja, czyli nowe możliwości
Caritas Polska została zarejestrowana
przez jemeńskie Ministerstwo Planowania i Współpracy Międzynarodowej, które nadzoruje działania pomocowe wszystkich organizacji zagranicznych działających na terytorium
Jemenu. Rejestracja jest pozwoleniem
na bezpośrednie prowadzenie działań
w Jemenie, bez udziału innych partnerów implementacyjnych. O tym, dlaczego Caritas Polska zdecydowała się
przejść długi proces rejestracji, opowiada Krzysztofa Iwiński, koordynator
programów zagranicznych.
Od czego zaczęło się zaangażowanie Caritas Polska w Jemenie?

2021 – III projekt
ZASIĘG NIESIONEJ POMOCY

34 236

osób oraz migranci z Somalii i Etiopii,
dla których Imran jest etapem przejściowym po przepłynięciu Zatoki
Adeńskiej

Głównym celem III projektu będzie
zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności oraz poprawa ogólnego stanu
zdrowia ludności dotkniętej konfliktem
w Jemenie. Służyć temu będzie:
• Dalsze wspieranie ośrodka zdrowia
w Imran (kontynuacja projektu I)
w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie: lekarstw, sprzętu
medycznego (np. lodówki do przechowywania leków), materiałów do
laboratorium, środków higienicznych,
wody (dostarczanej beczkowozami),
dopłat dla personelu przychodni.
• Wsparcie 3 ośrodków zdrowia w gubernatorstwie Aden na wzór ośrodka zdrowia w Imran. Będzie ono
obejmować m.in. prace remontowe,
położenie rur wodociągowych i doprowadzenie wody, wyposażenie
ośrodków w sprzęt, leki, środki higieniczne i zapewnienie personelu.
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Pomysł narodził się pod koniec 2018
roku. Była to wspólna inicjatywa
Caritas Polska oraz Polskiej Akcji
Humanitarnej, która zaowocowała
wspólnym wyjazdem i wspólnym
projektem na rzecz uchodźców z Jemenu znajdujących się w obozach
w Dżibuti. Następnie w 2019 roku
obie organizacje rozpoczęły starania
o uzyskanie środków na bezpośrednie działania w Jemenie. W połowie
roku otrzymaliśmy wsparcie od MSZ,
co pozwoliło na objęcie pomocą
ośrodka zdrowia w Imran. Równocześnie obie organizacje rozpoczęły
starania na rzecz swojej rejestracji
w Południowym Jemenie. PAH
otrzymał ją pod koniec 2019 roku,
Caritas Polska w połowie 2020 roku.
Do czego potrzebna
jest rejestracja?
Zwiększa ona prawdopodobieństwo
uzyskania środków na pomoc bezpośrednią w Jemenie. Caritas Polska
należy do Caritas Internationalis, największej sieci organizacji humanitarnych na świecie, zrzeszającej ponad
160 organizacji Caritas na całym globie. Sieć ta posiada bardzo efektywny mechanizm zbierania środków na
rzecz kryzysów humanitarnych wśród
swoich członków. Jest to mechanizm
tzw. Apeli Humanitarnych, gdzie lokalna organizacja z sieci Caritas może
się zwrócić do innych członków o pomoc. Ponieważ w Jemenie nie ma
lokalnej organizacji Caritas, postanowiliśmy, że spróbujemy zostać tą
pierwszą, która uzyska rejestrację,
i będzie mogła reprezentować Jemen.
Czy rejestracja to
trudne przedsięwzięcie?
Tak. Jest to bardzo długi i skomplikowany proces, szczególnie dla orga-

nizacji chrześcijańskiej. Największe
organizacje z sieci Caritas Internationalis od kilku lat starały się o taką
rejestrację bez sukcesów. Proces rejestracji wymaga stałej obecności na
miejscu, bardzo częstych kontaktów
osobistych z lokalnymi władzami oraz
spełnienia szeregu wymogów organizacyjnych. Dodatkowo cały proces komplikuje niestabilna sytuacja
polityczna w Południowym Jemenie.
Czy w innych krajach
też trudno o rejestrację?
Na całym świecie jest bardzo niewiele obszarów, w których nie ma oficjalnie zarejestrowanych lokalnych
organizacji Caritas. W przypadku Jemenu tylko dwie organizacje z całej
sieci Caritas posiadają rejestrację,
co pozwoliło Caritas Polska (która
była pierwsza) otworzyć pierwszy
w historii Apel Humanitarny na Jemen w sieci Caritas Internationalis.
Można powiedzieć, że obecnie pełnimy rolę wiodącą i skupiającą wysiłki
całej sieci Caritas w Jemenie, czego
odzwierciedleniem jest nasz Apel
Humanitarny oraz utworzenie Grupy
Roboczej ds. Jemenu skupiającej inne
organizacje Caritas.
Co daje rejestracja w Jemenie?
Otworzyła nam możliwość pozyskiwania dużych środków na działania
w Jemenie wewnątrz największej sieci
organizacji humanitarnych na świecie,
jaką jest Caritas Internationalis. Pozwoliła nam również na otworzenie
pierwszej misji zagranicznej Caritas
Polska w Jemenie, który jednocześnie jest jednym z najbardziej wymagających i trudnych miejsc do pracy
humanitarnej na świecie. W znaczący
sposób zwiększa to naszą pozycję
w sieci Caritas Internationalis.
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Ratunek
dla matek i dzieci
Dane ONZ są przerażające.
W ogarniętym wojną
domową Jemenie od
2013 r. śmiertelność wśród
matek wzrosła ponad
dwukrotnie – z pięciu do
12 zgonów dziennie. Jeden
na 37 noworodków umiera
podczas pierwszego
miesiąca życia. Dwie
trzecie Jemeńczyków jest
pozbawione dostępu do
opieki zdrowotnej, w 67
z 333 dystryktów nie ma
ani jednego lekarza.
O szczęściu mogą mówić te kobiety, które mieszkają w Imran lub
w okolicach, gdzie działa wspierana
przez Caritas Polska przychodnia,
w której funkcjonuje darmowa poradnia ginekologiczno-położnicza. Tu
otrzymują pomoc medyczną,
a często również ratunek dla
siebie i rodzącego się dziecka. Nieliczne poradnie zdrowia w Jemenie są płatne, ale
większości Jemeńczyków nie
stać nawet na dojazd do nich,
a jeśli decydują się na leczenie, to najczęściej jest to krok
desperacki, bowiem wiąże się
z koniecznością pożyczania
pieniędzy. Jemen był jednym
z najbiedniejszych regionów
na Bliskim Wschodzie i jed-
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nym z najuboższych krajów na świecie
jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu.
Teraz sytuacja jest znacznie gorsza.

Przeżyła dzięki
przychodni
Sytuacja mieszkańców Jemenu pogarsza się z powodu cięć w dostawie pomocy humanitarnej, zapaści
ekonomicznej, ataków na obiekty
cywilne takie, jak szkoły i szpitale,
walki w obszarach zaludnionych,
a także głód spowodowany działaniami wojennymi. „W Jemenie działa
tylko połowa ośrodków zdrowia, ale
nawet te, które pracują, mają za mało
leków, sprzętu i personelu – tłumaczy Rasza al-Qadi, koordynatorka
projektów Caritas Polska w Jemenie,
podkreślając, jak ważną rolę odgrywa ośrodek w Imran.
„Przyszłam do poradni, kiedy
wiedziałam, że będę rodzić.
Czułam okropny ból i potrzebowałam pomocy. Lekarka powiedziała mi, że tętno dziecka jest
bardzo słabe. Sytuacja szybko
się pogarszała, bicie serca dziecka było coraz słabsze. Potrzebna była operacja, na szczęście
wszystko skończyło się dobrze.”
Iqbal mieszka z rodziną w obozie, który
powstał po prostu przy drodze niedaleko Imranu, kiedy ludzie uciekali
przed wojną z Ta’izzu, trzeciego co do
wielkości miasta w Jemenie. „Zdia-

gnozowano u niej niewspółmierność
płodową. Przyszła do poradni, kiedy
zaczęła rodzić. Zbadała ją lekarka i postawiła wczesną diagnozę. Skierowano
ją do szpitala w Adenie. Dzięki temu
udało się uratować ją i dziecko” – opowiada Rasza.

Pomoc wciąż
potrzebna
Przychodnia w Imran, dzięki poradni ginekologiczno-położniczej, dostępnym lekom i dobrze przygotowanemu personelowi w większości
przypadków jest w stanie pomóc rodzącym bez odsyłania ich do szpitala.
„Kiedy zaczęłam rodzić, przyszłam do poradni. Dziecko
urodziło się zdrowe, wszystko
przebiegło pomyślnie. Jedynym
wyzwaniem był brak prądu,
musieliśmy skorzystać z latarek.
Mam nadzieję, że dalej będziecie
pomagać w poradni. Jest dla nas
bardzo ważna i potrzebuje wsparcia. W nagłych przypadkach, nie
stać nas na dojazd do miasta. Jeśli
są komplikacje podczas porodu,
matka i dziecko mogą umrzeć,
a dzięki poradni, wszystko jest dostępne na miejscu. Mam nadzieję,
że uda się kupić sprzęt medyczny,
taki jak USG. Takie badania można
zrobić poza Imranem i odpłatnie,
a nasze zarobki pozwalają nam
na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb.”

Caritas
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kobieta w Jemenie
umiera z powodu
komplikacji
związanych z ciążą
lub porodem

3 10

porodów odbywa
się w ośrodkach
zdrowia

co

na

Saida Numan Hadi, mieszkanka
Imran, cieszy się, że w ośrodku mogła znaleźć pomoc, wie
jednak, że jego funkcjonowanie
zależy od ofiarności ludzi.
Saida i Iqbal to jedne z wielu
pacjentek poradni ginekologiczno-położniczej działającej
w przychodni w Imranie. Dzięki
wsparciu Caritas Polska, która wraz
z Polską Akcją Humanitarną wyremontowała i wyposażyła całą przychodnię, utworzono tu dwa gabinety
przyjęć oraz salę do porodów. Część
dla kobiet ma oddzielne wejście,
dzięki czemu pacjentki nie czują się
skrępowane obecnością mężczyzn.
W Jemenie to szczególnie ważne ze
względów kulturowych. W poradni
przyjmują dwie położne – badają,
przepisują leki, prowadzą ciąże, odbierają porody. W nagłych i skomplikowanych przypadkach pomaga
lekarka. W ubiegłym roku w poradni
udzielono 800 konsultacji i przyjęto
75 porodów. Dla mieszkanek Imranu,
pobliskiego obozu dla uchodźców
wewnętrznych (od początku wojny przesiedlonych w obrębie kraju
zostało 4 mln osób, które musiały
opuścić swe domy z powodu wojny) i okolicznych miejscowości, to
jedyna szansa na uzyskanie pomocy
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medycznej. W Jemenie tylko co piąty
ośrodek zdrowia (z tych, które nie
zostały zniszczone w wyniku działań
wojennych), świadczy zintegrowaną
opiekę położniczą i noworodkową.
„Mam nadzieję, że uda się rozbudować działalność poradni. Najbardziej potrzebna jest woda,
ponieważ mieszkańców nie
stać na jej zakup. Woda pitna to
chwilowo najpilniejsza potrzeba.
Mieszkańcy Imranu to przyjaźni
ludzie, dobroduszni i uczynni.
Doceniają naszą codzienną pracę i wysiłek, jaki w nią wkładamy. Na co dzień pomagają nam
dobrze pracować. Mam nadzieję,
że organizacje podtrzymają pomoc. Teraz wspierają poradnię
od A do Z i dzięki temu działamy
w sposób zrównoważony.”
Dr Ahmed Awad Abboud Haitham,
lekarz internista z poradni w Imran.

dane wg UNICEF
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matek umiera
dziennie w Jemenie
od rozpoczęcia
konfliktu, w 2013
umierało 5 matek
dziennie

37

noworodków
1 umiera
w pierwszym
miesiącu życia

Zakup sprzętu, środków opatrunkowych i lekarstw, szkolenie i opłacenie personelu – wszystko to jest
możliwe dzięki polskim darczyńcom,
którzy wspomagają działania Caritas
Polska na rzecz jemeńskiej służby
zdrowia. W tym roku organizacja planuje objąć opieką medyczną 34 tys.
osób, wspierając poza przychodnią
w Imranie podobne placówki w trzech
innych miejscowościach w gubernatorstwie Aden.
Opracowanie Katarzyna Matej, Przemysław
Bogusz, Justyna Składowska

Jak pomóc?
 okonując wpłaty na
D
stronie caritas.pl/Jemen
 płacając dowolną kwotę
W
na konto: 70 1020 1013
0000 0102 0002 6526
(tytuł wpłaty JEMEN)
 ysyłając SMS o treści
W
JEMEN pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)
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Papieska wizyta
nadzieją dla chrześcijan
„Przybywam jako pielgrzym pokutujący, aby błagać
Pana o przebaczenie i pojednanie po latach wojny
i terroryzmu, aby prosić Boga o pocieszenie dla serc
i o uleczenie ran (…). Tak, przybywam jako pielgrzym
pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem
wspólnej modlitwy i wspólnej wędrówki, także z braćmi
i siostrami innych tradycji religijnych, w duchu Ojca
Abrahama, który łączy muzułmanów, żydów i chrześcijan w jedną rodzinę.”
Papież Franciszek przed wizytą w Iraku

W marcu tego roku papież
Franciszek odwiedził iracki
Kurdystan, autonomiczny
region Iraku. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat
chrześcijanie i jezydzi
doznali tu dotkliwych
prześladowań. Liczą na
to, że dzięki wizycie świat
zwróci uwagę na ich
problemy, nie zaliczając
ich do kategorii szybko
mijających newsów.
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Większość chrześcijan opuściła Irak
a ci, którzy pozostali, znaleźli schronienie w obozach dla przesiedleńców
rozsianych na całym terytorium Iraku
i irackiego Kurdystanu. Nawet obecnie, po wyzwoleniu miast z rąk ISIS,
ogromna część społeczności pozostała bez środków do życia. Wracają do zniszczonych miast, gdzie nie
mogą znaleźć pracy. Jezydzi są jedną
z najbardziej prześladowanych grup
społecznych na Bliskim Wschodzie.
Na przestrzeni wieków różne ugrupowania fundamentalistyczne dokonywały na nich aktów przemocy.
Do najbardziej krwawych należy atak
ISIS, który miał miejsce w sierpniu
2014 roku. Zamordowano wówczas
około 5 tysięcy dorosłych, dzieci
i starszych. Wiele kobiet i dzieci zostało porwanych – szacuje się, że los
ten spotkał 6-12 tys. osób. Najczęstszym powodem ataków była neutralność polityczna oraz odmienność
religijna jezydów. Większość musiała
opuścić swoje ziemie. Schronienie
znaleźli w naprędce utworzonych
obozach dla przesiedleńców w irackim Kurdystanie. Do dziś przebywa
tam kilkadziesiąt tysięcy jezydów.

Wyrzuceni z domów
Zdaniem Nabila Nissana, dyrektora
Caritas Irak, jednym z największych
wyzwań, z jakimi spotyka się licząca pół miliona osób chrześcijańska
mniejszość w 38-milionowym, muzułmańskim Iraku, jest traktowanie
jej członków jak obywateli drugiej
kategorii. W wyniszczonym kolejnymi
wojnami kraju, gdzie ludziom wciąż
doskwiera słabość prawa i brak perspektyw, potrzebne jest przywrócenie zaufania do państwa i budowanie
społeczeństwa opartego na akceptacji różnorodności. Chrześcijanie,
mimo że przez lata stanowili cel ataków, przetrwali jako społeczność,
a zaliczając się do rdzennych mieszkańców Iraku czują się z nim mocno
związani. Potrzebują jednak wsparcia
moralnego, a także materialnego.

Tułaczka Wahidy
Nazywam się Wahida Dawod. Jestem
z Mosulu. W 2008 uciekliśmy z naszego domu. Uciekliśmy do Hamdan. Tam
zostaliśmy jakiś czas, podjęliśmy pracę.
Potem pojawiło się ISIS, uciekaliśmy kilka
razy do nowych miejsc, aż dotarliśmy tutaj. Sytuacja była tragiczna. To jest nie do
opisania. Tamtego strasznego dnia mój
mąż towarzyszył arcybiskupowi (kościoła
chaldejskiego – przy. red.) Faradżowi.
Wyszliśmy z drogi krzyżowej. W jednym
samochodzie byłam ja i dzieci. Kierowca
zawiózł nas do domu. W drugim samochodzie był mój mąż, arcybiskup oraz
dwóch innych mężczyzn. Jechali w tą
samą stronę, co my. Terroryści zatrzymali ich, wyciągnęli z samochodu i zabili.

Caritas
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Męża i mężczyzn zostawili przy samochodzie, a arcybiskupa zabrali. Później
postanowiliśmy szybko wyjechać, bardzo
się baliśmy. Bałam się o moje dzieci, były
małe. Uciekliśmy do Hamdanie, zostaliśmy tam 6 lat. Pracowałam, płaciłam
za najem mieszkania, wychowywałam
dzieci. Tam również dotarło ISIS. Uciekaliśmy do różnych innych miejsc, aż
dotarliśmy tutaj. Chciałabym wrócić do
Mosulu. To moje marzenie, ale nie wiem,
czy się spełni.

Ziemia Youhanny
Nazywam się Youhanna Zaki, mieszkam w Teleskoff od 1991 roku. Zanim
pojawiło się ISIS, prowadziłem swój
sklep papierniczy. Miałem tam też inne
produkty, ubrania. Żyliśmy normalnie,
utrzymywałem rodzinę bez problemu. Po
pojawieniu się ISIS uciekliśmy stąd na 3
lata i 3 miesiące. Przez ten czas życie było
bardzo trudne. Później wróciliśmy do
naszej wioski. Rozpoczęliśmy wszystko
od nowa, ale sytuacja ekonomiczna nie
wróciła do normalności. Zaczynamy więc
od zera. Życie tutaj dla chrześcijańskiej
rodziny jest trudne. Samo pozostanie
tutaj jest wyzwaniem. Nie chcemy stąd
wyjeżdżać. To ziemia naszych ojców.
Chrześcijanie są tutaj ludnością rdzenną, ale nikt tego nie docenia.

Apel o pomoc
Na trwające od 2003 r. prześladowania chrześcijan i jezydów zwraca uwagę arcybiskup Irbilu (stolicy irackiego
Kurdystanu) Bashar Warda. — Niestabilność, korupcja oraz chwiejność poli-
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tyczna mają wpływ na życie milionów
Irakijczyków. W niektórych częściach
kraju co tydzień trwają protesty przeciw
korupcji, braku perspektyw na pracę,
podstawowych usług. Niewątpliwie
w takich sytuacjach mniejszości cierpią
najbardziej — relacjonuje arcybiskup.
— W przypadku jezydów i chrześcijan
sytuacja jest szczególnie trudna. W roku
2014 mieliśmy do czynienia z ludobójstwem dokonanym przez ISIS, które
zmusiło ludzi do opuszczenia swoich
domów, porzucenia pracy. Osiedlili
się głównie w naszej diecezji w Erbilu.
Troszczymy się o nich dzięki wsparciu naszych braci i sióstr, chrześcijan
z różnych zakątków świata – Caritas
jest jedną z tych organizacji — mówi
arcybiskup i dodaje, że wspieranie
chrześcijan w Iraku pozwala zapewnić
im godziwe warunki życia i podtrzymać ich obecność w regionie.
— W 2014 roku rozpoczęliśmy wiele programów w obszarze edukacji
dla dzieci i młodzieży, zbudowaliśmy
szkoły. Otworzyliśmy poradnie, jedną
syryjsko-ortodoksyjną, drugą dla syryjskich katolików. Mieliśmy wielu lekarzy
ochotników, opiekowaliśmy się 3200
pacjentami przewlekle chorymi, dostarczając im co miesiąc bezpłatnie leki
oraz opiekę medyczną. Świadczymy te
usługi do dziś, ponieważ rząd w Iraku

nie dostarcza potrzebnych środków.
Jeśli ktoś chciałby nam zaoferować
pomoc, jesteśmy na nią otwarci.

Odpowiedź
Caritas Polska
Caritas Polska jest obecna z pomocą w tym rejonie od 2014 r., kiedy to
przekazała transport humanitarny do
Erbilu o wartości ok. 70 tys. zł. Od roku
2016 realizowany jest projekt „Mleko
dla Kurdystanu” polegający na dostarczeniu mleka modyfikowanego dla
przebywających w obozach dzieci i ich
matek, które na skutek niedożywienia
straciły pokarm. W latach 2017-2018,
wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Caritas Polska zrealizowała trzy rozbudowane projekty
polegające na zapewnieniu dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej
w prowincjach Erbil i Dohuk. W 2020 r.
Caritas Polska przekazała wsparcie dla
uchodźców wewnętrznych w regionie
północnego Kurdystanu o wartości
200 tys. zł. Od roku 2021 Caritas Polska jest obecna w irackim Kurdystanie
w ramach programu Rodzina Rodzinie.
Opracowanie Justyna Składowska
Zdjęcia Orla Straż
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Rodzina Rodzinie
Rok 2016. Wojna w Syrii trwa od 5 lat.
Oblężone miasto Aleppo zostaje uznane za
jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi,
a mieszkańców ogarnia rozpacz. Wówczas z pomocą
przychodzi Caritas Polska uruchamiając program
Rodzina Rodzinie. Teraz, po 5 latach od zaistnienia,
program zostaje rozszerzony na kolejne kraje
Bliskiego Wschodu.
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poszerza krąg pomocy
Dołączenie kolejnych krajów tego
rejonu świata do największego programu humanitarnego Caritas Polska
stało się koniecznością. Na początku
2020 roku zapadła decyzja o objęciu
pomocą Strefy Gazy. Na tym obszarze w ciągle pogarszających się
warunkach, mieszkają niemal 2 miliony ludzi. W tym roku do programu
włączone zostały dwa kraje – Irak,
gdzie wieloletni konflikt w regionie
doprowadził do destabilizacji, oraz
Liban, którego mieszkańcy wciąż
zmagają się ze skutkami ubiegłorocznego wybuchu.

Rozpaczliwa sytuacja
w Strefie Gazy
Abd Al Hady jest Palestyńczykiem
mieszkającym w Strefie Gazy. Jest
żonaty i ma szóstkę dzieci. Jego rodzina mieszka w jednopokojowym
lokum o powierzchni 20 metrów
kwadratowych. Są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Mimo
problemów zdrowotnych Abd
Al Hady pracuje fizycznie. Przez
7-10 dni w miesiącu zajmuje się
rolnictwem i zarabia około
350 złotych. Ta wypłata nie
starcza na pokrycie podstawowych potrzeb rodziny.
Z kolei Nadia, córka Abda,
ma problemy ze wzrokiem.
Rodzina Abd Al Hadiego
jest jedną z setek mieszkających w Strefy Gazy, które potrzebują pomocy.
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Sytuacja społeczna i polityczna Strefy Gazy jest bardzo złożona i napięta.
Blokada przepływu dóbr, w tym tych
pierwszej potrzeby, trwa już ponad
10 lat. Według raportu Konferencji
ONZ ds. Handlu i Rozwoju z 2015
roku, jeśli nie zmienią się obecne tendencje gospodarcze, wkrótce Strefa
Gazy może być miejscem nienadającym się do życia. Przez ostatnie 15
lat mieszkańcy Gazy doświadczyli 4
wojen oraz stałej blokady przepływu dóbr. Ciężko tu o pracę, a czysta woda jest luksusem. W związku
z blokadą ludzie zmagają się z brakiem niemal wszystkiego, wielu nie
ma nawet bezpiecznego schronienia.

Mieszkający w Strefie Gazy 45-letni
Bahaa Sulaiman ma ośmioro dzieci.
Cała jego rodzina zmaga się z trudną
sytuacją finansową. Bahaa zarabia
równowartość niecałych 350 złotych miesięcznie, podobną kwotę
otrzymuje od pracodawcy jego najstarszy syn, jednak wypłaty obu
mężczyzn nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków. Bahaa ma problemy zdrowotne, często
odczuwa ból brzucha, pogarsza mu
się też wzrok. Na domiar złego jedno
z jego dzieci jest niepełnosprawne
ruchowo i wymaga operacji.
Wsparcie z programu jest też ratunkiem dla rodziny Bahei. Mimo
podeszłego wieku Baheia zajmuje się
swoim niepełnosprawnym synem.
Sama zmaga się z nadciśnieniem i innymi dolegliwościami. W ostatnim
czasie poddała się operacji kolana
i stale potrzebuje leków. Ani ona,
ani chory syn nie mogą podjąć pracy,
a bez dochodów nie mają środków
do życia. Trudno im zrealizować najbardziej podstawowe potrzeby.
Program Rodzina Rodzinie
ma pomóc tym i innym rodzinom znajdującym się
w rozpaczliwej sytuacji
zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak zakup żywności, leków, ubrań czy opłacenie
czynszu. Płynące do mieszkańców
Strefy Gazy wsparcie ma też wymiar
niematerialny – pozwala ludziom odbudować poczucie godności i nabrać
sił do tego, by mierzyć się z jutrem.
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Iracki Kurdystan jest jednym z wielu
regionów na świecie posiadających
autonomię, ale też jednym z nielicznych, które cieszą się sporą akceptacją innych państw. Nie wykazuje też
większych aspiracji separatystycznych, stawiając na partnerstwo w relacjach z rządem centralnym w Bagdadzie. W ostatnich latach zrobiło się
głośno o Kurdystanie za sprawą walki
z samozwańczym Państwem Islamskim oraz faktem przyjęcia ogromnej
liczby uchodźców i przesiedleńców,
którzy uciekli przed terrorystami.
Obecnie Kurdystan obejmuje w ca-

Caritas Polska niesie pomoc
w Strefie Gazy współpracując
z będącymi na miejscu
pracownikami Caritas
Jerusalem

2 miliony uchodźców
Hanan i Jalal Fadl z Sindżaru wraz
z szóstką swych dzieci cudem uniknęli śmierci z rąk terrorystów z tzw.
Państwa Islamskiego (ISIS). Rodzina, wraz z innymi, którym udało się
uciec, znalazła schronienie w irackim Kurdystanie. W nieformalnym,
tymczasowym obozie, mieszkają już
sześć lat. Warunki życia są tragiczne:
ludzie wegetują w namiotach, pomoc
humanitarna dociera tu rzadko, trudno o pracę i dostęp do lekarza. W rodzinnych stronach Hanan i Jalala terroryści wymordowali kilkaset tysięcy
ludzi. Dla tych, którzy przeżyli, każdy
dzień jest walką o przetrwanie.
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łości 3 z 18 prowincji, na które podzielony jest Irak, oraz kolejne 3
częściowo. Liczba ludności wynosi
około 6 milionów, ale w ostatnich
latach do mieszkańców dołączyły 2
miliony uchodźców i przesiedleńców,
głównie z sąsiednich regionów Iraku
oraz z Syrii. Wywołało to ogromny
kryzys humanitarny oraz ekonomiczny. Wstrzymano inwestycje, które do
dziś nie zostały wznowione. W wielu
dużych miastach w Regionie Kurdystanu stoją niszczejące szkielety
niedokończonych budynków. Równiny leżące przy głównych drogach
pomiędzy nimi zamieniły się w pola
namiotów, tworzących obozy dla
uchodźców i przesiedleńców.

Życie pogrzebane
pod gruzami
Tony pochodzi z gór, ale przeprowadził się do Bejrutu. Nie wiedział, że
wkrótce jego życie legnie w gruzach.
Kiedy w porcie wybuchł pożar na
szczęście był poza domem, niedaleko, jakieś 5 minut drogi. Uratował
go telefon od siostry – chcąc z nią
porozmawiać, musiał przystanąć.
Gdyby wrócił 5 minut wcześniej do
domu, być może nie udzieliłby już
nam wywiadu. Zginąłby pogrzebany
pod gruzami. Pożar widział z daleka. „Myślałem, że to fajerwerki,
bo widać było jakby lecące iskry
w powietrzu” – mówi Tony. „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 solidna. A potem wszedłem do domu
i zobaczyłem tę katastrofę. Było
pełno gruzu, wypadły framugi… To
cud, że żyję.”
Do wybuchu w stolicy Libanu doszło we wtorek 4 sierpnia po godz.
17.00 czasu polskiego. Jak poinformował media prezydent Libanu Michel Aoun, katastrofę spowodowała
eksplozja 2 750 ton azotanu amonu
składowanego od sześciu lat w portowym magazynie. Skutki wybuchu
okazały się tragiczne. Co najmniej
100 osób straciło życie, a ponad
4000 odniosło obrażenia. W odpowiedzi na tragedię Caritas Polska
zaangażowała się w natychmiastową pomoc materialną i finansową.
Od stycznia 2021 r. Caritas Polska
wspiera także 100 rodzin poszkodowanych w wybuchu w ramach
programu Rodzina Rodzinie.
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Różne przyczyny,
ten sam problem
Decyzja o rozszerzeniu programu,
który początkowo skierowany był
tylko do Syryjczyków dotkniętych
skutkami wojny domowej, to efekt
doświadczeń wynikających z realizacji mniejszych projektów pomocowych. W Strefie Gazy Caritas
Polska wspomagała mobilne kliniki
zapewniające mieszkańcom tego
przeludnionego, izolowanego obszaru dostęp do usług medycznych.
W irackim Kurdystanie organizacja
finansowała dostawy mleka w proszku dla dzieci w obozach uchodźców
uratowanych przed ISIS. Dla libańskiego Bejrutu organizowała transporty żywności i środków sanitarnych oraz zbiórkę na odbudowę miasta. Niosąc pomoc w każdym z tych
miejsc, Caritas Polska dostrzegała
potrzebę, ale też i możliwości wynikające ze współpracy z miejscowymi
organizacjami, włączenia szczególnie potrzebujących wsparcia rodzin
do swojego największego programu.

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

nie wspierać podopiecznych programu Rodzina Rodzinie. Suma wpłat
i nadesłanych deklaracji wsparcia
zebranych podczas jednego wieczoru przekroczyła 850 tys. zł.

Pomagamy tak,
jak nam pomagano
Odwiedzając stronę rodzinarodzinie.caritas.pl można poznać historie rodzin, których los odmienił się
dzięki wsparciu płynącemu z Polski.
Schorowany fryzjer Salem Salloum
z syryjskiego Aleppo i jego 10-letnia córka, która przeżyła ostrzał kościoła; żona irackiego szewca Salwa
Farid, która wraz z bliskimi musiała
uciekać z domu przed terrorystami
z ISIS – podobnie jak inni podopieczni programu przypominają zwykłych
mieszkańców Warszawy czy innych
miast Polski. Muszą jednak mierzyć
się z doświadczeniami, które narażają
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„Kryzysy humanitarne towarzyszą
ludzkości od wieków. To, jak na nie
odpowiadamy, jest miarą chrześcijańskiego miłosierdzia” – przypomina Sylwia Hazboun, zachęcając do
wsparcia programu Rodzina Rodzinie.
Opracowanie Justyna Składowska
Zdjęcia Caritas Polska, CACH/Caritas
Polska, Caritas Jerusalem

Jak można pomóc?
 rzekazując wsparcie za
P
pośrednictwem strony
rodzinarodzinie.caritas.pl
 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł wpłaty:
RODZINA RODZINIE)
 ysyłając SMS o treści
w
RODZINA pod nr 72052

„Choć sytuacja polityczna w każdym
z tych miejsc ma inny charakter, to
podobny jest efekt problemów gospodarczych, politycznych i społecznych, a są nim potrzeby humanitarne” – przekonuje Sylwia Hazboun.
„Program się rozwija i ogromnie nas
cieszy, że ten odruch serca, którym
Polacy wykazali się w październiku 2016 roku, trwa do dziś, a my
możemy nadal wspierać rodziny nie
tylko w Syrii, ale i innych rejonach
Bliskiego Wschodu” – dodaje.
Symboliczną inauguracją programu
w rozszerzonej formule był koncert
„Kolędy świata”, wyemitowany przez
TVP w święto Trzech Króli. Podczas
tego wydarzenia prowadzona była
zbiórka SMS-owa, widzowie mogli
też dowiedzieć się, jak systematycz-

ich na cierpienie i niepewność jutra.
Program Rodzina Rodzinie daje im
oparcie i pozwala spokojniej patrzeć
w przyszłość, realizować najprostsze
marzenia: o spokojnym życiu, bezpieczeństwie, wychowaniu dzieci.

(koszt 2,46 zł z VAT)

Dzięki pomocy wielu
organizacji, w tym również
pomocy Caritas Polska,
mieszkańcy Bejrutu będą
mogli odbudować
zrujnowane domy i życie
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Jak oddać

znaleziony
banknot

Elżbieta i Leszek wiedzą, że nic nie dzieje się
przypadkiem. Wszystko ma jakieś znaczenie
– czasem jest odpowiedzią na naszą modlitwę,
a czasem sygnałem, by zrobić coś, co ma sens.
Dla nich sensem jest pomaganie. Uważają, że
oddanie komuś czegoś to najlepsza inwestycja,
dlatego od lat wspierają program Rodzina Rodzinie.

Jesteście Państwo zgodną rodziną.
Czy to wpłynęło na fakt, że
postanowiliście wspierać program
Caritas Rodzina Rodzinie?
Elżbieta: Jesteśmy małżeństwem od
30 lat. Pobraliśmy się w dojrzałym
wieku i pamiętam, że przed naszym
ślubem tak zwani życzliwi uprzedzali nas, że po roku nam przejdzie
ten zachwyt sobą. A my co roku
jesteśmy bliżej siebie. Myślę, że to
dlatego, że jeszcze w czasach narzeczeńskich wspólnie modliliśmy
się i teraz wspólna modlitwa jest
dla nas bardzo ważnym momentem,
bardzo ważną częścią dnia. Czujemy
się coraz bardziej szczęśliwi i każde
z nas dziękuje Panu Bogu za to, że
obdarzył nas sobą.
Leszek: Tak rzeczywiście jest. Żyjemy
razem i trudno sobie wyobrazić, że
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mogłoby być inaczej. Te 30 lat to
piękne lata, choć to jeszcze nie jest
więcej niż połowa naszego życia.
Z drugiej strony, gdybyśmy się poznali wcześniej, to kto wie, czy tak
by się sprawy rozegrały. Wiem, że
nie jest to główny wątek naszej rozmowy, ale skoro mówimy o programie Rodzina Rodzinie, to jest ważny.
Rodzina to jest to. Ja jestem gotów
ją promować.
Jak to się stało, że
zdecydowaliście się pomagać
dzieciom i rodzinom żyjącym
gdzieś daleko, ludziom, których
nie znacie?
L.: W naszym życiu było różnie. Nie
chodzi o kryzysy między nami, tylko
o różne przygody, których mieliśmy
dosyć dużo. Dzięki nim przekonaliśmy
się, że ważna jest modlitwa, a Pan

Bóg, Jego pomoc, zawsze przychodzi
na czas, ale nie wcześniej. To nie są
jakieś nasze wyobrażenia, ale rzeczy realne. Naprawdę przydarzyły
nam się zaskakujące sytuacje, które rozwiązały nasze sprawy, jak np.
znalezienie banknotu na chodniku
w momencie, gdy właśnie skończyły
się pieniądze. Oczywiście ten banknot
to jest taki zabawny przykład i mało
dramatyczny, ale ten banknot rzeczywiście znaleźliśmy, a teraz go oddajemy ludziom, którym jest potrzebny.
E.: Z tym banknotem było tak, że
kiedy byliśmy oboje we Francji,
modliłam się o pomoc. Tak się wtedy złożyło, że pieniędzy z mojego
stypendium jeszcze nie dostałam,
a wszystko, co przywieźliśmy z Polski, wykorzystaliśmy i nie było szans,
żebyśmy sobie kupili zwykłą bagietkę
na śniadanie. No i wtedy właśnie, na
spacerze, znaleźliśmy kilka franków
i wszystko się rozwiązało.
To niesamowita historia, pokazuje,
że Pan Bóg o nas pamięta,
roztacza nad nami opiekę. Co
ciekawe, rodziny uczestniczące
w programie Rodzina Rodzinie
często mówią o tym, że ważne jest
dla nich to, że ktoś o nich myśli…
E.: Pomagamy tym ludziom i pamiętamy o nich. Mamy już ustalone, że
z naszego konta w określonym czasie
przelewana jest pewna suma, która
wspomaga potrzebujących. Czasem
myślę o tych osobach. Ostatnio znalazłam list, który napisał do nas po
francusku człowiek, któremu pomagaliśmy. Szczęśliwie znamy obydwoje
francuski. Teraz on już jest dorosły
i radzi sobie sam.
Czekacie na takie listy? Są dla Was
ważne lub motywujące?
L.: Ja nie oczekuję wdzięczności. Ci ludzie mają naprawdę tyle problemów,
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że po prostu rozwiązywanie ich pochłania ich całkowicie. Motywacja,
że ktoś będzie wdzięczny, jest mi
zupełnie obca. Wydaje mi się, że po
prostu trzeba coś robić. Program Rodzina Rodzinie ma sens, bo tacy ludzie
jak my, którzy nie są działaczami, nie
rozwijają wielkiej działalności charytatywnej, nie jeżdżą z paczkami,
umożliwia niesienie pomocy osobom,
które się tym zajmują. My po prostu
zapewniamy im środki do tego. Szczęśliwie tak się składa, że pojawiają się
u nas nadwyżki finansowe, a dzięki
programowi wiemy, że zostaną one
sensownie wykorzystane. Dla ludzi,
którzy nie mają smykałki działacza,
jest to jakaś metoda. Co zrobiłeś
człowieku? To, co mogłem, zrobiłem.
E.: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili…
Gdyby ktoś zapytał Was, czy
warto wspierać program Rodzina
Rodzinie, to co byście mu
odpowiedzieli?
L.: Że te pieniądze są bardzo potrzebne. Rozwiązują bardzo poważne problemy ludzi, którzy nie mogą sami
sobie dać rady. One się pomnażają
z powodu różnic kursowych i spraw
gospodarczych. Jeżeli nie wiemy, co
możemy zrobić sami, dajmy szansę
innym, którzy wiedzą. Sami korzystaliśmy z pomocy – były takie czasy.
My tego doświadczyliśmy. Krótko
mówiąc – naprawdę warto. I warto
też przekazywać pieniądze przez
instytucję, która jest wiarygodna.
E.: Kiedyś w czasie rozmowy w grupie znajomych powiedziałam, że pomagamy dzieciom z Afryki przekazując drobne pieniądze. Pomagaliśmy
wtedy dziewczynce, która w pewnym momencie zaginęła, prawdopodobnie w wyniku walk plemiennych,
a potem chłopcu do ukończenia 18
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roku życia. Teraz pomagamy 2-letniej
dziewczynce. Czy to zainspirowało
kogoś do niesienia pomocy? Tego
nie wiem.
Zatem Rodzina Rodzinie nie jest
jedynym programem, w który się
Państwo zaangażowaliście…
L.: Faktycznie, to nie jedyny program,
w którym bierzemy udział, mamy
kilka takich kierunków. Może ktoś
zapytać, dlaczego mamy pomagać
gdzieś daleko, a nie tutaj. Ale my
pomagamy również tutaj, na różne
sposoby, nie tylko jako rodzice naszym dzieciom.
E.: W Polsce pomagamy dziewczynce, która zbiera pieniążki na leczenie
– przesyłamy różne sumy, w zależności od tego, jakie akurat są nasze
zasoby. Dziewczynka musi zebrać 10
mln zł i w tej chwili brakuje już tylko
miliona, ale jest to wyścig z czasem.
Takich sytuacji jest sporo, a ta na
dodatek jest nagła, więc warto się
zmobilizować i coś zrobić.
W jaki sposób dowiedzieliście
się o istnieniu programu Rodzina
Rodzinie?
L.: Usłyszeliśmy
o nim w radiu –
o ile dobrze pamiętam, było to
radio archidiecezji warszawsko-praskiej – i od
razu nas zainteresował. To był
moment, w którym mówiło się dużo o uchodźcach,
otwierały się spory na temat tego,
czy przyjmować uchodźców, czy nie
przyjmować, a jeśli tak, to których.
Pojawiały się głosy, że ludzie, którzy
znaleźli się w sytuacji zmuszającej
do szukania pomocy w obcym kraju,
powinni zostać u siebie, a my musimy

zrobić wszystko, żeby mogli sobie dać
radę na miejscu.
Czy z racji tego, że pomagacie
Syryjczykom, szukacie w mediach
informacji o Syrii, o Bliskim
Wschodzie?
L.: Informacje o Syrii i o konfliktach
wojennych, szczególnie takich, które
trwają długo, z trudem się przebijają
w mediach. Nie szukamy ich specjalnie. Wystarcza nam informacja, że ta
pomoc jest nadal potrzebna.
E.: Dla mnie temat Syrii pojawił się
w momencie wybuchu wojny. Wtedy
zaczęłam szukać informacji, a potem
dowiedziałam się od męża o programie Rodzina Rodzinie i automatycznie zaangażowaliśmy się w pomoc.
Czujecie więź z ludźmi, którym
pomagacie?
L.: W moim środowisku zawodowym
jest dużo osób, które od lat mieszkają w Polsce, a pochodzą z tamtych
terenów lub też mają bliskich, którzy tam mieszkają. Rozmawiałem
z osobami, które są u nas od dawna
i całkowicie są już tu zakorzenione,
o ich rodzicach, którzy zostali. Opowiadali, że choć
rodzice codziennie słyszą
wystrzały gdzieś w pobliżu,
nie wyobrażają sobie pozostawienia swojego domu,
swojej firmy, mimo że syn
czy córka są w Polsce czy
w Kanadzie. To są historie
wstrząsające, a oni traktują
to jako swoją codzienność.
Mnie się zdarza co jakiś czas myśleć
o tym, co byśmy zrobili, gdyby Warszawa była miastem w ruinach. Przecież to, że żyjemy kilkadziesiąt lat
w pokoju, na tle świata jest sytuacją
wyjątkową. Jesteśmy szczęściarzami,
bo nie musimy organizować powstań
przeciwko okupantowi. A przecież
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znamy to z historii, z opowieści naszych rodziców, naszych dziadków.
Przecież nasze rodziny także wyjeżdżały za chlebem do innych krajów,
na inne kontynenty. Mamy tę łaskę,
że żyjemy teraz w pokoju, więc korzystajmy z tego.

Ludzie i dzieła

ni i mówi, że europejskie projekty
startują, a jego znajomy potrzebuje
partnera z Polski.
— Co ty na to? — pyta.
— Nie mam pojęcia, trochę się boję.
— Spróbuj!

Przepraszam za niedyskretne
pytanie, ale czy jesteście
ludźmi majętnymi i dlatego
możecie pozwolić sobie
na wspieranie programów
pomocowych?
L.: Teraz mamy pewien nadmiar,
ale nie zawsze tak było. Żeby to
było jasne – my nie prowadzimy
intratnych interesów, zupełnie
nie. Kiedyś myśleliśmy, że się
uda, ale się nie udało. Czujemy
się finansowo bezpieczni, ale
z pewnością nie jesteśmy milionerami.
E.: Ja jestem na emeryturze od roku
i pracuję w mniejszym wymiarze godzin, w związku z tym nasze dochody
się zmniejszyły, ale zawsze można
wygospodarować coś, czym można
komuś pomóc.
Czy pomaganie czegoś uczy?
L.: Kiedyś zaczęliśmy przekazywać
drobne sumy, które stały się podstawą wykształcenia dla jednego
dziecka. To pokazało – i teraz może
troszkę się wzruszę – że nie ma lepszej inwestycji niż coś komuś oddać. Bo dobro wraca. To nie są jakieś
bajki. Podam przykład. Pewnego
razu zorientowałem się, że w moim
miejscu pracy już nie mogę dłużej
pracować. I wtedy zadzwonił przyjaciel. — Wpadnij do nas, powiesz coś
o swoich ostatnich wynikach, wygłosisz seminarium — mówi. Od słowa
do słowa i okazuje się, że już tam
pracuję. To są sytuacje nieoczekiwane. Innym razem ktoś nagle dzwo-
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No i daliśmy radę. Nasza sytuacja
wtedy bardzo się poprawiła i od tamtej pory już taka jest.
E.: Nawiązując do pytania, przytoczę jeszcze urywek z Ewangelii św.
Łukasza: „Jeżeli masz dwie koszule,
oddaj jedną, jeżeli masz chleb, zrób
to samo”. Jeżeli chodzi o chleb, to
mamy go w bród, nawet śmietanki
nam nie brakuje, więc możemy się
tym podzielić.
Zatem w życiu pojawiają się
momenty, w których dzieje się
coś niespodziewanego – raz jest
to pomoc dla Was, a innym razem
sygnał, że teraz warto dać coś
z siebie?
L.: Kiedyś nasz przyjaciel był u nas
z wizytą i opowiadał historię, jak to
wędrując po Indiach, spotkał chłopca, który zwierzył się mu, że chciałby
zostać pucybutem. Chłopiec miał tylko jeden problem – nie stać go było

na kupno szczotki i kopytka do stawiania nogi. Mój kolega kupił mu to
wszystko. Był to dla niego wydatek
niezbyt wielki, znikomy właściwie,
ale zostawił tego młodego człowieka przeszczęśliwego. Swoją drogą
trochę zazdroszczę ludziom
tego, że wystarczy postawić
kopytko na ulicy i nie trzeba
rejestrować działalności gospodarczej, zatrudniać księgowej (śmiech). A wracając
do tematu – po wielu latach
od tamtej wizyty dowiedzieliśmy się o różnych programach pomocowych, m.in.
o Rodzina Rodzinie, i zorientowaliśmy się, że to jest ten
moment. Mieliśmy przed sobą
historie konkretnych ludzi. Na
przykład Josefa, który stracił
pracę i gdyby wyremontował
swój skuter, to mógłby rozwozić towary, albo Ibrahima,
który ma zepsuty samochód,
ale gdyby był sprawny, to mógłby
dzięki niemu zarabiać. My możemy
dać tym ludziom wsparcie, a oni już
będą wiedzieli, co z nim zrobić. Skoro
ja mogę naprawić swój samochód,
to dlaczego mam nie pomóc w tym
komuś potrzebującemu. Dla tych ludzi nasza pomoc ma znaczenie, więc
róbmy coś, co ma znaczenie.
W Państwa życiu ogromną
rolę odgrywa wiara i wspólna
modlitwa. Czy polecacie
Bożej opiece rodziny, którym
pomagacie?
E.: Kiedy czasem wieczorem idę ulicą,
patrzę w okna, w których palą się
światła i myślę sobie: tam jest jakaś
rodzina i Pan Bóg jest z nimi na pewno, nawet jeśli oni o tym nie wiedzą.
Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiali Maurycy Pieńkowski
i Maciej Dubicki
Zdjęcia Caritas Polska
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Szkoła w buszu
Dla siostry Małgorzaty
misja znaczy wyjście.
Wyjście do ludzi, poza
zabudowania. O tym
zawsze marzyła. Teraz jej
marzenie się spełnia, bo
stojąc w wysokiej trawie
patrzy na bezkresną
równinę, gdzie powstanie
punkt misyjny. Już wkrótce
będzie on gromadził
zambijskie dzieci.
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Pół wieku temu w Zambii rozpoczęła się misja Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. Główne
ośrodki, w których siostry pracują,
znajdują się w Kabwe, Kapiri Mposhi
oraz w stolicy kraju – Lusace. Zakonnice prowadzą przedszkola, szkoły
podstawowe i średnie, szkoły gospodarstwa domowego dla dziewcząt
i kobiet, Dom Opatrzności Bożej
dla ludzi starszych i opuszczonych,
zakłady krawieckie. Opiekują się
sierotami, zajmują się dożywianiem
ubogich rodzin, chcą też otworzyć
nowy ośrodek fizjoterapii. Do tej pory
siostry działały w biednych dzielnicach miast, głosząc Ewangelię świa-
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ności na handel. Większość z nich
nie ma dostępu do prądu. Młodzi
szukają pracy poza gospodarstwem
domowym, ale bez przygotowania
zawodowego mają nikłe szanse.

Nagły intruz

dectwem własnego życia, modlitwą,
ofiarą i pracą na rzecz najuboższych.
W zeszłym roku zgromadzenie założyło kolejną misję, w miejscowości
Mansa, w parafii św. Jana Pawła II.
Odpowiedzialną za jej prowadzenie
jest siostra Małgorzata Jędrzejczak.

Dokąd prowadzą
marzenia
Siostra Małgorzata ma w życiu wiele
marzeń, ale cieszy się, że jedno z tych
największych, które towarzyszyło jej
od najmłodszych lat, już się spełniło. Została misjonarką odpowiadając zdecydowanym TAK na pytanie
siostry przełożonej, czy na pewno
chce wyjechać. Na początku siostra
Małgorzata trafiła do Zambii i została
skierowana do domu formacyjnego,
gdzie miała się opiekować kandydatkami do zgromadzenia. — Ja jednak
skrycie chciałam wyjechać do pracy
w buszu — przyznaje siostra Małgorzata. — To było jedno z kolejnych rodzących się marzeń w moim sercu. By
być wolnym, pracować z ludźmi na zewnątrz, odwiedzać ich w domach. Misja
to dla mnie znaczyło wyjście. Wyjście
do ludzi na spotkanie — dodaje siostra.
To skryte marzenie spełniło się dopiero podczas misji w Kenii. Siostra
została skierowana do pracy w wiosce położonej nad brzegiem oceanu,
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kilkadziesiąt kilometrów od miasta
Malindi. Nieogrodzony dom, wśród
ludzi i wolno pasących się zwierząt.
Dokładnie tego pragnęła siostra
Małgorzata!
Historia zatoczyła koło i po latach
siostra znów znalazła się na misji
w Zambii. Tym razem jednak z dala od
miasta, bo od lokalnego gubernatora
otrzymała do zagospodarowania 20
hektarów ziemi w okolicach Mansy. To prawdziwy busz, wszędzie tu
rośnie trawa wysoka na dwa metry,
ale prace przygotowujące miejsce
pod budowę już ruszyły. Powstanie
tu między innymi przedszkole – na
chętnych nie trzeba będzie długo czekać, bo w okolicy nie brakuje małych
dzieci. One już nie mogą się doczekać,
kiedy będą mogły tu przyjść. W planach jest również budowa szkoły
podstawowej, na szczęście w miejscowości działa szkoła średnia, więc
nie trzeba będzie jej stawiać od zera.
Od zera natomiast siostra musiała
uczyć się języka bemba, aby móc
rozmawiać ze starszą ludnością.
Z młodymi zwykle może rozmawiać po angielsku. O czym? O ich
potrzebach, marzeniach. Wie już,
że młodym brakuje umiejętności do
podjęcia pracy w różnych zawodach.
Zambijczycy trudnią się rolnictwem.
Mają małe poletka, które uprawiają
na swoje potrzeby, bez używania
maszyn rolniczych, i rzadko udaje
im się wyprodukować więcej żyw-

Początek misji w Zambii nie mógł
być trudniejszy. Misjonarki przyjechały w okolice Mansy w styczniu 2020 roku i już dwa miesiące
później, w marcu, zostały zamknięte
w swoim domu z powodu pandemii
koronawirusa. Właściwie pozamykane zostało wszystko, również
kościoły, a był to czas Wielkanocy.
Msze transmitowano drogą radiową,
co było całkowicie nowym doświadczeniem dla ludzi. Transmisje telewizyjne w ogóle nie były dostępne,
bo mało kto w okolicy ma telewizor.
Ludziom towarzyszył lęk przed zarażeniem, a także niepewność, tym
bardziej że symptomy, jakie daje
koronawirus, bardzo przypominają
malarię. Tymczasem większość ludzi
stara się omijać szpitale ze względu
na bardzo niski poziom opieki. Na
szczęście pandemia łagodnie obeszła
się z Zambią i innymi krajami tego
regionu, co wynika z faktu, że społeczeństwa Afryki należą do bardzo
młodych.
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Szkoła u sióstr
Niestety pandemia
mocno odbiła się na
edukacji, która w Zambii i tak nie stoi na
wysokim poziomie. Niemożliwe było wprowadzenie nauki zdalnej, bo
większość rodzin nie ma
komputera, Internetu,
a nawet elektryczności. W zeszłym
roku po przerwanej nauce w marcu
do szkół mogły wrócić w połowie
roku tylko roczniki, które przygotowywały się do końcowych egzaminów. Obecnie niektóre szkoły stosują
system rotacyjny, aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających w tym
samym czasie w szkole. Tymczasem
w szkołach publicznych w jednej
klasie podstawówki może się uczyć
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nawet 70 uczniów! W szkołach prywatnych zazwyczaj jest ich o połowę
mniej. Szczególnym zaufaniem cieszą
się szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny, oferujące dobry poziom
kształcenia. Każda nowo zakładana
placówka wzbudza olbrzymią radość
i nadzieję, że kolejne pokolenie dzieci
będzie miało szansę na lepszą przyszłość.
Siostry zwracają szczególną uwagę
na naukę języków. W Zambii żyje
ponad 70 plemion, z których każde
używa swojego języka. Rolę urzędowego pełni język angielski, a jego
znajomość pomaga w uzyskaniu lepszej pracy czy w prowadzeniu własnego biznesu.

Wiedza kosztuje
Problemem w Zambii jest nie tylko
niski poziom nauczania, ale też dostęp
do artykułów szkolnych i podręczników. Przeciętnej rodziny nie stać
na ich zakup dla wszystkich dzieci,
podobnie jak na posłanie ich do szkoły. Każda szkoła, nawet państwowa,
jest płatna, zatem największy problem
mają rodziny wielodzietne, a takich
w Zambii nie brakuje. — Czasami rodzice posyłają dziecko do jednej szkoły,
a potem – chcąc uniknąć płacenia czesnego – do następnej i następnej. Oczywiście to nie jest dobre dla młodego człowieka, bo nie może on nigdzie zagrzać
miejsca, poczuć się bezpiecznie, zawrzeć
długich przyjaźni — mówi ze smutkiem
siostra Małgorzata. Cieszy się jednak, że dzieła misyjne mają wsparcie.
Ogromna pomoc przychodzi z Polski.
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Pan Bóg jest w centrum, mają czas
oddać Mu chwałę i podziękować za
wszelkie dobro. — Swoją wdzięczność wyrażają w tańcu i śpiewie. Są
spontaniczni. W Europie panuje porządek, wszyscy razem wstają i siadają.
W Zambii modlitwie towarzyszą taniec
i śpiew, od początku, od momentu wkroczenia do świątyni. Po komunii panuje
niewysłowiona radość, są oklaski. Jest
to piękna radość, pełna — mówi siostra.

Dzięki niej siostry mogą zasponsorować stypendia wielu uczniom, dając
im możliwość ukończenia szkoły podstawowej i średniej. — Dziękujemy za
otrzymaną pomoc. Dzięki wsparciu Polaków dzieci kończą szkołę z bardzo dobrym świadectwem. Edukacja w Zambii
jest ważna, bo pozwala poprawić byt
i pomaga młodym się rozwijać — podkreśla siostra Małgorzata.

To, co najważniejsze
Zambijczycy mają czas. Czas dla Pana
Boga. W niedzielę potrafią spędzić
kilka godzin w kościele. W ciągu
tygodnia zbierają się wielokrotnie,
by ćwiczyć w chórze. Gromadzą się
w licznych grupach, aby wzajemnie
się wspierać i być ze sobą. Dla nich
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Bo Zambijczycy jak się w coś angażują, to do końca. Mówią
i śpiewają o tym, co mają
w sercu. Jak są w kościele, to
żyją modlitwą, eucharystią.
Jak się z kimś spotykają, to
są obecni całym sobą. Nam
w czasie mszy myśli często
uciekają do innych spraw,
a w Zambii to nie do pomyślenia, ludzie tam mają silne
przekonanie, że pewne sprawy są najważniejsze. — My
misjonarze szybko zaczynamy przeżywać dni tak, jak oni.
Uczymy się od Zambijczyków.
Nie wszystko musi być na
szybko, na już zrobione. Czas
jest wykorzystywany w pełni, kiedy się
z kimś spotykają, są dla tej osoby cali.
Znają sens i wartość spotykania się ze
sobą, czego my możemy się od nich
śmiało uczyć — przekonuje siostra
Małgorzata.

Chleba naszego
powszedniego…
Głównym posiłkiem w Zambii, a konkretnie w regionie, w którym przebywają siostry, jest kassawa, która
powstaje z bulw manioku. Z bulw powstaje też mąka do wypieku chleba.
Z nasion wyrabia się olej. Zjadane są
także liście manioku, które po ugotowaniu przypominają szpinak. Nic
się nie marnuje. Ludzie żyją zdrowo,

jedzenie gotują nie na gazie, lecz na
drewnie. Ponoć przez taki sposób
przygotowania, w wielkich garach,
potrawy mają zupełnie inny smak
– mniej sztuczny.
Siostry mają podobne menu. Na
swojej ziemi uprawiają maniok,
słodkie ziemniaki i kukurydzę. Kiedy
powstaną przedszkole i szkoła, będą
mogły wyżywić dzieci, co bardzo
obniży koszty prowadzenia placówek. Wiedzę o tym, jak prowadzić
uprawę, czerpią od sióstr pochodzących z Zambii. Bo w zgromadzeniu
jest już wiele sióstr z Afryki. Każda
z nich wnosi do wspólnoty coś innego, wszystkie uczą się otwartości na
różnorodność. I wszystkie zawsze
będzie zbliżał do siebie wspólny mianownik – Pan Bóg.
Siostra Małgorzata marzy o rozwijającej się szybko nowej placówce
misyjnej. Chce, by dzięki niej ludziom
żyło się na tej ziemi łatwiej, aby mogli
się rozwijać. By nauka nie była przywilejem, ale darem dostępnym dla
każdego. Nie tylko dla najmłodszej
generacji Zambijczyków. — Dziękuję
wszystkim darczyńcom, którzy sprawiają, że nasze działania są możliwe
i, jako skromna pośredniczka między
Polską a Zambią, chciałabym przekazać od swoich podopiecznych ukłon
i serdeczne natotela, czyli dziękuję!
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Każdy, kto chce wesprzeć
działania Caritas w Afryce, może
 rzekazać wsparcie za
p
pośrednictwem strony
rodzinarodzinie.caritas.pl
 rzekazać darowiznę na
p
konto: Bank Millennium
S.A. 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384 (tytuł
wpłaty: AFRYKA)
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Tęsknią,
ale uciekają
To był szczęśliwy kraj uśmiechniętych
ludzi — wspomina Ruben Limardo,
Wenezuelczyk mieszkający w Polsce.
A Janira González, która przed kryzysem
uciekła z Wenezueli do sąsiedniej
Kolumbii, opowiada, że jej dzieci płakały ze
szczęścia na widok jabłek. Dzięki polskim
darczyńcom i programowi Caritas Polska
rodzina Janiry dziś nie głoduje.
Te dwie historie dzieli przepaść doświadczeń, ale łączy tęsknota za krajem i rodzinami, które w nim pozostały. Ten kraj to Wenezuela – niegdyś
naftowa potęga, dziś państwo pogrążone w ekonomicznej zapaści, której
efektem jest drugi co do wielkości
kryzys migracyjny na świecie. Jak podaje FAO, 9,3 mln Wenezuelczyków,
czyli jedna trzecia populacji, pilnie
potrzebuje pomocy żywnościowej.
Cierpiący głód, narażeni na problemy
związane ze złym funkcjonowaniem
służby zdrowia, zagrożeni przemocą,
która szerzy się w ogarniętym chaosem kraju, Wenezuelczycy masowo
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uciekają za granicę. Od 2015 r. wyjechało już 5 mln ludzi, a 1,7 mln z nich
wybrało Kolumbię.

Ruben, czyli wszystko
jest możliwe
Ruben Limardo od ósmego roku życia
trenuje szermierkę. Jego wuj, wenezuelski trener, pracował w Europie,
osiadł w Polsce i po kilku latach sprowadził tu chłopaka. — Nie było łatwo,
bo nie mówiłem po polsku, nie znałem
waszej kultury. Ale w głowie miałem
marzenie: zwyciężyć na igrzyskach olimpijskich. A tutaj były lepsze warunki do
trenowania. Wszystko mi się tu podobało, po raz pierwszy zobaczyłem śnieg
— wspomina Ruben, który do Polski
przyjechał jako 16-latek. „Wszystko
jest możliwe!” – tymi słowami matka
zachęcała go do realizacji jego największego marzenia. I to przesłanie
towarzyszyło mu, kiedy tysiące kilometrów od domu i najbliższych przechodził przyspieszony kurs dorasta-

nia. — Chłopak w tym wieku ma obok
siebie rodziców. Ja nie miałem, wujek
dużo pracował, wszystko robiłem sam.
Były momenty, kiedy chciałem wrócić,
miałem chwile zwątpienia — opowiada.
W 2012 r. na olimpiadzie w Londynie
Ruben zdobył złoty medal w szermierce. Było to pierwsze w historii
olimpijskie złoto wywalczone w tej
dyscyplinie dla Wenezueli.

Cały czas do przodu
Dziewięć lat później Ruben nadal jest
w Polsce. Sytuację w ojczyźnie zna
z mediów i prywatnych relacji. Mówi
o niej oględnie, starannie waży słowa.
Wielu jego znajomych uciekło do innych krajów — są w Chile, Kolumbii,
Stanach, w Europie. Od tych, którzy
zostali, słyszał, że w kolejce po benzynę można stać cały dzień. — Nie wiem,
dlaczego taka sytuacja ma miejsce
w kraju, który ma tyle ropy. To zawsze
był taki… szczęśliwy kraj — mówi o Wenezuelczykach. I wierzy, że kiedyś
jeszcze będzie inaczej. Na razie robi
dla swoich rodaków co może. Razem
z wujem prowadzi w Łodzi fundację
i klub, w którym trenują m.in. młodzi
szermierze z Wenezueli. I tęskni – za
żoną i dzieckiem, za ojcem, którego
nie widział od trzech lat (mama Rubena zmarła), za babcią. Chciałby się
z nimi jak najszybciej zobaczyć, bo od
nich czerpie pozytywną energię. Ale
na stałe raczej nie wróci, Polska stała
się jego drugą ojczyzną. Kiedy dowiaduje się, że Caritas Polska realizuje
program pomocy żywnościowej ad-
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resowany do Wenezuelczyków przebywających w Kolumbii, bez wahania
zgadza się go wesprzeć.

Janira, czyli dwie prace
to za mało
— Po tym, jak otrzymaliśmy paczkę
i zobaczyły to dzieci, zaczęły do nas
biec, żeby sprawdzić, co w niej jest. To
było niesamowite wsparcie dla nas. Nie
spodziewaliśmy się tego, a w dniu, kiedy zadzwonili do nas z informacją, nie
mieliśmy nic do jedzenia — mówi Janira
González, która od 2,5 roku mieszka wraz z rodziną w kolumbijskiej
diecezji Cúcuta. To tutaj, w departamencie Norte de Santander na wenezuelsko-kolumbijskim pograniczu,
jest realizowany program, z którego
w tym roku skorzysta tysiąc rodzin
wenezuelskich migrantów i najuboższych miejscowych Kolumbijczyków
(w sumie ponad 5,3 tys. osób). Caritas Polska, we współpracy z Caritas
Colombiana i partnerami, dostarcza
potrzebującym paczki z podstawowymi produktami spożywczymi.
Odbiorcy pomocy otrzymują też
artykuły higieniczne.
Janira pochodzi z wenezuelskiego
stanu Carabobo. Ten malowniczy
rejon Gór Karaibskich stał się w ostatnim czasie niebezpieczny. — To była
wiejska okolica i zaczęli się w niej pojawiać przestępcy. Ludzie się ich bali, bo
mieli broń, czasem zdarzały się bardzo
przykre sytuacje. Bałam się wychowywać dzieci w takim środowisku, jeszcze
przy braku jedzenia. Nie wiedzieliśmy,
co robić — opowiada Janira.
Kobieta pracowała jako kucharka w szkole, w której uczyły się jej
dzieci. Kiedy rząd nagle zawiesił program żywnościowy w szkołach, bo
zabrakło jedzenia, sytuacja stała się
ekstremalnie trudna. — Żywności nie
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było w sklepach, nie było jej nigdzie.
Jedliśmy tylko to, co akurat rosło bądź
dojrzewało w danym momencie. Jeśli
był to maniok, jedliśmy tylko maniok,
jeśli dynia, jedliśmy tylko dynię — wspomina Janira. — Często chodziliśmy spać
głodni.
Kiedy dzieci Janiry zaczęły chorować,
jej mąż stwierdził: „Nie możemy tak
dłużej żyć, jeśli zostaniemy, to umrzemy”. Kobieta miała wówczas dwie
prace i dwie pensje, a i tak rodzina
ledwo wiązała koniec z końcem.

Wreszcie stać ich na buty
— Jedna pensja wystarczała mi raptem
na zakup mąki, aby raz dziennie coś
zjeść. Cała miesięczna pensja! Miałam
pracę w klubie i tam kończyłam o trzeciej w nocy. Wracałam do domu się
przespać i szłam do drugiej pracy, jako
kucharka w szkole. Tak wyglądało moje
życie przez te ostatnie lata, tak pracowałam, aby przetrwać i aby moje dzieci
nie były głodne — relacjonuje Janira.
Decyzja o wyjeździe z Wenezueli
zmieniła życie Janiry, ale sytuacja
jej i jej najbliższych nadal jest nie do
pozazdroszczenia. Kolumbia, choć
otwarta dla migrantów, nie jest w stanie zapewnić wszystkim odpowiednich warunków. — Pomoc najpierw
otrzymaliśmy od diecezji w Cúcucie,
od sióstr zakonnych. Kiedy moje dzieci otrzymały pierwszy posiłek, zupę
i jabłko, zaczęły płakać – nasza sytuacja w Wenezueli była tak trudna, że
od dawna nie widzieliśmy jabłek. Dzięki
siostrom z diecezji i Caritas jest nam
teraz lepiej, a nasze dzieci mogą jeść
pełnowartościowe posiłki. Mój syn ma
dziewięć lat, był bardzo chudy. Dzięki
jedzeniu, które tu dostaliśmy, jest już zupełnie inny, bardzo urósł przez ostatnie
dwa lata — cieszy się Janira. — Nawet
jeśli mamy tu pracę, nie wystarczało
nam np. na zakup butów, ale dzięki tej

pomocy i pieniądzom, które udało nam
się zaoszczędzić, możemy sobie na to
pozwolić — dodaje.

Znaleźć pomocną dłoń
Janira, tak jak Ruben, tęskni za rodziną. Część jej bliskich została w Wenezueli. Brakuje jej kontaktu z braćmi,
z rodzicami i najstarszym synem. — To
jest najtrudniejsze, bo byliśmy razem,
dzieliliśmy się wszystkim, pomagaliśmy
sobie nawzajem. Ale i tutaj udało nam
się znaleźć taką pomocną dłoń — przyznaje Janira.
Ta pomocna dłoń to zaangażowanie
wielu Polaków, którzy postanowili
wesprzeć akcję Caritas Polska „Paczka dla Wenezueli”. O przyłączenie się
do niej apeluje Ruben Limardo, wybitny wenezuelski sportowiec, który dziś
przyczynia się do rozwoju szermierki
w Polsce. O tym, że warto się zaangażować, przekonuje przykład Janiry
González, należącej do wielotysięcznej rzeszy wenezuelskich migrantów,
którzy uciekają przed głodem. Kto
wie, może kiedyś któreś z ich dzieci
sięgnie po olimpijskie złoto?
Tekst Przemysław Bogusz
Zdjęcia Caritas Polska

Możesz pomóc Wenezuelczykom:
 okonując wpłaty
d
na stronie:
caritas.pl/wenezuela
 płacając dowolną kwotę
w
na konto: 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
(tytuł
WENEZUELA)
 ysyłając SMS
w
o treści WENEZUELA
pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)
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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Od kilku lat
Polska doświadcza
znacznego napływu
imigrantów.
Dla kraju, który
ma przede
wszystkim tradycje
emigracyjne oraz
jedno z najbardziej
homogenicznych
społeczeństw
w Europie,
doświadczanie
wielokulturowości
wynikającej
z imigracji stanowi
pewne wyzwanie.

Caritas Polska wspiera
Jako społeczeństwo cały czas uczymy się tego, w jaki sposób żyć z przybywającymi do nas cudzoziemcami.
Zarówno społeczeństwo przyjmujące, jak i imigranci muszą przejść przez
proces wzajemnego dostosowywania
się – integracji. Niestety brak krajowej polityki integracyjnej powoduje,
że nie ma systemowych i długofalowych rozwiązań, a podejmowane
działania są fragmentaryczne i najczęściej krótkookresowe. Wiele instytucji obsługujących imigrantów
rozwiązuje problemy metodą prób
i błędów. Pracownicy często nie są
przygotowani do tego, aby skutecznie
obsługiwać klienta o specyficznych
potrzebach. Na trudności napotykają
urzędy, organizacje pozarządowe, ale
też szkoły, do których uczęszczają
dzieci cudzoziemskie. Cały czas brakuje wiedzy i specjalistów, którzy
mogliby skutecznie wspomagać imigrantów w procesie adaptacji.
Odpowiedzią na tą sytuację jest seria
publikacji wydanych przez Caritas
Polska w ramach projektów realizowanych na rzecz migrantów w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim
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i mazowieckim. Zachęcamy do jednej
z tych publikacji, z której pochodzą
fragmenty niniejszego artykułu.

Migracja – znak czasu
Często możemy spotkać się ze
stwierdzeniem, że migracje są znakiem XXI wieku i że nigdy wcześniej
ludzie nie przemieszczali się na taką
skalę. Rozwój środków transportu
oczywiście pozytywnie wpływa na
łatwość przemieszczania się, jednak
migracje są nieodłącznym elementem
historii. Ludzie przemieszczali się od
zawsze i w tym sensie zjawisko dzisiejszych masowych migracji nie jest
niczym nowym. W Polsce migracje są
przedmiotem debaty publicznej, ponieważ nasz kraj po raz pierwszy doświadcza tak wielkiej fali przypływu
obcokrajowców. Polska do tej pory
była raczej krajem wysyłającym, a nie
przyjmującym imigrantów, dlatego
też w wielu sferach życia nie jesteśmy jeszcze przygotowani na
obecność osób pochodzących
z innych kultur. Według
danych Urzędu ds.
Cudzoziemców
na począt-
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integrację cudzoziemców
ku 2020 roku ważne zezwolenia na
pobyt w Polsce posiadało prawie 423
tys. cudzoziemców. W porównaniu
z latami ubiegłymi liczba ta gwałtownie wzrosła, co spowodowane
było głównie napływem obywateli
Ukrainy, ale też coraz liczniej osiedlających się w Polsce Białorusinów
oraz Gruzinów. Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce
tymczasowo, więc oszacowanie
rzeczywistej liczby cudzoziemców
jest niezwykle trudne. Powinniśmy
zdawać sobie sprawę z tego, że jest
to trend bardzo pozytywny, ponieważ
bez pracowników z zagranicy polska
gospodarka nie mogłaby się prężnie
rozwijać. Niesie to jednak za sobą
pewne wyzwania związane z integracją migrantów i nas jako społeczeństwa przyjmującego.
Caritas Polska, zauważając stale
wzrastającą liczbę cudzoziemców
w Polsce, realizuje i planuje kolejne
działania mające integrować migrantów, a także podnosić kwalifikacje
personelu pracującego z cudzoziemcami w szkołach, firmach, urzędach
i organizacjach.

Uczymy się
przyjmować
W ostatnich latach w ramach projektów realizowanych z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji, oprócz działań nakierowanych bezpośrednio na pomoc migrantom, realizowane były również
działania mające na celu edukację
osób ze społeczeństwa przyjmującego. Jedną grupę odbiorców stanowili pracownicy urzędów (ośrodków
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pomocy społecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy, urzędów
wojewódzkich) oraz organizacji pozarządowych z województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Celem szkoleń było efektywne
wykorzystanie struktur urzędów,
sprawne i ekonomiczne działanie
na rzecz integracji cudzoziemców,
ugruntowanie i aktualizacja wiedzy
pracowników urzędów i instytucji
z zakresu przepisów regulujących
prawa i obowiązki cudzoziemców,
a także nabycie umiejętności pozwalających na profesjonalną obsługę
cudzoziemców uwzględniającą różnice kulturowe. W okresie od listopada
2019 r. do kwietnia 2021 r. Caritas
Polska przeszkoliła ponad 300 osób
– pracowników urzędów i instytucji z woj. warmińsko-mazurskiego,
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego – z zakresu „Pracy z klientem
cudzoziemskim”.

Uczymy się uczyć
W związku z tym, że w ostatnich latach do Polski napływa bardzo duża
liczba osób, rośnie też liczba dzieci
i młodzieży objętych kształceniem
w polskim systemie edukacji. Z niecałych 10 tys. osób w 2009 r. liczba
uczniów cudzoziemskich wzrosła
do ponad 50 tys. osób w 2019 r.,
z czego największą grupę stanowią
uczniowie z Ukrainy. Również Polacy
wyjeżdżają na dłuższe, kilkuletnie
pobyty za granicę, zabierając ze sobą
dzieci. Po powrocie często u ich dzieci występują trudności adaptacyjne
związane z posługiwaniem się językiem polskim oraz koniecznością

odnalezienia się w innych warunkach
kulturowych, szkolnych i środowiskowych. Ta sytuacja staje się coraz
większym wyzwaniem dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych.
W obliczu rosnącego zjawiska migracji niezwykle ważnie staje się
przygotowanie nauczycieli do tego,
by mogli odpowiednio wspierać dzieci i młodzież w adaptacji w polskiej
szkole. Caritas Polska podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie kadry pedagogicznej. W ramach
projektów realizowanych z Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zorganizowano serię
szkoleń dla nauczycieli, pedagogów
i wychowawców szkolnych, których
celem jest pogłębienie kompetencji
międzykulturowych oraz poprawa
relacji między uczniami cudzoziemskimi, nauczycielami, rodzicami
i dziećmi polskimi. Realizowane
szkolenia mają też na celu uświadomienie odbiorcom, jak ważne dla
dzieci cudzoziemców oraz obywateli
polskich powracających z zagranicy
jest zapewnienie adekwatnego do
ich możliwości kształcenia. Szczególnie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki języka
polskiego, a także działania związane
z integracją uczniów cudzoziemców,
uwzględniające ich specyficzne potrzeby kulturowe.
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W okresie od listopada 2019 r. do
kwietnia 2021 r. Caritas Polska zrealizowała szkolenia „Praca z uczniem
cudzoziemskim” dla 330 nauczycieli
z województw warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Szkolenia skupiały się m.in.
na sytuacji społeczno-psychologicznej dzieci z doświadczeniem migracji,
kształceniu cudzoziemców w polskim
systemie oświaty, doświadczeniach
w pracy z klasą wielokulturową,
metodach wsparcia dziecka cudzoziemskiego, a także na prezentowaniu
dobrych praktyk.

Różnorodność
w polskich szkołach
Dzieci imigrantów są w szczególnie
trudnej sytuacji, ponieważ decyzja
o wyjeździe z ojczyzny jest decyzją rodziców, którzy bardzo rzadko
pytają dzieci o zdanie. Im dziecko
starsze, tym emigracja jest dla niego trudniejszym doświadczeniem.
Wynika to głównie z faktu, że dla
starszych dzieci bardzo ważne są
grupy rówieśnicze, w których na co
dzień funkcjonują. Zatem emigracja
dla dziecka to nie tylko trudności
w odnalezieniu się w nowej kulturze,
nauczenie się języka i zasad bycia
uczniem w nowej szkole. Emigracja
to także doświadczenie bycia odłączonym od grupy rówieśniczej, pozostawienie przyjaciół w ojczyźnie.
Z tych wszystkich względów dziecko, dla którego emigracja jest często aktem przymusowym, wymaga
szczególnego wsparcia w procesie
włączania w nowe społeczeństwo.
Dodatkowo należy pamiętać, że dzieci
migrantów to grupa zróżnicowana
– należą do niej dzieci cudzoziemskie,
dzieci uchodźcy i dzieci z rodzin powracających. Każda z tych grup ma
zróżnicowane potrzeby wynikające
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z odmiennej sytuacji – statusu społeczno-ekonomicznego, dobrowolności w zmianie miejsca zamieszkania,
znajomości języka polskiego czy planów na przyszłość. Warto też mieć na
uwadze, że odmienność kulturowa
może być mniej dostrzegalna niż zazwyczaj tego oczekujemy. Na ogół
rozpoznajemy jej zewnętrzne przejawy, takie jak wygląd czy zachowania
wyraźnie odmienne od obowiązującej
w danym miejscu normy. Jednak łatwo jest przeoczyć, jak duży wpływ
ma kultura na sposób myślenia, hierarchię wartości, życiowe priorytety,
sposób wyrażania emocji, podejście
do różnych życiowych, w tym szkolnych, wyzwań i problemów. W kontekście edukacyjnym różnice te są
ważne, ponieważ:

każda osoba, a więc
również nauczyciel,
psycholog, pedagog itp.,
ma bagaż doświadczeń
i przekonania wynikające
z własnej kultury,
różnice kulturowe – nawet
z pozoru niewielkie – mogą
wpływać na proces
adaptacji ucznia,
różnice kulturowe mają
duże znaczenie w kontakcie
z rodzicami i ustalaniu
razem z nimi, jak najlepiej
pomóc dziecku i wspierać
jego rozwój.

Trudności szkolne
dzieci migrantów
Uczniów z doświadczeniem migracji
zaliczamy do dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Pojęcie
„specjalne potrzeby edukacyjne” odnosi się do uczniów, którzy nie mogą
podołać wymaganiom powszechnie
obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni znacznie większe

trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w stanie kontynuować
naukę, ale potrzebują wsparcia pedagogicznego w postaci dostosowanych do ich możliwości metod
i programu nauczania. Specjalne
potrzeby edukacyjne dzieci migrantów wynikają m.in. z niepełnej znajomości języka polskiego, która nie
pozwala na efektywną naukę i pełną
integrację z rówieśnikami. Specyficznym przypadkiem są dzieci z rodzin
powracających, które, mimo tego,
że komunikują się w języku polskim,
mają problemy z ortografią i gramatyką, a także fachową terminologią,
np. matematyczną czy biologiczną,
oraz kaligrafią.
Specjalne potrzeby wynikają również z różnic programowych. Dziecko
albo musi nadrabiać zaległości, np.
historię Polski, albo nudzi się na lekcjach, powtarzając opanowany już za
granicą materiał. Kolejną niezwykle
ważną grupą wyzwań są różnice
kulturowe. Dzieci, funkcjonujące
dotąd w zupełnie innym kontekście kulturowym, przenoszą swoje
przyzwyczajenia szkolne do polskiej
szkoły, w której często obowiązują
inne normy i zasady. To zazwyczaj
kończy się interpretowaniem przez
nauczycieli ich zachowania jako niegrzecznego (np. dziecko chodzi po
klasie w trakcie lekcji, nie przynosi
obuwia na zmianę, skarży nauczycielowi na ściągających rówieśników
itd.). Te wszystkie aspekty wpływają
na funkcjonowanie dzieci w szkole.
Wyniki badań obejmujących grupę
dzieci z rodzin powracających pokazują, że często szkoła oczekuje od nich
odrzucenia własnej kultury i przyjęcia
w pełni kultury polskiej1. Oczywiście
są sfery, w których przyjęcie pewnych
zachowań jest nieuniknione, np. przeH. Grzymała-Moszczyńska, J. Grzymała-Moszczyńska, J. Durlik, P. Szydłowska, (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży
powracających z emigracji, Warszawa 2015
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strzeganie zasad panujących
w szkole związanych z przerwami, bezpieczeństwem,
relacjami grzecznościowymi.
Należy pamiętać jednak, że
integracja zakłada zarówno
przyjmowanie, jak i zachowywanie kultury kraju pochodzenia. Przyjmowanie
nowej kultury nie jest konieczne
w sferach bardziej prywatnych, które związane są z wartościami, jak np.
sfera religii czy rodziny. Badania pokazują również, że dzieci i młodzież,
które poza przyjmowaniem nowej
kultury zachowują też własną kulturę,
przejawiają wysoki poziom adaptacji psychologicznej2. Równocześnie
trzeba pamiętać, że jeśli szkoła chce
dać dziecku możliwość zachowania
elementów własnej kultury, może
okazać się, że będzie to wymagało
pewnych zmian i akceptacji nowych
zachowań. W takiej sytuacji będzie
to integracja dwustronna.
Przez wiele lat kwestia różnic kulturowych i językowych była w polskiej
edukacji niedostrzegana. Jednak ta
rzeczywistość bezpowrotnie odchodzi. Musimy zdać sobie sprawę
z tego, że różnorodność jest bardzo
dużym potencjałem i wartością dla
całego społeczeństwa. We współczesnej szkole uczniowie, nauczyciele, a także rodzice mogą się od
siebie wzajemnie uczyć. Nie tylko
języka czy tradycji innych krajów,
ale również umiejętności miękkich,
takich jak budowanie relacji, wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów
czy dostrzeganie podobieństw ponad różnicami. Aby potencjał ten
mógł się zrealizować, niezbędna jest
otwartość, akceptacja i samoświadomość u każdej ze stron, a rola szkoły
jest tu z całą pewnością nie do przecenienia.
J.W. Berry, J.S. Phinney, D.L. Sam, P. Vedder, Immigrant Youth in Cultural Transition: Acculturation,
Identity, and Adaptation across National Contexts,
New Yersey 2006

2
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Świetlica
integracyjna
w Kaliszu
W ramach projektu, współfinansowanego
z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji, przy Centrum Pomocy Migrantom przy ul. Stawiszyńskiej 20 w Kaliszu działa świetlica dla dzieci cudzoziemskich. Dzieci i młodzież uczęszczające
do świetlicy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań artystycznych i sportowych w ramach prowadzonych
zajęć. Świetlica oferuje też różnego rodzaju aktywności mające
na celu wspólne poznanie się i integrację. W okresie wakacyjnym
świetlica działała codziennie – oprócz zwykłych zajęć zapewniła
podopiecznym wyjątkowe atrakcje. W lipcu 2020 r. odbyła
się wycieczka do Wrocławia razem z grupą dzieci polskich.
W czasie wycieczki odwiedzono wrocławskie ZOO, podziwiano
Halę Stulecia oraz wysłuchano koncertu przy wrocławskiej
fontannie multimedialnej. Dla wielu podopiecznych świetlicy
była to pierwsza wycieczka do tak dużego miasta. W sierpniu
z kolei w Krynicy Morskiej zorganizowano dwa 11-dniowe
turnusy integracyjne dla dzieci będących uczestnikami projektu
oraz ich polskich kolegów i koleżanek. W sumie w wyjazdach
wakacyjnych uczestniczyło 90 dzieci. We wrześniu oprócz
cotygodniowych zajęć na świetlicy odbył się piknik rodzinny,
w czasie którego okazję poznania się i zintegrowania miały nie
tylko dzieci, ale także ich rodzice. W październiku i listopadzie
świetlica oferowała indywidualne zajęcia wyrównawcze oraz
zajęcia w małych grupach. Dzieci korzystały też z korepetycji,
które były ogromną pomocą podczas nauczania zdalnego.
W grudniu odbyły się warsztaty świąteczne w małych, kilkuosobowych grupach. Dzieci tworzyły własne ozdoby świąteczne
w ramach prezentu dla najbliższych. W styczniu 2021 r. dzieci
korzystające ze świetlicy uczestniczyły w spacerze z alpakami.
Każde dziecko miało też możliwość nakarmienia zwierzątka
i zrobienia sobie wspólnego zdjęcia na pamiątkę. Była to świetna
okazja do obcowania z naturą i spędzenia czasu na świeżym
powietrzu, tak ważnego w czasie nauczania zdalnego.

Opracowała Katarzyna Gugała
na podstawie publikacji „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla kadry
pracującej z imigrantami” pod redakcją Moniki Nowickiej, Caritas Polska
2020; autorzy cytowanych rozdziałów: Monika Nowicka, Joanna DurlikMarcinowska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Paulina Szydłowska.
Publikacja wydana w ramach projektu Wielkopolska Wspólna Sprawa,
realizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Caritas Polska,
współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji oraz budżetu państwa. Podręcznik „Cudzoziemcy w Polsce” można
pobrać ze strony: migranciwielkopolska.caritas.pl/materialy-do-pobrania/
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Pracowite wakacje
młodych wolontariuszy
Informacje o dramatycznym losie kilkunastu tysięcy uchodźców na wyspie
Lesvos i potwierdzające je
zdjęcia wywołują przerażenie i wzbudzają apele o solidarność z ofiarami. Ta sytuacja nie pozwala pozostać
biernym, dlatego Caritas
Polska organizuje dla
będących w rozpaczliwym
położeniu ludzi pomoc
– nie tylko materialną.
Pierwszy raz o obozie Moria na greckiej wyspie Lesvos świat usłyszał
w 2013 r., kiedy ten zaczął wypełniać
się uchodźcami z Syrii, Afganistanu,
Iraku i krajów Afryki Subsaharyjskiej
pogrążonych w kryzysie humanitarnym. Przybijali w pontonach do wybrzeży Grecji uciekając przed wojną,
brakiem jakichkolwiek warunków do
życia, głodem. Obóz w Morii przewidziano na 3 tys. osób, tymczasem
chwilami przebywało tam ponad
20 tys. uchodźców. Część znalazła
schronienie w postawionych kontenerach, część w prowizorycznych
namiotach, ale wielu nie mogło liczyć
nawet na to. Brakowało wody i prądu, a jedyna dostępna żywność była
złej jakości.
Drugi raz świat usłyszał o Morii we
wrześniu 2020 r., gdy obóz strawiły
płomienie. Ludzie, którzy mieli tak
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ski – jednej grupy w lipcu, a drugiej
w sierpniu – aby mogli nieść konkretną pomoc ludziom, którzy uciekli
przed wojną lub trudnymi do zniesienia warunkami życia w kraju pochodzenia. Wolontariusze Caritas Polska
wraz z innymi wolontariuszami z innych krajów będą przygotowywać
i wydawać paczki z żywnością.

mało, stracili nawet to. Niektórzy
rozproszyli się po wyspie koczując
przy drogach i na stacjach benzynoDo projektu zgłosiło się wiele
młodych osób. Nie mogą liczyć
wych. Inni trafili do nowego obozu
na korzyści materialne, ale chcą
przygotowanego na szybko, jednak
warunki w nim okazały się bardzo złe.
doświadczyć tego, co jest bezcenNamioty stoją w wodzie, często przene. Bo wolontariat zagraniczny to
wraca je wiatr, a ludzie pozbawieni są
możliwość wzięcia udziału w cieciepłych ubrań, pomocy medycznej,
kawym projekcie międzynarodoleków. W związku z tym –
wym, praktyka językowa,
na wniosek Rady KEP ds.
a zwłaszcza ważne osobiMigracji, Turystyki i Pielste doświadczenie. Zmiegrzymek – w niektórych
rzenie się z sytuacjami
diecezjach w Polsce w 2020
trudnymi, poznanie swoich
r. zorganizowano zbiórkę do
mocnych i słabych stron,
puszek, która przyniosła ok.
ćwiczenie umiejętności
1 100 319,08 zł na pomoc
pomagania w sposób nie
Monika
uchodźcom. W oparciu
krępujący drugiego człoo zgromadzone środki Cawieka. Wolontariat zagraritas Polska zdecydowała
niczny w Caritas Polska to
się przystąpić do projektów
praca z ludźmi i dla ludzi.
prowadzonych z innymi
Wspólne robienie czegoś,
organizacjami oraz wyco ma sens i jest ważne
słać grupę wolontariuszy
dla innych. To łączy i rodzi
na Lesvos, by na miejscu
trwałe przyjaźnie na lata.
Alicja
wspierali uchodźców.
Wreszcie wolontariat może
zmienić życie, bo pozwala
zatrzymać się na moment i spojrzeć
Wolontariat
na wszystko z innej perspektywy.
„Lubię działać w mediach, podró– dawanie i branie
żować, spotykać się z pięknymi
sercami i wspólnie zarażać dobrem
Grecka wyspa stała się dla uchodźinnych” – mówi Monika, która za
ców pułapką i więzieniem – czekają
chwilę wyjedzie na Lesvos z grupą
aż zapadnie w ich sprawie jakakolinnych wolontariuszy Caritas. „Barwiek decyzja. Żyją w zawieszeniu,
dzo lubię podróżować, zachwycać
nie mogąc wyjechać, bo nie mają jak
się światem i wywoływać uśmiech
i gdzie. Dzieci nie chodzą do szkół,
na twarzach innych ludzi, bo wtedy
dorośli nie mają pracy. Nie mają nic.
każdy wygląda tak pięknie!” – opoPomoc z zewnątrz jest niezbędna,
wiada z ożywieniem uśmiechnięta
dlatego Caritas Polska podjęła deAlicja, która już poznała Monikę
cyzję o przygotowaniu i wysłaniu
i innych wolontariuszy zaangażomłodych wolontariuszy z całej Polwanych w projekt.
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Z sercem,
ale profesjonalnie

Caritas to my!

„Uwielbiam podróżować,
zwłaszcza koleją – a marzy
mi się kolej transsyberyjska
już od lat. Planuję w przyszłości także wyjazdy na misje do Afryki i Ameryki Południowej” – pisze o sobie
w kwestionariuszu wolontaOla
riuszka Ola. Wolontariusze
są gotowi na wyzwania, ale Caritas
jako organizator wyjazdu musi dbać
Odpowiedzialni
o ich bezpieczeństwo. Tymczasem
przygotowania do wyjazdu obciążoza bezpieczeństwo
ne były dużą ilością niewiadomych.
Polska i świat wciąż zmagają się z panMłodzi ludzie zwykle mają w sodemią COVID-19, a rząd grecki stanął
bie odwagę, gotowość na zmiany
przed decyzją o przeniesieniu obozu
w inną część wysypy. Zakładano, że
i ogromną potrzebę przeżycia czegoś niezwykłego. „Chciałabym pojedyną możliwą pomocą ze wzglęznać każdy zakątek świata i móc przy
du na pandemię będzie dystrybucja
tym nieść pomoc najbardziej potrzeżywności, gdyż bezpieczeństwo wobującym” – zwierza się Julia, jedna
lontariuszy i osób w obozie było prioz najmłodszych uczestniczek letniego
rytetem. Przed wybuchem epidemii
wyjazdu na Lesvos. „Od zawsze czuję,
wolontariusze, poza przygotowaniem
że pomaganie innym i dziai rozdawaniem paczek, pracowali
łanie dla wspólnego dobra
z dziećmi bawiąc się i ucząc ich języka
to moja życiowa droga.
angielskiego. Prowadzili też kuchnię,
Uwielbiam to uczucie, gdy
gdzie cudzoziemcy mogli zjeść ciepły
mogę aktywnie działać i to
posiłek przy stole. Ten wyjazd będzie
w dodatku w towarzystwie
inny, ale dojdzie do skutku, bo pomoc
cudownych ludzi, którym
nie może poczekać na lepsze czasy.
przyświeca ten sam cel!”
Trzeba być tylko dobrze przygotowa— dodaje od siebie Kasia,
nym i otwartym na zmiany.
Julia
która niedawno wróciła
z rocznego wolontariatu
Tekst Marta Dobrzyńska,
specjalistka ds. wolontariatu
w Niemczech; ten wyjazd
w Caritas Polska
obudził w niej zamiłowanie do poznawania innych
kultur, przede wszystkim
kultury arabskiej.

Caritas Polska dużą wagę przykładała
do dobrego przygotowania wolontariuszy. Od kwietnia do czerwca
w każdym miesiącu odbywały się
spotkania stacjonarne lub on-line
i miały one 4 cele. Pierwszym było
zbudowanie grupy, która może stanowić dla siebie oparcie, która potrafi pracować zespołowo, zna swoje
mocne strony i potrzeby. Wsparcie
zespołu jest dla wolontariusza zasobem szczególnie cennym, zwłaszcza
w sytuacjach kryzysowych, trudnych
i stresujących. Przeciwdziała zwątpieniu, zmęczeniu czy też znużeniu
pracą (często przecież trudną). Drugim celem było umocnienie poczucia
sensu pracy wolontaryjnej w danej
sytuacji. Młodzi ludzie poznali więc
historię obozu na Lesvos, sytuację cudzoziemców oraz znaczenie
pomocy udzielanej w obozie. Trzecim celem było
przygotowanie wolontariuszy do pracy, m.in. nauka
i trening konstruktywnego
radzenia sobie ze stresem,
negatywnymi emocjami,
adekwatnego korzystania
ze wsparcia społecznego,
nauka pozytywnego myślenia, wzmacnianie zasobów
indywidualnych i społecznych tkwiących w wolontariuszach. Czwartym ważnym
celem było nadanie wolontariatowi głębokiego wyKasia
miaru duchowego. W przy-
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gotowania zaangażowani
byli specjaliści ds. wolontariatu w Caritas Polska, psychologowie, doświadczeni
wolontariusze, którzy rok
temu byli w obozie, a nad
formacją duchową czuwał
zastępca dyrektora Caritas
Polska brat Cordian Szwarc.
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Wakacyjne
ośrodki Caritas
czekają na dzieci
Choć sytuacja epidemiczna
wciąż jest niepewna, wiele
dzieci skorzysta w tym roku
z wakacyjnych wyjazdów.
Również te z rodzin
uboższych, dla których letnie
atrakcje przygotowały diecezjalne ośrodki Caritas.

Każdego roku Caritas diecezjalne
przygotowują się przez kilka miesięcy do wakacyjnych obozów i kolonii.
Planują program, rezerwują pobyt
w ośrodkach, rekrutują kadrę wśród
pracowników i wolontariuszy Caritas. Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku, również teraz organizatorzy wyjazdów wakacyjnych muszą
liczyć się z nową falą zachorowań
i koniecznością stosowania się do zaostrzonego reżimu sanitarnego, a co
za tym idzie – z szybką reorganizacją
kolonii i obozów. Mimo niepewności ośrodki Caritas diecezjalnych są
przygotowywane na przyjęcie dzieci
i młodzieży.

Nad jeziorem
w Warzenku
Ośrodek Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku od wielu lat przyjmuje dzieci przyjeżdżające na wypoczynek letni i zimowy. Znajduje się
nad samym Jeziorem Tuchomskim,
ma własne dojście do jeziora i własny
pomost rekreacyjny. Jezioro objęte
jest strefą ciszy, a otaczające go tereny są niezwykle cenne przyrodniczo.
Jedną z atrakcji tego miejsca są pozostałości średniowiecznego grodu, na
które można trafić podczas pieszych
i rowerowych wycieczek.
Na terenie ośrodka znajdują się tereny rekreacyjne, boiska sportowe,
plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, a także wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego. Ośrodek
organizuje także wyprawy i zwiedzanie okolicy z przewodnikiem.
Do dyspozycji gości są trzy budynki,
w których znajduje się łącznie 46
pokoi. Ponadto są sale umożliwiające

organizację szkoleń, uroczystości,
spotkań, zajęć świetlicowych, rekolekcyjnych i terapeutycznych, a także
kaplica, restauracja oraz klimatyczny
budynek zwanym Stodółką. Menu
jest dostosowane do potrzeb gości
– zarówno młodszych, jak i starszych. Są w nim przede wszystkim
dania z tradycyjnej kuchni kaszubskiej i polskiej. „Cechuje nas indywidualne podejście do gości i dbałość o detale. Staramy się, by każdy
dzień pobytu w naszym ośrodku był
niezapomniany, a wypoczywające
dzieci zawsze chciały do nas wracać”
– mówi kierownik ośrodka Sylwia
Motyka.

Wśród zamków,
ostańców i parków
Ośrodek Wypoczynkowy w miejscowości Ponik prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
usytuowany jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w regionie
niezwykle atrakcyjnym turystycznie,

Ośrodki kolonijne prowadzone przez
Caritas zlokalizowane są na terenie
całej Polski, w miejscach atrakcyjnych
turystycznie – wśród jezior i lasów,
w górach i nad morzem. Oferują odpoczynek na łonie natury i są wspaniałą bazą wypadową na wycieczki
piesze i rowerowe. Zapraszamy do
odwiedzenia z nami kilku z nich.
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którego najbardziej charakterystycznym elementem są ruiny zamków
warownych, ostańce oraz okoliczne parki krajobrazowe. Ośrodek jest
miejscem bardzo zadbanym i atrakcyjnym. Na jego terenie znajduje się
kąpielisko dla dzieci i dorosłych oraz
głębszy zbiornik, który wykorzystywany jest do pływania kajakami
i pontonami. Ponadto są drewniane altany, boiska do gry, świetlica,
a także kaplica, w której w sezonie
wakacyjnym sprawowane są msze
święte. Wypoczywający goście
kwaterowani są w przestronnych,
kolorowych domkach letniskowych.
Niewątpliwym atutem ośrodka jest
jego samowystarczalność, na jego
terenie jest wszystko, co gwarantuje
udany wypoczynek.

W mieście Kopernika
Frombork to malownicze miasto,
w którym mieszkał oraz działał Mikołaj Kopernik. Znajduje się tu ośrodek
wypoczynkowy prowadzony przez
Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
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Co roku przywraca on uśmiech na
twarzach dzieci, które dzięki Wakacyjnej Akcji Caritas mogą skorzystać
z wakacyjnego i zimowego wypoczynku. Do ośrodka przyjeżdżają
dzieci z rodzin, których nie stać na
zapewnienie im wypoczynku poza
miejscem zamieszkania, oraz dzieci
polonijne z Wileńszczyzny. Turnusy
kolonijne trwają 10 dni i zaplanowane są tak, by oprócz zabaw i wycieczek był też czas na ciekawe zajęcia
edukacyjne poszerzające wiedzę
i rozwijające zainteresowania podopiecznych.
Malownicze miasto położone jest
nad Zalewem Wiślanym. Walory
przyrodnicze skłaniają do aktywnego
oraz urozmaiconego spędzania czasu. „Podczas pobytu realizowane są
wycieczki integracyjno-edukacyjne,
warsztaty artystyczne i taneczne,
a także zawody sportowe. Ważnym
elementem kolonii jest też czas na
wspólną modlitwę oraz mszę świętą”
– mówi Agata Mieczkowska.

Atrakcje
w Bieszczadach
W Bieszczadach, w miejscowości
Myczkowce, znajduje się Ośrodek
Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Zajmuje ogrodzony teren o powierzchni ponad 8 ha nie licząc kilku hektarów pastwisk dla koni. W parkowo-leśnym otoczeniu znajdują
się parterowe budynki mieszkalne,
w których oprócz pokoi dla wypoczywających, mieszczą się m.in.
jadalnia, aula i sala spotkań przy
kominku. Wszystkie budynki zostały poddane gruntownemu remontowi – od naprawy dachu, wymiany
okien i ocieplenia, po nowe wyposażenie pokoi i łazienek. Obecnie
ośrodek jest dobrze przygotowany
na przyjmowanie dużych grup.

Atrakcją dla dzieci i wszystkich
odwiedzających jest stadnina koni
i to, co potrzebne do jej utrzymania – stajnie, powozownie, kryta
ujeżdżalnia, a także rozległe pastwiska. Szczególnym miejscem jest
obszerna, piękna kaplica, w której
odbywają się msze św. i nabożeństwa. W ośrodku znajduje się też
duża jadalnia oraz sala widowiskowa przygotowana na wspólne spotkania, konkursy, zabawy, projekcje
filmów i dyskoteki. Ośrodek ma też
boiska do piłki nożnej, koszykówki
i siatkówki, kort tenisowy, stoły
pingpongowe, plac zabaw i zadaszone miejsce do spotk ań przy
ognisku.
W ośrodku można zwiedzać Ogród
Biblijny, w którym znajduje się roślinność z Bliskiego Wschodu. To miejsce, poprzez znane z Biblii rośliny
i przemyślane elementy kompozycji,
wprowadza w wydarzenia przedstawione na kartach Pisma Świętego.
Na gości ośrodka i zwiedzających
czeka też park miniatur architektury
drewnianej, w którym znajdują się
makiety kościołów i cerkwi. Pokazuje on różnorodność stylów bogatej
sakralnej architektury, właściwej dla
dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Na obszarze
ok. 0,8 ha, na 10 wzgórzach, zostało
ustawionych 140 makiet w skali 1:25
najstarszych drewnianych kościołów
i cerkwi.
Zebrała Renata Pruszkowska
Zdjęcia Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej,
Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Caritas
Diecezji Rzeszowskiej

Wypoczynek dla dzieci
z rodzin ubogich i polonijnych
można wesprzeć
 ysyłając SMS o treści
w
WAKACJE pod numer
72052 (2,46 zł z VAT)
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Historie, które
uskrzydlają
Mają różne pasje, talenty i mnóstwo zapału
w dążeniu do celu, a na swoim koncie często
niemałe osiągnięcia. Stypendyści programu
Skrzydła to niezwykli młodzi ludzie, którym
pomoc z Caritas pozwala doskonalić umiejętności
i daje szansę na spełnianie wielkich marzeń.
Kilkoro z nich opowiedziało nam swoją historię.

>>

Ogólnopolski program Skrzydła realizowany przez Caritas ma na celu
długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół
podstawowych i średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim
poziomie. Do programu wskazywane
są dzieci z rodzin o bardzo trudnej
sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem
(np. chorobą, niepełnosprawnością
dziecka wskazanego do programu
lub kogoś z jego najbliższej rodziny,
utratą jednego z rodziców). Wsparcie, w zależności od potrzeb, polega
na zapewnieniu obiadu w szkole,
odzieży, przyborów szkolnych oraz
dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia
wyrównawcze, pozalekcyjne oraz
korepetycje. W sposób szczególny
Caritas wspiera dzieci utalentowane,
które wyróżniają się na tle rówieśników, odnosząc sukcesy w spor
cie, w dziedzinach artystycznych
czy w nauce. Otrzymane stypendia
dzieci mogą przeznaczyć na treningi,
obozy sportowe, zakup instrumentów muzycznych, odzieży sportowej
czy opłacenie kosztów związanych
z przygotowaniem się do zawodów
i konkursów. W realizację programu
włączają się diecezje w całej Polsce,
które korzystają z pomocy koordynatorów. To zaangażowani pedagodzy
szkolni, którzy są najlepiej zorientowani w sytuacji rodzinnej dzieci.
Realizacja programu Skrzydła jest
możliwa dzięki środkom, które pochodzą od darczyńców indywidualnych, firm i instytucji.
Jeśli chcesz pomóc
utalentowanym dzieciom:
 ożesz wysłać SMS
m
o treści SKRZYDLA
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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HISTORIA ANIELI
Aniela Kozłowska od 10 lat uprawia szermierkę w UKS
Hajduczek Olsztyn. Trzykrotna medalistka mistrzostw
Polski, wielokrotna reprezentantka Polski w pucharach
Europy. Swoją przygodę z szermierką zaczęła dziesięć lat
temu. Miała 6 lat, kiedy przyszła na pierwszy trening. Na
początku była to jedynie zabawa, dziś to codzienne, kilkugodzinne doskonalenie techniki fechtunku, budowanie
sprawności fizycznej i czas poświęcony na trening mentalny, by sport nieustannie sprawiał przyjemność. „Ważne są podstawy szermierki, czyli nauka odpowiedniego
poruszania się podczas walki i prawidłowego wykonania
wypadu. Z czasem ćwiczenia są coraz trudniejsze. Kolejne
elementy fechtunku, zasłony, wyprzedzenia. Jeden ruch
powtarzany tysiące razy, doskonalenie synchronizacji, by
każda część ciała w odpowiednim momencie wykonała
ruch, który będzie płynny i szybki. Do tego nauka szybkiej
analizy zachowania przeciwnika. To ważne, bo o zwycięstwie w przypadku walki szablą decyduje 170 milisekund.
Bo tyle mamy czasu na odpowiednią reakcję” – wyjaśnia
Aniela. Jak dodaje pierwszy trener Anieli, Adam Sobczak
z UKS Hajduczek Olsztyn, szermierka kształtuje w dzieciach mnóstwo przydatnych cech. „Przy tak ogromnej
liczbie zasad i tak niewielkim czasie na reakcję wykształca
się niebywała szybkość myślenia, analizy sytuacji, refleks,
koncentracja i odwaga” – wylicza.
Aniela swoją pasję musi łączyć z obowiązkami w szkole, a o tym, że jest to możliwe, świadczą jej osiągnięcia
– ukończenie szkoły podstawowej ze średnią 6.0 oraz
tytuły finalisty w konkursach kuratoryjnych z języka polskiego, matematyki i biologii. „Myślę, że właśnie dzięki
temu, że uprawiam sport, jestem lepiej zorganizowana.
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Jeśli chcę mieć czas na spotkania z przyjaciółmi, muszę
dobrze wykorzystać każdą chwilę dnia. Udaje mi się pogodzić obowiązki mimo częstych wyjazdów na zawody
czy zgrupowania kadry narodowej. Jest to możliwe tylko
dlatego, że sport jest moją pasją, sposobem na życie. Owszem, przeżywam czasem trudne chwile, ale wiem, że jest
to wpisane w życie każdego człowieka” – mówi Aniela.
Żeby dobrze się rozwijać sportowo nie wystarczą jedynie
treningi. Trzeba także dbać o rozwój całego ciała, by nie
dochodziło do kontuzji. „Służą temu treningi motoryczne,
w których mogę uczestniczyć dzięki pomocy uzyskanej
w ramach programu Skrzydła. Szermierka jest sportem
jednej strony, co powoduje dysproporcję w wielkości
mięśni, jak również większe obciążenie jednej części ciała. Trening motoryczny ma temu zapobiegać. Wykonuję
specjalnie przygotowane pod tę dyscyplinę sportu ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Wiem, że dzięki temu
nie jestem narażona na kontuzje i nie mam problemów
z równomiernym rozwojem ciała” – wyjaśnia szablistka.
Mimo pandemii odbyły się turnieje klasyfikacyjne Polskiego Związku Szermierczego. Aniela wzięła udział w trzech
pucharach Polski juniorów młodszych. Z sukcesem, bo
zajęła w nich pierwsze, drugie i trzecie miejsce. „Za największy sukces uważam fakt, że zakochałam się w tej
dyscyplinie sportu, że nieustannie czerpię radość z treningów i startów. I że jestem zdrowa, mam przyjaciół,
z którymi często się spotykam, że otaczają mnie dobrzy
ludzie. Często myślę, jak wieloma łaskami obdarował
mnie Pan Bóg i dziękuję Mu za to” – uśmiecha się Aniela.
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HISTORIA EWELINY
Mam na imię Ewelina. Mieszkam w małym miasteczku
w diecezji drohiczyńskiej. To moje ukochane miejsce na
ziemi. To tu mogę spełniać swoje marzenia i współpracować z cudownymi ludźmi, na których mogę zawsze
liczyć. To tu rozwijam swoją pasję – orgiami przestrzenne. Moja przygoda ze
światem origami zaczęła się 6 lat temu.
Zainspirowały mnie do tego prace mojej cioci, która również pasjonuje się tą
sztuką. Teraz pomysły czerpię np. z Internetu, w ten sposób korzystam też
z porad innych twórców. To wszystko
rozwija wyobraźnię, więc mogę już samodzielnie tworzyć fantastyczny świat
orgiami.
Od dwóch lat jestem stypendystką programu Skrzydła.
Zgłosiła mnie do niego moja nauczycielka, pani Agnieszka,
która zawsze była dla mnie oparciem w trudnych chwilach
i cieszyła się z moich sukcesów. Program, prócz pomocy
materialnej, daje mi ogromną wiarę we własne możliwości.
Dzięki niemu rozwinęłam się, poszerzam horyzonty. Mam
większe chęci do realizowania się w tym, co uwielbiam.
Zdobyłam również większą pewność siebie. Odważyłam
się przystąpić do projektu społecznego na platformie
edukacyjnej „Zwolnieni z teorii”. Grupa, do której należę,
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skupia się przede wszystkim na temacie cyberprzemocy
oraz na edukowaniu innych, w jaki sposób skutecznie
przyswajać język angielski. Jak tu trafiłam? Otóż, jak to
czasem w życiu bywa, przypadkiem. Pewnego dnia przeczytałam o tym projekcie w Internecie.
Nie od razu się do tego przekonałam.
Zachęciła mnie moja koleżanka, która
już była uczestnikiem. Zgodziłam się i to
właśnie z nią stworzyłam pierwszy projekt na platformie. Obecnie przeszłam
już do 3 etapu olimpiady „Zwolnieni
z teorii”. Moim kolejnym zadaniem jest
przeprowadzenie zajęć na temat cyberprzemocy w grupie liczącej minimum 90
osób. To nie lada wyzwanie, ale z pomocą cudownych otaczających mnie
ludzi powinno się udać. Wszyscy, którzy ukończą swoje
przedsięwzięcie, znajdą się w finale, na którym zostaną
wręczone nagrody. Udział w projekcie poszerza moje
horyzonty, uwrażliwia na potrzeby środowiska i świata,
daje mi możliwość samorealizacji.
Każdy ma zdolności. Ważne jest jednak to, by spotkał na
swojej drodze ludzi, którzy to zauważą i pomogą rozwinąć
skrzydła. Skrzydła, które uniosą ponad przeciętność.
Wtedy wszystko stanie się możliwe.

Caritas

>>

Dobry start

HISTORIA MARIKI
Mam na imię Marika, mam 15 lat i jestem uczennicą ósmej
klasy Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach. Bardzo lubię czytać książki i uczyć
się języka angielskiego, jednak moją największą pasją
jest śpiew i muzyka. Uczęszczam na zajęcia wokalne
do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach do Studia
Piosenki EWiTA. Jestem również wokalistką w zespole
rockowym Girls Band w Kielcach. Swój talent wokalny szlifuję poprzez udział w różnorodnych warsztatach
wokalnych. Wielokrotnie uczestniczyłam w wokalnych
obozach artystycznych, podczas których z profesjonalistami pracowałam nad dykcją czy emisją głosu. Muzyka
przynosi mi spokój i ogromne zadowolenie.
Moja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo niespodziewanie i szybko nabrała tempa. W szóstej klasie wzięłam udział
w Międzyszkolnym Konkursie Wokalnym organizowanym
w mojej szkole. Początkowo obawiałam się występów, po
prostu wstydziłam się. Ostatecznie jednak wystąpiłam
i zajęłam I miejsce wykonując utwór Prince’a pt. „Purple
rain”. Wiele osób mi gratulowało, a samo jury sugerowało,
że powinnam zająć się śpiewem na poważnie. Posłuchałam
i tak się stało. W 2019 roku poszłam na przesłuchania
wokalne, które były organizowane w Młodzieżowym
Domu Kultury w Kielcach. Tu uczyłam się od podstaw
śpiewu i uczę się do tej pory. Cały czas przygotowuję się
do udziału w konkursach i festiwalach wokalnych. Dzięki
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temu mogę skonfrontować swoje umiejętności wokalne
i nawiązać nowe znajomości.
Miłość do śpiewania i muzyki sprawiła, że nawet w czasie
pandemii realizowałam się w śpiewie, bowiem większość
konkursów organizowanych jest on-line. Jest to jednak
bardzo duże wyzwanie, ponieważ konkursy on-line cieszą
się ogromną popularnością wśród młodzieży. Do udziału
zgłasza się często blisko 400, 700 czy nawet 1000 uczestników! Radość, kiedy zostaję doceniona i nagrodzona,
jest więc ogromna.
Mam na koncie liczne zwycięstwa w przedsięwzięciach
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – jest
ich tak dużo, że trudno by było je wszystkie tu wymienić. Oczywiście występy na żywo i on-line wymagają
nakładów finansowych – są to przede wszystkim koszty
związane z przygotowaniem się oraz opłaty za udział
w konkursach. Tu z pomocą przyszła Caritas Diecezji Kieleckiej, która zakwalifikowała mnie do programu Skrzydła.
Dzięki stypendium z programu jestem spokojna, wiem, że
mogę ćwiczyć i brać udział w występach, nie obawiając
się kosztów.
Nie wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość, ale moją
pasję, którą jest śpiew, na pewno będę kontynuować.
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HISTORIA MARTYNY
Mam na imię Martyna, mam 10 lat, a moją pasją jest gra na
wiolonczeli. Chętnie biorę udział w konkursach muzycznych,
startowałam w nich nawet w czasie pandemii, on-line. Dają mi
większą motywację do ćwiczeń i są świetnym urozmaiceniem
codziennej nauki. A jeśli uda mi się zdobyć jakąś nagrodę, to
mam z tego wielką radość. Gram wtedy jeszcze chętniej i więcej. Uczę się z większym zapałem coraz trudniejszych i coraz
ciekawszych utworów. Udział w konkursach prawie zawsze
wiąże się z kosztami, ale dzięki pomocy z programu Skrzydła
mogę w nich częściej startować. Stypendium z programu
pokrywa nie tylko wydatki związane z udziałem w konkursach. Pozwala też na wypożyczenie instrumentu czy zakup
akcesoriów, np. smyczka i kalafonii.
Muzyczną przygodę rozpoczęłam dzięki mojej siostrze Marysi,
która chciała nauczyć się grać na akordeonie. Poprosiłam
rodziców, żebym ja też mogła nauczyć się grać na jakimś
instrumencie. W czasie otwartego dnia w szkole muzycznej
w Olsztynie słuchałam brzmienia wielu instrumentów. Wiolonczela spodobała mi się najbardziej. Dziś wiem, że niezależnie
od tego, jaki rodzaj utworu się na niej zagra – wolny, szybki,
smutny czy wesoły – wszystkie brzmią przepięknie. Moja
przyjaźń z wiolonczelą trwa już pięć lat. Rodzice, siostra,
moja pani Magdalena Niedźwiedź i pan akompaniator Łukasz
Jóźwiak – wszyscy oni mnie wspierają i pomagają.
Przed pandemią grałam w zespole muzycznym, brałam też
udział w muzycznych zbiorówkach. Uwielbiałam to, ale moim
marzeniem jest uczyć małe dzieci gry na wiolonczeli i pracować w filharmonii.
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HISTORIA TERESY
Mam na imię Teresa, mam 17 lat i chodzę
do Liceum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Jestem stypendystką programu Zdolny Licealista. Interesuję się m.in. muzyką,
fotografią, historią. Pandemia zatrzymała
świat, możliwości rozwoju były ograniczone. Wszyscy zastanawiali się, jak to
wszystko będzie wyglądać, co stanie się ze
szkołą, pracą, czy będą możliwe spotkania
ze znajomymi; tworzyliśmy strategie na
najbliższą przyszłość. Moją strategią był
brak myślenia o porażce, radość z możliwości spędzania czasu z rodziną i znalezienie
nowego hobby. Nagle wszystko zaczęło
wydawać się nieco prostsze, bo miałam
czas na to, co kocham. Zaczęłam rozwijać
się muzycznie, co zaowocowało wyróżnieniem w szkolnym konkursie „Ojczyzna
w poezji i pieśni”, coraz większą radość
sprawiała mi też nauka historii, a zdjęcia,
które zaczęłam robić, pokazywały mi nowy
świat. Dzięki programowi Skrzydła, do
którego zakwalifikowała mnie kielecka
Caritas, mogłam pozwolić sobie na zakup
sprzętu do nauki zdalnej i otrzymałam
możliwość rozwijania moich pasji.
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HISTORIA
RODZEŃSTWA
Z SOSNOWCA
Rodzeństwo z wielodzietnej rodziny w Sosnowcu należy
do grona stypendystów programu Skrzydła realizowanego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 13-letnia Oliwia, 10-letnia Nadia i 8-letni Józef rozwijają swój talent
ucząc się w szkole muzycznej i występując na lokalnych
i ogólnopolskich scenach. Oliwia jest skrzypaczką, gra
też na fortepianie. Muzyka to jej całe życie, swojej pasji
poświęca nie tylko czas spędzony w szkole, ale także
chwile, które ma tylko dla siebie, nieustannie ćwicząc
i rozwijając swoje umiejętności i wiedzę. Swoją przyszłość
wiąże z grą na instrumentach smyczkowych – za kilka lat
widzi się w orkiestrze jako skrzypaczka lub alcistka. Właśnie dostała się do liceum muzycznego w cyklu 6-letnim
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. A niewielu dzieciom
w jej wieku się to udaje. Ten niebywały sukces zawdzięcza
doskonałym wynikom w szkole muzycznej pierwszego
stopnia, talentowi i długim godzinom ćwiczeń. Radość
jest tym większa, że udało jej się dostać do wymarzonej
klasy z altówką jako wiodącym instrumentem. Gra na
altówce to jedno z jej marzeń. Będzie mogła je realizować
dzięki wsparciu z programu Skrzydła, który pozwolił jej
na zakup instrumentów i pomocy naukowych. Bez niego
talent Oliwii nie mógłby się tak wspaniale rozwijać.
Oliwia nie jest jedyną z rodzeństwa, dla której muzyka to
pasja i sposób życie. Śladami siostry dzielnie kroczy młodsza
o trzy lata Nadia. Uczy się w czwartej klasie podstawowej
szkoły muzycznej im. Jana Kiepury w Sosnowcu, do której
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dostała się jako sześciolatka. Niedawno rozpoczęła naukę
gry na klarnecie, od paru lat gra na fortepianie. Nieustannie
ćwiczy, aby rozpocząć kolejny stopień edukacji muzycznej.
Nadia chciałaby doskonalić grę na klarnecie – jego brzmienie sprawia jej dużo radości, a długie godziny ćwiczeń
przynoszą już efekty. Muzyka to nie jedyna pasja Nadii.
Dziewczynka jest także aktorką w teatrze w Jaworznie.
To placówka, która w profesjonalny sposób zajmuje się
edukacja aktorską dzieci i młodzieży. Może więc Nadię
czeka kariera artystki scenicznej lub filmowej?
W ślady Oliwii i Nadii idzie ich ośmioletni brat Józef, który
od szóstego roku życia uczy się w muzycznej szkole podstawowej im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Jego instrumentem
jest saksofon – to dość niezwykłe, bo saksofon jest uważany za bardzo wymagający i skomplikowany i w zasadzie
nie zdarza się, by gry na nim uczyły się dzieci przed ósmym
rokiem życia. Pedagodzy ze szkoły muzycznej zauważyli
jednak olbrzymi potencjał Józia i zdecydowali się dać mu
szansę rozwoju w tym kierunku, co już zaprocentowało
świetnymi wynikami w nauce i rozwojem talentu młodego
muzyka. Jednak muzyka to nie jedyna pasja Józefa, który
– jak Nadia – występuje również w teatrze.
Sukces rodzeństwa to efekt talentu, godzin ćwiczeń, ale
także pomocy z programu Skrzydła. Bo przecież nauka,
instrumenty, pomoce naukowe i indywidualne lekcje
w domu w czasie pandemii to olbrzymie koszty. Koszty
pomnożone przez trzy.
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Pomoc dla matek w kryzysie
Poranione życiowo,
z bagażem problemów,
którymi mogłyby obdzielić
kilka osób. Kobiety,
które trafiają do Domów
Samotnej Matki, dzięki
pomocy ludzi dobrej
woli oraz zaangażowaniu
pracowników
i wolontariuszy Caritas,
znajdują ciepło i wsparcie,
których nie dała im
najbliższa rodzina.

W Polsce funkcjonują 23 Domy
Samotnej Matki prowadzone przez
diecezjalne ośrodki Caritas. Na kilka lub kilkanaście miesięcy stają się
oparciem i przystanią dla kobiet, które same powinny umieć stworzyć
bezpieczny świat dla swoich dzieci.
Oferują pomoc doraźną chroniąc
przed bezdomnością, wpływem
patologicznego środowiska, przemocą domową i utratą dziecka, ale
też długofalową. Dzięki bezpłatnym
poradom prawnym matki mogą uregulować sprawy socjalne takie, jak
np. świadczenia alimentacyjne. Przy
wsparciu psychologów i terapeutów
odzyskują poczucie własnej wartości
oraz kontrolę nad własnym życiem,
zrywając z patologicznym środowiskiem i uzależnieniami. Korzystają
z zajęć z pedagogami, by nawiązać
właściwe, zdrowe relacje ze swoimi dziećmi. Wreszcie mogą podjąć
naukę i pracę, które pozwolą im na
usamodzielnienie się i odzyskanie
własnej godności.

Skala problemu
Kim są kobiety, które zgłaszają się
do Domu Samotnej Matki lub zostają tam skierowane przez ośrodki
pomocy społecznej? Historie ich
życia są bardzo różne, ale łączy je
jedno – wszystkie są bolesne. Kobiety mają za sobą doświadczenie życia
w patologicznej rodzinie, która nie
była w stanie dać im prawidłowych
wzorców. Są też wychowanki domów
dziecka. Brak odpowiedniego wsparcia w rodzinie sprawił, że kobiety powielają dysfunkcyjne wzorce, co rodzi
kolejne dramaty. Zostają matkami,
choć są niezaradne życiowo, wiele
z nich zmaga się z niepełnosprawnością intelektualną lub uzależnieniami.
Często własna rodzina pozbawia je
dachu nad głową, a stąd już prosta
droga do bezdomności. Wiele z tych
kobiet ma za sobą związki nieformalne, a po porzuceniu przez partnera pozostaje bez środków do życia.
Niestety spora część podopiecznych
DSM to ofiary przemocy domowej
i przestępstw na tle seksualnym. Bez
pomocy z zewnątrz nie są w stanie się
uniezależnić i zacząć normalnie żyć.
Jak ogromna jest skala problemu i jak
bardzo potrzebne są Domy Samotnej Matki, niech świadczy chociażby
fakt, że wiele z nich powstało z inicjatywy i wsparcia finansowego lub
materialnego okolicznych mieszkańców. W ten sposób rozpoczął działalność Dom Samotnej Matki Caritas
w Ciechocinku. To stosunkowo mała
placówka, bowiem schronienie może
w niej uzyskać jednocześnie 6-7 kobiet oczekujących potomstwa lub mających jedno czy dwoje dzieci w wieku do lat 5. Każda matka ma nieduży
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pokój dla siebie i swojego dziecka.
W ciągu 29 lat istnienia w ciechocińskim Domu znalazło schronienie 306
matek i 299 dzieci. Co ciekawe, aż 103
dzieci może nazwać go swoim domem
rodzinnym, bo właśnie tu przyszły na
świat. Dlaczego ich matki tu trafiły?
„Nie ma jednoznacznej odpowiedzi”
– mówi pracująca w Domu siostra
M. Wincenta Olszewska. „Często
to kobiety i matki, które są niedostosowane społecznie, upośledzone
i pochodzące z patologicznych środowisk, które powielają błędne wzorce
swoich rodziców. Są też takie matki,
które znalazły się w krytycznej sytuacji przez swoich partnerów, mężów.
Kobiety, które doświadczyły przemocy, psychicznej, fizycznej, seksualnej...
Dodatkowo bywają one uzależnione
od swoich oprawców. Każda historia
jest inna, każda wymaga zatrzymania, zrozumienia i nie każda niestety
kończy się happy endem” – dodaje ze
smutkiem siostra Wincenta.

Dzięki inicjatywie i niezwykłej ofiarności ludzi powstał także Dom Samotnej
Matki „Bezpieczna przystań” w Zielonce, w diecezji warszawsko-praskiej.
Mieści się on w budynku z ogrodem
podarowanym na ten szczytny cel
przez nieżyjących już państwa Pi-
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wowarskich. W ciągu 27 lat istnienia
Dom udzielił pomocy ponad 300
matkom z dziećmi. Trudna sytuacja
podopiecznych wynika głównie z niesamodzielności po porzuceniu przez
partnera, bezradności w przypadku
ciąży i braku środków do życia. Wiele
z tych kobiet doświadczyło przemocy
domowej, a także bezdomności, bo nie
znalazły wsparcia wśród najbliższych,
którzy albo nie akceptują samotnego
rodzicielstwa, albo sami tworzą rodziny patologiczne.

Budynek, w którym mieści się Dom
Samotnej Matki „Dar życia” w Koszalinie, został ofiarowany przez Radę
Miasta Koszalin Janowi Pawłowi II,
a papież przekazał go Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Od
początku istnienia, czyli od 1991 r.,
placówkę prowadzą siostry bezhabitowe ze Wspólnoty Dzieci Łaski
Bożej. Zapewnia ona miejsce 16
matkom i 19 dzieciom. W ciągu 30
lat istnienia w Domu przebywało
ok. 628 kobiet z ponad 640 dziećmi. Mieszkankami są głównie osoby
młode – średnia wieku wynosi ok.
20 lat. Z zasady przyjmowane są
kobiety pełnoletnie, ale w wyjątkowych sytuacjach placówka udziela
także pomocy nieletnim. Najmłodsza
mieszkanka miała 13 lat, a najstarsza
– 48. „Przeważnie to kobiety oczekujące dziecka i matki z dziećmi do
trzeciego roku życia. Są kierowane
do nas przez sąd rodzinny, ośrodki
pomocy społecznej i domy dziecka
lub przychodzą z własnej inicjatywy. Doświadczyły one przemocy
w rodzinie, bezdomności, choroby

alkoholowej, wykorzystania seksualnego, utraty pracy, eksmisji; niektóre
z nich po prostu nie mają umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji. Często matki przyznają, że
gdyby nie znalazły u nas pomocy,
dokonałyby aborcji. Niektóre z nich
podejmują decyzję o oddaniu dziecka
do adopcji, dlatego współpracujemy
z ośrodkiem adopcyjnym” – mówią
pracownicy koszalińskiego DSM.

Dom Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu w diecezji białostockiej jest
prowadzony przez siostry zakonne
ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Podopieczni
Domu zawsze mogą liczyć na pomoc
materialną ludzi dobrej woli. „Dostajemy bardzo dużo różnych rzeczy,
m.in. środki czystości czy środki higieniczne, np. pampersy, chusteczki
nawilżane. Szczególnym czasem jest
Boże Narodzenie, darczyńcy się mobilizują i przysyłają nam bardzo dużo
darów, z których można zrobić zapasy na cały rok” – mówi rzeczniczka
placówki Agata Papierz. „Nazaret”
istnieje od 1997 roku. Ma 5 pokoi
i jest w stanie przyjąć 5 matek i ok.
10 dzieci. „W czasie 24 lat istnienia placówka przyjęła ponad dwieście mam,
nie licząc dzieci. Obecnie mieszkają
u nas 3 matki i 5 dzieci” – mówi pani
Agata. W „Nazarecie” pomocy szukają matki w różnej sytuacji życiowej.
Są to zaledwie 18-letnie dziewczęta,
jak i kobiety dojrzałe. Zazwyczaj mają
trudną sytuację finansową i bytową.
Utrzymują się z programu 500+, alimentów i ewentualnie świadczeń
z pomocy społecznej. „Bezpośrednią
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przyczyną opuszczenia przez matkę
miejsca zamieszkania jest najczęściej
niepowodzenie w relacji z mężczyzną,
z którym była w związku. Kobiety albo
uciekają od przemocy, albo z powodu
braku relacji i opieki. Powodem są również problemy z prawem partnerów,
którzy trafiają do więzienia. Matka,
nie mając wystarczających środków
na wynajęcie mieszkania czy pokoju,
ostatecznie trafia do nas” – tłumaczy
pani Agata.

Nigdy nie myślałam, że mając
rodzinę znajdę się w takim
domu. Kiedy moja sytuacja się
skomplikowała i w jednej chwili
straciłam dach nad głową,
a byłam wtedy w dziewiątym
miesiącu ciąży, świat zawalił mi
się na głowę. Za chwilę mam
rodzić, a tak naprawdę nie mam
nic – ani wyprawki dla dziecka,
ani dachu nad głową.

Dom Samotnej Matki i Dziecka
w Częstochowie istnieje od kwietnia
2017 roku. Powstał dzięki datkom ludzi dobrej woli, oddanych inicjatywie
częstochowskiej Caritas. Obecnie
w Domu przebywa 8 matek oraz 9
dzieci. Zazwyczaj trafiają tu kobiety
w wieku 25-35 lat, jednak zdarzają
się też niepełnoletnie dziewczyny
w ciąży. Do szukania pomocy zmusza
je trudna sytuacja życiowa i często
rozstanie z partnerem. Nierzadko
u źródeł ich problemów stoi fakt,
że wychowywały się w placówkach
opiekuńczych bądź w rodzinach
dysfunkcyjnych. Niektóre z nich
doświadczyły niestety przemocy
fizycznej. Wśród kobiet, które znalazły schronienie w DSMiD w Częstochowie, są również takie, które nie
otrzymały w rodzinie prawidłowych
wzorców, dlatego ich problemem jest
niezaradność i nieumiejętność gospodarowania środkami.

Dowiaduję się o Domu
Samotnej Matki. Idę tam
sprawdzić, czy mogłabym
znaleźć schronienie i pomoc.
Dostaję do przeczytania
regulamin, podpisuję go i staję
się mieszkanką. Nie mogę
poradzić sobie z emocjami,
cały czas płaczę, bo zdaję
sobie sprawę, że mając rodzinę
zostałam całkiem sama.
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Odbudować życie
Sytuacja rodzinna kobiet trafiających
do Domów Samotnej Matki zawsze
jest trudna, a ich problemy bardzo
złożone. Placówki zapewniają im
i ich dzieciom dach nad głową, posiłki leki, środki higieniczne, odzież,
ale to nie wystarczy, by podopieczne
mogły zyskać samodzielność lub po
prostu uporać się z najpilniejszymi
problemami. Pracownicy DSM muszą
podejmować zatem wielokierunkowe
działania pomocowe, jak chociażby
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, a przede wszystkim muszą
umieć rozmawiać z tak ciężko doświadczonymi przez życie kobietami. „Kobiety zazwyczaj potrzebują
pomocy w procesie wychowywania

Życie tu toczyło się jak
w każdym innym domu, tyle
tylko, że to nie był mój dom
rodzinny. Myślałam, że nie
poradzę sobie, ale z pomocą
przyszła mi siostra Beata i stała
się dla mnie jak mama, której
tak naprawdę nigdy nie miałam.
Nikt w życiu nigdy nie poświęcił
mi tyle czasu, co siostra. Kiedy
urodziła się Oliwka, miałam dla
kogo żyć, dla kogo walczyć. Po
dwóch miesiącach przebywania
w domu wyprowadziłyśmy
się do mieszkania wynajętego
przez ojca dziecka. Od tamtego
czasu minęło prawie 12 lat,
moja córcia chodzi już do V
klasy podstawówki. Cały czas
utrzymuję kontakt z siostrami
i odwiedzam Dom Samotnej
Matki.
Sylwia

swoich dzieci i wykazują silną potrzebę wsparcia w procesie usamodzielniania się. Potrzebują również pracy
nad własnym rozwojem psychofizycznym, ale niejednokrotnie też
pomocy w wykonywaniu czynności
dnia codziennego” – mówi Ewa Maziarz. „Większość z nich usamodzielniła się, jednakże były i takie matki,
którym odebrano prawa rodzicielskie pomimo otrzymanego wsparcia
i wieloprofilowej pomocy. Wszystkie
nasze działania mają na celu poprawę
funkcjonowania matek z małoletnimi
dziećmi oraz pomoc we wdrażaniu
ich w samodzielne życie poprzez budowanie poczucia własnej wartości
oraz akceptacji siebie, kształtowanie
umiejętności wyrażania myśli, poglądów oraz uczuć, podejmowania
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decyzji, odpowiedzialności za swoje
czyny oraz rozwiązywania problemów” – wylicza pani Ewa.
Sytuacja rodzinna i materialna kobiet
korzystających z pomocy DSM jest
często na tyle skomplikowana, że
wymaga porady prawnej. „Mamy
prawnika, który udziela porad i pomaga w napisaniu różnych wniosków.
Jest to oczywiście pomoc nieodpłatna, wolontaryjna. Podobnie, jeśli
chodzi o psychologa, z którym można
spotkać się zarówno w ramach grupy,
jak i indywidualnie. Współpracuje też
z nami pani pedagog, która diagnozuje dzieci, daje wskazówki do pracy
z nimi, aby zapobiec deficytom wychowawczym” – wylicza pani Agata
z „Nazaretu”.
Większość kobiet przebywa w DSM
kilka-kilkanaście miesięcy. To mało,
jak na ogrom spraw, z którymi muszą się uporać. Częstochowski DSM
„Dar życia” w tym krótkim czasie
zapewnia kobietom pomoc w postępowaniach sądowych i alimentacyjnych, w sprawach mieszkaniowych,
w uzyskaniu dokumentu tożsamości
czy zasiłków z pomocy społecznej.
Organizuje także zajęcia, które pozwalają matkom zerwać z przeszło-
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ścią i wspierają je w uniezależnieniu
się od pomocy z zewnątrz, m.in.
spotkania dotyczące uzależnień,
współuzależnienia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, spotkania z pedagogiem, psychologiem,
warsztaty i szkolenia z doradztwa
zawodowego, terapie. Dom stwarza
też mieszkankom możliwość podjęcia nauki w szkole, podwyższania
swoich kwalifikacji zawodowych
i podjęcia pracy.
Kształtowanie i podnoszenie umiejętności wychowawczych poprzez
indywidualną pracę pedagoga
z matkami i ich dziećmi to jeden
z priorytetów Dom Samotnej Matki
„Bezpieczna Przystań”. Placówka
współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie
diagnozy i zmniejszenia deficytów
rozwojowych dzieci, które doświadczyły trudnych emocjonalnie
sytuacji społecznych. „Dążymy do
odbudowy poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, pewności
siebie oraz, o ile jest to możliwe,
odbudowania więzów rodzinnych.
Ważną częścią naszej pracy jest także pomoc w nadrabianiu zaległości
w opiece zdrowotnej nad dziećmi
– mówi Katarzyna Woś, kierownik

warszawsko-praskiego DSM. Dodaje
jednak, że w odzyskaniu poczucia
kontroli nad własnym życiem matki napotykają szereg barier. Jedną
z poważniejszych jest brak szybkiego
dostępu do darmowej psychoterapii dla ofiar przemocy. „Współpracujemy z Ośrodkiem Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Wołominie,
gdzie z pomocy psychoterapeutów
korzystają matki z rodzin alkoholowych. Jednak nie jest to pomoc
wystarczająca. Brakuje nam środków
na sfinansowanie psychoterapii na
miejscu, w naszym domu, dla ofiar
długoletniej przemocy w rodzinie
pochodzenia. Kolejna trudność dotyczy kwestii umieszczenia przez
samotną matkę dziecka w żłobku lub przedszkolu państwowym,
szczególnie poza okresem rekrutacji. Zapewnienie opieki dziecku jest
konieczne, by matka mogła podjąć
pracę zarobkową, bez której nie jest
w stanie usamodzielnić się finansowo” – uzasadnia pani Katarzyna.
Poza wszelką pomocą materialną,
psychologiczną, doradczą i rozwojową Domy Samotnej Matki to placówki, które ofiarują kobietom ciepło,
spokój i poczucie normalności. „Cieszy mnie, że mieszkające u nas mamy
wracając z wyjazdu na weekend lub
pobytu szpitalu mówią, że wracają
do domu. To znaczy, że czują się tu
naprawdę jak w domu, bezpiecznym
i przyjaznym, którego często nigdy
wcześniej nie miały. Jest tak chyba
dlatego, że doświadczają tu dobra,
ciepła, wsparcia, życzliwości, zrozumienia, pomocy wychowawczej dla
dzieci czy psychologicznej dla siebie.
Mogą tu trochę odetchnąć, trochę
się uspokoić, nabrać sił, oprzeć się
na kimś” – mówi pani Agata z „Nazaretu” i dodaje, że mamy wspierają
się nawzajem, pomagają sobie, bo
wszystkie są w podobnej sytuacji.
Jest to dla nich dodatkowe wzmocnienie.
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Do Domu Samotnej Matki
przyjechałam z 1,5-rocznym
synkiem i w czwartym
miesiącu ciąży. Miałam
trudną sytuację życiową
i nie miałam gdzie się
podziać z dzieckiem. Bałam
się odrzucenia, ale zostałam
przyjęta z uśmiechem
na twarzy, wszyscy mnie
zaakceptowali. Mój synek
w końcu mógł się pobawić
z dziećmi w jego wieku, nie
był wytykany palcami.
Jestem tu już trzy miesiące.
Uczę się, jak postępować
z własnym dzieckiem, mogę
porozmawiać i wygadać się
pani psycholog i siostrom,
na które zawsze można
liczyć. Gdy tu przyszłam, nie
miałam pojęcia o gotowaniu.
Teraz potrafię zrobić
prawie wszystko. Można tu
korzystać z różnego rodzaju
spotkań, np. „Szkoły dla
Rodziców”, można pójść do
pracy, ukończyć szkołę.
Lena

>>

Deficyt ciepła
Ideą Domów Samotnej Matki jest zapewnienie kobietom i ich dzieciom
bezpiecznego schronienia i przygotowanie ich do usamodzielnienia się.
Jednak modelowy scenariusz rzadko
się zdarza. Większość matek to osoby,
które doświadczyły traumy, zostały
skrzywdzone lub odrzucone przez
własną rodzinę. Nie doświadczyły
w życiu opieki i miłości, więc trudno
oczekiwać, że szybko staną się oparciem dla swoich dzieci. Ten potworny
deficyt ciepła to problem, którego
nie da się zlikwidować w prosty sposób, dlatego opiekunowie pracujący
w DSM muszą wykazać się zrozumieniem i cierpliwością oraz liczyć się
z tym, że nie zawsze uda się osiągnąć
sukces.
Dom Samotnej Matki w Rudniku nad
Sanem, który powstał w 2007 r., jest
częścią wielozadaniowego Centrum
Caritas Diecezji Sandomierskiej,
którego działalność jest wspierana
przez darczyńców. W Domu mieszka w tej chwili 8 osób – 3 matki
i 5 dzieci. „Uzyskały u nas pomoc
kobiety w różnych sytuacjach loso-
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wych” – mówi kierownik Domu Ewa
Maziarz. „Są kobiety, które z uwagi
na niepełnosprawność intelektualną
nie są w stanie same opiekować się
dziećmi, i te, którym odmówiono prawa do mieszkania wśród bliskich. Są
również matki z zaburzeniami osobowości, zmagające się z uzależnieniami, bezdomne, pochodzące z rodzin
patologicznych i mające dzieci z dysfunkcyjnych i niedających wsparcia
nieformalnych związków. Większość
z nich jest pod stałą opieką lekarzy.
Dzieci tych matek, w wyniku zaniedbanej ciąży, zaniedbań pielęgnacyjnych bądź dziedziczenia genetycznego zmagają się z licznymi dysfunkcjami rozwojowymi. Nasze podopieczne
wymagają różnorodnego wsparcia
w nabywaniu umiejętności w radzeniu sobie z codziennością. Większość
z tych matek ma ograniczone prawa
rodzicielskie, a nasz Dom jest ostatnią deską ratunku w walce o to, by
nie utraciły swoich dzieci. Sytuacja
materialna matek przebywających
w naszej placówce jest często trudna. Zazwyczaj jedynym ich źródłem
dochodu są alimenty i różnego rodzaju zasiłki pobierane na dzieci”
– wyjaśnia pani Ewa.
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Droga do
samodzielności
Zgodnie z założeniami w Domu Samotnej Matki kobieta może przebywać rok. To czas na uregulowanie
spraw socjalnych, bytowych, materialnych, ale też przygotowanie do
samodzielności. To niewiele, dlatego
w szczególnych przypadkach pobyt
może zostać przedłużony, co zdarza
się dosyć często.
„Zasadniczo przyjmujemy kobiety na
tak długi czas, jaki jest im potrzebny, ale zazwyczaj nie dłużej niż na
rok. Czasem ktoś usamodzielnia się
szybciej i opuszcza Dom wcześniej.
Bywają jednak i takie sytuacje, że ktoś
nie jest w stanie zastosować się do
regulaminu, np. nie chce zrezygnować z nałogów czy kontaktów, które
nie służą rozwojowi dziecka, i wtedy
niestety musi nas opuścić. Myślę, że
okres jednego roku jest czasem optymalnym dla mam. Otrzymują pomoc
materialną i dzięki temu mogą sobie
odłożyć pieniądze na start, na wynajem stancji czy opłatę kaucji za mieszkanie. To jest też czas na poszukanie
pracy, żłobka dla dziecka, na takie
zorganizowanie sobie życia na nowo”
– mówi Agata Papierz z „Nazaretu”.
Część kobiet, które otrzymały wsparcie DSM faktycznie się usamodzielnia.
Dostaje wyczekane mieszkania chronione, wynajmuje własne lub mieszka
z partnerem. Opiekunowie z DSM
pozostają z byłymi podopiecznymi
w kontakcie, kobiety zostają objęte
wsparciem – otrzymują m.in. żywność, odzież, ale także mogą korzystać z porad. Zdarza się, że to one
pomagają potem placówce, udzielając
się np. w wolontariacie Caritas.
„Gdy nasze podopieczne z dziećmi
poczują się na siłach, opuszczają
nasz Dom. Wynajmują wówczas
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mieszkanie, często wspólnie z inną
mieszkanką Domu, lub zaczynają
mieszkać samodzielnie, jeśli otrzymają lokal socjalny, co niestety zdarza się bardzo rzadko. Bywa również, że rozpoczynają życie z nowymi
partnerami albo wracają do swoich
rodzin i wcześniejszych związków.
Niekiedy trafiają do innych placówek
wsparcia” – mów Katarzyna Woś.
Często byłe mieszkanki same przyjeżdżają do Domu, który przez wiele
miesięcy ofiarował im schronienie,
po wsparcie materialne – jedzenie,
zabawki czy odzież dla siebie lub
dzieci. „Jest to dla nas sygnał, że
nie wszystkie panie radzą sobie po
wyjściu z naszego domu” – mówi
Agata Papierz. „Jednak wiemy, że
sam pobyt tu jest dla nich dużym
wsparciem, nie tylko materialnym,
ale też duchowym.”
Pracownicy sosnowieckiego DSM
wierzą, że matki, które były pod ich
opieką, wychodzą z sytuacji kryzysowej i osiągają swoje wyznaczone
cele: „Motywacja, jaką je obdarzamy,
pozwala im uwierzyć w siebie, a marzenia o własnym domu z czasem
mają realną szansę urzeczywistnienia się”.
26 maja, z racji święta Dnia Matki,
Caritas Polska uruchomiła projekt
wspierający Domy Samotnej Matki. Polega on na dofinansowaniu
remontów pomieszczeń mieszkalnych, budowy lub remontu placów
zabaw oraz zakupu nowych mebli
lub sprzętu AGD niezbędnego do
codziennego funkcjonowania placówek. Ponadto będą otrzymywały
darowizny rzeczowe w postaci mleka
modyfikowanego dla dzieci, pieluch
jednorazowych i innych artykułów
higienicznych.

Mieszkałam w Domu
Samotnej Matki
prowadzonym przez siostry
przez rok. Zmusiła mnie
do tego sytuacja życiowa
– byłam w zaawansowanej
ciąży, a do domu rodzinnego
nie miałam możliwości
powrotu. Ten Dom pozwolił
mi na urodzenie dziecka,
które mogłam zatrzymać
przy sobie. Nie musiałam się
tułać.
Mam dobre wspomnienia
z pobytu w DSM.
Poznałam tam nowe
osoby. Mogłam liczyć na
wsparcie i zrozumienie,
doświadczyłam też ciepła,
którego nigdy nie miałam
w rodzinnym domu. Dzięki
tej pomocy mam teraz
wspaniałego synka Kubusia
i jestem dumna, że udało mi
się zostać dobrą mamą.
Dzięki siostrom stanęłam
na nogi. Znalazłam pracę,
wynajęłam stancję i jak na
razie radzę sobie w życiu.
I wciąż mogę liczyć na
pomoc ze strony sióstr.
Ania

Opracowanie Renata Pruszkowska,
Justyna Składowska
Zdjęcia placówki wymienione w tekście
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Jak być głosem
potrzebujących
Ma radiowy głos i świetnie
radzi sobie z emocjami
przed kamerą, dlatego jest
głosem Caritas w mediach.
Kiedy go zapytałam,
czy zechce opowiedzieć
o swojej pracy, usłyszałam
krótkie i pewne: „Nie ma
sprawy!”. Bo dla niego
to codzienność. Maciek
Dubicki jest zawsze
gotowy na wywiad, nawet
jeśli wie, że będzie musiał
wyjaśniać, dlaczego
organizacja charytatywna
chce głośno informować
o pomocy, którą niesie.
Maćku, dziś niemal wszyscy
promują swoje produkty,
działania, ale to, co oczywiste
dla firmy, wcale już takie nie
jest w przypadku organizacji
charytatywnej. Jak Twoim
zdaniem mówić i w czy
w ogóle mówić o działalności
dobroczynnej w mediach?
Obecność Caritas w Polsce i Caritas Polska w mediach uważam
za element niezbędny, bo mówiąc
o pomocy uwrażliwiamy innych na
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potrzeby drugiego człowieka. Kiedy jestem zapraszany do mediów,
by wypowiedzieć się na jakiś temat
związany z projektem pomocowym
Caritas, to wiem, że dostaję jednocześnie szansę, by pokazać wielu
odbiorcom, że nasz niedostatek
bywa tak naprawdę niczym w obliczu dramatów i niedostatku, w jakim
znaleźli się ludzie z krajów ogarniętych wojną czy kryzysem humanitarnym. Media dziś mają też taką rolę,
aby poruszać, skłaniać do działania
i chcę tę możliwość wykorzystać.
Tak naprawdę gdyby nie darczyńcy,
my nie moglibyśmy działać, bo dziś
wszelka pomoc wiąże się z funduszami, i to niemałymi, które trzeba
uzbierać, a potem właściwie rozdysponować. Trzeba przy tym działać
profesjonalnie, bo tego wymagają
od nas realia, bo z tego jesteśmy rozliczani. To wszystko nie jest proste,
bo problemu biedy i innych ludzkich
dramatów nie pozbędziemy się raz
na zawsze. Potrzeb jest mnóstwo,
a ubogich zawsze będziemy mieć
wokół siebie.
Nie wydaje Ci się, że mówienie
o dziełach Caritas może być
odbierane jako nieco nieskromne?
To ciekawe pytanie, bo ja akurat myślę, że Caritas jest raczej skromna
i powściągliwa, jeśli chodzi o obecność w mediach, że nie chce się
chwalić tym, co robi, tak na sto procent. Ja zawsze mam gdzieś z tyłu
głowy słowa Ewangelii, mówiące
o dawaniu jałmużny: „Niech nie wie

lewica twoja, co czyni prawica”. Nie
chcę epatować i przytłaczać tą pomocą, ale chcę zwracać uwagę na
potrzeby drugiego człowieka. To
bardzo ważne.
Ale Twoje udzielanie się w radiu
i telewizji ma także inne znaczenie
– pozwala ludziom dotrzeć do
pomocy. Wiele osób nie wie
nawet, że może szukać wsparcia
w Caritas…
Nie przeceniałbym mojej obecności w mediach, ale faktycznie dzięki
mówieniu o tym, co robimy, ludzie
mogą dotrzeć do Caritas. Jeśli mam
taką możliwość, to sygnalizuję na
antenie radia czy w telewizji, jakiej
pomocy mogą od nas oczekiwać.
Nie oferujemy wyłącznie tylko takiej doraźnej, materialnej typu ciepła
zupa czy paczka żywnościowa. Są
przecież świetlice Caritas, program
stypendialny Skrzydła czy program
„Damy radę!”, dzięki któremu osoby bezdomne mogą wyjść na prostą
i zacząć swoje życie na nowo. I to się
dzieje naprawdę, bo do programu
trafiają bezdomni, znajdują dom, zaczynają pracę, a nawet studia. Przyznam szczerze, że kiedy zaczynałem
pracę w Caritas Polska w 2016 r.,
sam nie zdawałem sobie sprawy
z tego, jaką mnogość działań prowadzi ta organizacja. Przekonałem się,
że to jest ogrom pomocy w Polsce
i za granicą. Wspomnę tutaj choćby
program Rodzina Rodzinie, który wybudował już most solidarności między Polakami a mieszkańcami kra-

Caritas

>>

jów Bliskiego Wschodu, cierpiącymi
z powodu wojny i ubóstwa. Zebrana
kwota blisko 60 mln złotych pokazuje, jaka jest otwartość Polaków
na niesienie pomocy. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że nasza granica ubóstwa znajduje się o niebo wyżej niż
np. w Syrii. U nas o ubóstwie może
świadczyć już np. brak laptopa do
nauki zdalnej, natomiast w irackim
Kurdystanie, Strefie Gazy czy Libanie
brakuje ludziom dachu nad głową,
podstawowej żywności czy leków.
O jakich akcjach Caritas zazwyczaj
wypowiadasz się w mediach
i które tematy są Ci szczególnie
bliskie?
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Najczęściej mówię o aktualnych
programach Caritas niosących najpilniejszą pomoc, by je promować
i zbierać środki. Mamy swój kalendarz, według którego przeznaczamy
czas na kampanie poświęcone stałym programom, takim jak Rodzina
Rodzinie, ale zdarzają się nagłe nieszczęścia – powodzie, wichury i inne
kataklizmy – na które reagujemy od
razu i wówczas to one stają się priorytetowe, bo często w takiej pomocy
liczy się czas. Tak naprawdę ważne
są wszystkie akcje pomocowe, bo
wszystkie poruszają serce. Chciałbym jednak wspomnieć o szczególnej współpracy, która przynosi
bardzo wymierne efekty – jestem
stałym gościem programu „Sprawa
dla reportera”, gdzie opowiadam

o zbiórkach w naszym serwisie
zbiórkowym UratujeCie.pl. Dzięki
serwisowi możemy pomagać m.in.
osobom, które cierpią na poważne
choroby, a leczenie wymaga ogromnych sum – wspomnę tutaj chociażby
o SMA, na które lek może kosztować
nawet 10 mln zł. To jest absolutnie
zawrotna kwota, a my pomagamy
ją uzbierać. Dzięki współpracy ze
„Sprawą” o naszych zbiórkach dowiaduje się więcej osób i dzięki temu
możemy skuteczniej i szybciej nieść
pomoc, co jest szczególnie istotne
dla chorych prowadzących wyścig
z czasem.
Wiemy wszyscy, że w mediach
są tematy nośne i mniej nośne.
Czy stanowi to przeszkodę, gdy
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chcesz mówić o priorytetowych
programach pomocowych
Caritas?
Fakt, że są tematy bardziej i mniej
medialne, to jedna z trudności, z jaką
się mierzę nie tylko ja, ale w ogóle
Caritas. Zdarzało się wielokrotnie,
że rozpoczynaliśmy jakiś program,
jechaliśmy z wizytą do danego kraju, by przyjrzeć się potrzebom, ale
okazywało się, że akurat ten region
świata wykracza poza żywe zainteresowania mediów. Brak nagłośnienia
tematu oznacza dla nas, że trudniej
będzie zebrać środki materialne czy
finansowe dla czekających na pomoc
ludzi. Z drugiej strony, jeśli uda mi się
opowiedzieć o jakiejś biedzie w mediach, to w ten sposób przyczynię
się do pokonania braku wiedzy albo
chociażby do obalenia jakiegoś stereotypu. Dobrym przykładem jest
program pomocy Wenezueli. Akurat
dla Polaków jest to kraj odległy geograficznie i kulturowo, ale utrwalił się
stereotyp, że jest zamożny, bo posiadający ogromne złoża ropy naftowej.
Ktoś więc może pomyśleć: dlaczego
mam pomagać? My jednak wiemy, że
rzeczywistość jest inna. Wenezuela
pogrążona jest w katastrofalnym
kryzysie humanitarnym i nie ma siły,
by dźwignąć się z zapaści. Osoby
z Caritas Polska, które pojechały do
Wenezueli, mogły na własne oczy
przekonać się, że ludzie tam cierpią
z głodu, potwornego niedostatku,
braku dostępu do leczenia, braku
pracy, prądu, a nawet wody. Bardzo
chciałbym, by tak ważne tematy
pojawiały się w naszych mediach.
Zainteresowanie nimi staramy się
rozbudzać poprzez autentyczne
filmy, które sami realizujemy bądź
robią je dla nas nasi partnerzy, którzy przebywają w danym miejscu,
czyli współpracujące z nami organizacje lub misjonarze i misjonarki.
To szczególnie cenne materiały, bo
w dobie pandemii media nie zawsze
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mogą wysłać kogoś w odległe rejony
świata.
Jeśli teraz zapytałabym Cię,
jaki jest na dziś najważniejszy
komunikat Caritas, to co byś
odpowiedział?
Okres wakacyjny to czas urlopowy,
ale nie oznacza to jednak, że Caritas zwalnia obroty – przeciwnie,
ma ogromnie dużo pracy, bo mam
wrażenie, że właśnie latem jest bardzo wiele zdarzeń, które wymagają
pomocy interwencyjnej, wspomnę
choćby sytuację sprzed roku, kiedy
to mobilizowaliśmy pomoc dla Bejrutu. Jeśli chodzi o priorytety – gdyby
to był czas nie naznaczony pandemią,
to powiedziałbym, że priorytetowym
tematem jest wakacyjny wypoczynek organizowany dla dzieci przez
diecezjalne ośrodki Caritas. Teraz
jednak sytuacja jest dość dynamiczna, zmieniają się obostrzenia, więc
i kolonie są planowane w ograniczonym zakresie, w zmienionej formie
i z dużą dozą niepewności, czy będzie
można je ostatecznie zorganizować.
Krótko mówiąc nasze priorytety są
albo zaplanowane, albo pojawiają się
nagle w odpowiedzi na wydarzenia
w kraju i na świecie.
A jeśli już zdarzy się coś, co
wymaga natychmiastowej
interwencji – czasem są
to zdarzenia w odległych
geograficznie rejonach – wahasz
się przed szybko organizowaną
rozmową na żywo?
W przypadku nagłego kryzysu, czy
kataklizmu Caritas stara się działać
możliwie jak najszybciej, dlatego nawet nie zastanawiam się nad tym, czy
pójść od razu na wywiad, czy może
za kilka dni. Po prostu idę. To oczywiste, że jeżeli mamy uzyskać zamierzony skutek, czyli zebrać jak najwięcej środków na pomoc, to media

stają się idealnym nośnikiem apelu.
Jeszcze raz posłużę się przykładem
ubiegłorocznego wybuchu w stolicy
Libanu. W mieście, które ma więcej
mieszkańców niż Warszawa, a jednocześnie zajmuje powierzchnię tylko
ok. 20 km2, wybucha ok. 2750 ton
chemikaliów, przez co strategiczny
port Libanu zostaje niemalże zrównany z ziemią, a ok. 300 tysięcy ludzi
traci dach nad głową. W takiej sytuacji nasza obecność w programach
wielu stacji radiowych czy telewizyjnych może przynieść wymierny
efekt. Po wybuchu media tradycyjne
oraz społecznościowe tak bardzo
przyspieszyły obieg informacji, że
w niedługim czasie o tragedii dowiedziały się miliony, a może i miliardy
ludzi na całym świecie. To sprawiło,
że pomoc do poszkodowanych dotarła w miarę szybko i w dużej skali.
Wpłynęło to również na zbiórkę
organizowaną przez Caritas Polska,
którą dziś możemy oszacować na
10 mln złotych. Dzięki przekazowi
medialnemu w Polsce w pomoc włączyły się m.in. parafie. To uruchomiło
efekt domina w pozytywnym tego
słowa znaczeniu.
Zwykle dziennikarze lubią
zadawać kłopotliwe pytania. Jakie
pytania są dla Ciebie niewygodne?
Czy w ogóle można mówić
o takich pytaniach w przypadku
wywiadu poświęconego dziełom
Caritas?
Trudne pytania bywają zawsze i muszę się z nimi mierzyć. Zdarza się
na przykład, że uczestnik reportażu
mówi, że komuś bardziej pomoc się
należy. Odpowiadam, że staramy się
nie wartościować i pomagać temu,
komu jesteśmy w stanie. Wspaniale
by było objąć pomocą materialną
czy niematerialną wszystkich, którzy
są w potrzebie, ale jest to niemożliwie, więc staramy się robić tyle, ile
możemy. Czasem też dziennikarze
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pytają mnie, jaka jest zebrana kwota na daną akcję pomocową, bo to
jest bardzo interesujące. Staram się
rzetelnie odpowiadać, ale jeśli akcja
się toczy, to ja takich ostatecznych
danych jeszcze nie mam. Inaczej
jest, jeśli akcja jest zakończona lub
zakończył się okres rozliczeniowy
w Caritas, wtedy mogę dane podawać bez obawy, że są niemiarodajne.
Nie jest mi łatwo wytłumaczyć ten
mechanizm w taki sposób, by ktoś
nie pomyślał, że nie chcę mówić
o konkretach. Jeszcze trudniejsze
bywają pytania o specyficzne rodzaje
pomocy, czyli np. o Okna Życia. Niektórzy zarzucają nam, że w ten sposób promujemy porzucanie dzieci, co
oczywiście nie jest prawdą. Chcemy
pomagać, by dziecko nie zginęło, nie
umarło, nie zostało porzucone na
śmietniku. To jest alternatywa życia dla naprawdę zdesperowanych
kobiet. To bardzo bolesne i trudne
sytuacje. W ostatnim czasie pojawiały się też fake newsy, które starałem
się prostować, między innymi takie,
że w Oknach Życia przyjmowane są
tylko zdrowe dzieci, że nie ma miejsca dla niepełnosprawnych, chorych.
To oczywiście nieprawda! Jest to dla
nas bardzo przykre i krzywdzące.
Staram się więc, by mój przekaz był
jasny, by nie było niedomówień.
Mimo wszystko fake newsy się pojawiają i będą się pojawiać, nie mam
złudzeń, ale mam nadzieję mieć dużo
wytrwałości, by się z nimi mierzyć.
Maćku, często mówisz o rzeczach
przykrych i trudnych. Jak sobie
z tym radzisz?
Jeśli ma się kredyt zaufania przełożonych, by wypowiedzieć się w imieniu
firmy czy organizacji, to ważne jest,
by utożsamiać się z własną firmą czy
organizacją. Ja nie mam z tym problemu, bo to, gdzie pracuję, służy pogłębianiu mojej relacji z Panem Bogiem.
Swoją pracą mogę wpływać na to, by
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pomnażać dobro, poruszać serca do
pomagania i sam mogę pomóc. I to
jest piękne. Oczywiście mówienie
o rzeczach przykrych w mediach
nie jest dla mnie łatwe, ale muszę
być na to gotowy. Zdarzają się takie
sytuacje, kiedy ktoś mówi w telewizji
o rzeczach przykrych uśmiechając
się. Ja wiem, że ta osoba uśmiecha
się po prostu do kamery, bo pewnie
ma tremę i nie ma doświadczenia,
ale inni mogą to źle odbierać. To
kwestia wyważenia swoich emocji.
Zdaję sobie sprawę z tego, że świat
karmi się negatywnymi przekazami,
bo jesteśmy już odporni na informacje, które nie szokują. To z jednej
strony pewne ułatwienie, ale muszę pamiętać, że nie dla epatowania
grozą przyszedłem na spotkanie
z dziennikarzem. Są jednak i takie
spotkania, w czasie których mogę
przekazać trochę optymizmu – kiedy
jakąś pomoc udało się zrealizować,

uratować kogoś, sprawić, że czyjeś
życie stało się łatwiejsze. To buduje,
daje siłę mnie, ale też może podnosić
na duchu innych, pozwalając wierzyć, że dobre rzeczy się zdarzają.
Widać, że żyjesz dziełami Caritas.
Czy to jest recepta na dobry
wywiad?
Szczerość, zaangażowanie w to,
o czym się mówi, to jest recepta.
Jeśli utożsamiam się z organizacją
i jej celami, to staję się autentyczny
i łatwiej mi pracować, nie czuję się
przytłoczony. Dla mnie ważne jest
poczucie spełnienia i zadowolenia
z tego, co zrobiłem. To recepta nie
tylko na dobry wywiad, ale i na dobre życie.
Rozmawiała Justyna Składowska

Sprawa dla reportera
To autorski program Elżbiety Jaworowicz emitowana na antenie
TVP1 od 1983 r. Od 2010 roku z programem współpracuje
Caritas Polska. Od stycznia 2020 roku, widzowie programu
mogli wspierać pierwszych bohaterów również za pomocą
serwisu UratujeCie.pl, prowadzonego przez Caritas Polska. Od
2021 r. telewidzowie i społeczność Caritas mogą już regularnie
wspierać bohaterów reportaży oraz beneficjentów zbiórek
korzystających z serwisu. Tylko w 2020 roku, dzięki wspólnym
staraniom, udało się pomóc 36 osobom przekazując im łącznie
kwotę 8,4 mln złotych. Program pozwala Caritas Polska
dotrzeć do szerszego grona darczyńców, a prezentowany
w programie SMS charytatywny ułatwia przekazywanie
wsparcia i przyspiesza finalizowanie zbiórek. Zacieśnienie
współpracy z redakcją programu „Sprawa dla reportera” jest
szansą na zbudowanie większej rozpoznawalności serwisu
UratujeCie.pl, a tym samym na szybsze i bardziej skuteczne
niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej.
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Piękny dar
czy w szkole. Świat Justyny zaludniali lekarze, pielęgniarki, terapeuci
i pacjenci będący w sytuacji takiej,
jak ona. Dość szybko zorientowała
się, że ma specjalny dar. W szpitalach często proszono ją o zajęcie
się płaczącym dzieckiem, o pomoc
w uspokojeniu rozżalonego małego
pacjenta. Justyna ma w sobie coś,
co powodowało, że zrozpaczone
dzieciaki przestawały płakać, a na
ich buzie powracał uśmiech. — Ty
to umiesz człowieka wysłuchać, masz
cierpliwość — mówili ci, którzy prosili ją o pomoc. Zresztą i dziś zdarza
się, że ktoś, nie wiadomo dlaczego,
zaczyna Justynie opowiadać historię
swojego życia. Justyna bardzo lubi
kontakt z ludźmi, może dlatego, że
wie, co to znaczy ból i cierpienie.

Pięć palców
„Justynę można przepisać
na receptę. Jest życzliwa
i pogodna, każda rozmowa
z nią koi i przynosi
optymizm. Pomaganie
Justynie daje bardzo
dużo, przede wszystkim
tym, którzy jej pomagają”
– tak o Justynie mówi jej
serdeczna przyjaciółka,
starsza o 20 lat.
Justyna ma 30 lat i jest niepełnosprawna. Urodziła się z krótszą
nogą i niewykształconym stawem
biodrowym. Odkąd pamięta, jej życie
toczyło się głównie w szpitalach, salach zabiegowych, a nie na podwórku
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Justyna w szkole uczyła się tylko
czasami, większość nauki odbyła
w trybie domowym, a mimo to ma
dużo przyjaciół ze szkoły. Bliższych
i dalszych, którzy bardzo często
przychodzą z propozycją pomocy. — Dzięki rodzicom miałam dobre
dzieciństwo, pomimo szpitali i operacji. Zawsze starałam się utrzymywać
szkolne relacje i przyjaźnie. I cieszyć się
momentami, kiedy mogłam do szkoły chodzić, momentami normalności
— wspomina.
Justyna ma wspaniałą rodzinę, jest
ich pięcioro – mama, tata, dwóch
starszych braci i ona. Wspierają się,
są razem w każdej sytuacji. — Tata
ma takie powiedzenie o nas, że jeden
palec niewiele znaczy, ale dłoń z pięcioma palcami może wszystko. Ma siłę
i moc — mówi Justyna. — Kilkukrotnie

byłam w szpitalu w czasie świąt, ale
przyjeżdżała do mnie cała rodzina.
Mama towarzyszyła mi w szpitalach
często miesiącami. Rodzice są bardzo
dobrym małżeństwem, wszyscy pracowaliśmy na to, by nikt nie czuł się mniej
kochany. To było czasem trudne, bo
mama dużo czasu poświęcała mnie, ale
udało się. Z braćmi mam także świetne
relacje — dodaje.
Po maturze Justyna zaczęła studiować pedagogikę szkolną i wczesno
szkolną. W programie piątego roku
było dużo praktyk w przedszkolach
i szkołach. Praca z dziećmi jest fascynująca, sprawia, że człowiek nigdy
się nie nudzi, jednak nie jest to praca
dla Justyny, która zdała sobie sprawę z tego, że mimo pasji do zawodu
nigdy nie będzie w stanie go wykonywać. Nie wytrzymają tego ani jej
nogi, ani kręgosłup. Gdy zrozumiała,
że nie będzie pracować jako nauczyciel, kolejne decyzje przyszły dość
łatwo. Dziś studiuje psychologię. Po
studiach chce pracować jako psycholog w szpitalu, najlepiej dziecięcym.
Któż lepiej niż ona wie, jak bardzo
potrzebne jest w takich sytuacjach
wsparcie psychologiczne, rozmowa
z kimś, kto chce i może wysłuchać.

26 na 30
Justyna przeszła w swoim 30-letnim
życiu wiele operacji – dokładnie 26.
Od 4 roku życia co jakiś czas miała
zakładane szyny i śruby, które służyły
wydłużeniu nogi. Ostatecznie noga
została wydłużona o 26 cm. Brakuje
ciągle tych 5-6 cm i dlatego Justyna zdecydowała się szukać pomocy
w Instytucie Paleya. Instytut jest na
Florydzie, ale lekarze operują raz lub
dwa razy w roku w Polsce. Justyna
jest po konsultacjach. Lekarze chcą
wydłużyć jej nogę, wymienić staw kolanowy i założyć endoprotezę biodra,
bo ta poprzednia jest już zużyta. Noga
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po tylu operacjach jest pełna bliznowców, cięcia szły przecież aż do kości.
Operacje spowodowały, że Justyna
często nie może spać z bólu. Porusza
się podpierając kulą. Nie może zginać
kolana – to efekt uboczny wielokrotnego wydłużania nogi. Nie może zawiązać samodzielnie sznurowadła.
Nie jest też w stanie długo chodzić,
bo na rękach powstają odparzenia
i bąble, ale nie traci pogody ducha. —
Miałam szczęście do dobrych ludzi, do
dobrych specjalistów w czasie tych wielu
lat leczenia — opowiada. — W „Sprawie
dla reportera”, w której wystąpiłam, był
znany ortopeda z Otwocka. Po analizie
mojej medycznej historii powiedział, że
byłam bardzo dobrze leczona — dodaje.
Justyna, mimo poważnych ograniczeń, robi wszystko, żeby żyć
w miarę normalnie. Uwielbia czytać
książki, ma wielu znajomych i przyjaciół. Kocha pływanie i w miarę możliwości chodzi na basen. — W wodzie
znika moja niepełnosprawność, jestem
wolna, nie mam żadnych ograniczeń
— rozmarza się Justyna. Raz na 5
lat jeździ na turnus rehabilitacyjny
refundowany przez NFZ. Po takim
wyjeździe bardzo poprawia się jej
sprawność i samopoczucie. Ale to
zdecydowanie za mało, a większość
rehabilitacji i zabiegów dostępna jest
tylko odpłatnie. Justyna ćwiczy więc
sama w domu, oczywiście w ograniczonym zakresie.

On ma plan
W Justynie jest coś takiego, że kiedy się z nią rozmawia, nawet przez
telefon, to na twarzy pojawia się
uśmiech. Jest coś wyjątkowego
w jej ciepłym głosie, w zaangażowaniu i szczerości w opowiadaniu.
Ma w sobie otwartość i życzliwość,
umiejętność pochylenia się nad drugim człowiekiem. Nauczyła się odrzucać złe wspomnienia, zbudowała
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w sobie odporność na niespodziewane porażki.
Justyna i jej rodziną są głęboko wierzący. Justyna mówi o tym bardzo
otwarcie. — Wierzę, że Bóg ma dla
mnie plan. Być może niezgodny z tym,
co ja bym chciała w danym momencie,
ale z pewnością, w dłuższej perspektywie, najlepszy dla mnie. Wiele razy
przekonałam się o tym, chociaż kalendarz Boży jest często zupełnie inny od
naszego — opowiada z uśmiechem.
— Moje życie pokazuje, że jest Bóg,
który słucha. Rzeczy, sprawy, które
mu powierzam, nie dzieją się natychmiast, na moje zawołanie. Ale prędzej
czy później ta odpowiedź przychodzi
i często jest znacznie lepsza od tego,
o co prosiłam — przyznaje.

Czas wypełniony
nadzieją
Justyna z entuzjazmem opowiada, jak
przez te 30 lat zmieniły się metody
i technologia leczenia. Kiedyś konieczna była skomplikowana aparatura,
metalowy stelaż zewnętrzny i śruby
obsługiwane śrubokrętem. Mama Justyny dokręcała i odkręcała śruby za
każdym razem z drżeniem serca, że
coś uszkodzi i spowoduje krwotok.
Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Do
wnętrza lub w okolice kości wprowadza się specjalny gwóźdź i elektromagnes. Przesuwanie gwoździa odbywa
się przy pomocy niewielkiego urządzenia, które wygląda jak pilot.
Już po pierwszej konsultacji u doktora Paleya, w lutym 2020 r., wiedzieli,
że potrzebne operacje kosztować
będą setki tysięcy złotych. Pieniądze
zaczęli zbierać natychmiast. Operacja przewidziana była na listopad
2020 r. Nie doszła jednak do skutku
z powodu pandemii. Doktor Paley
przełożył przyjazd do Polski na maj

2021 r. — Załamałam się na myśl, że
muszę znów czekać, ale okazało się, że
dzięki tej zmianie zebraliśmy więcej pieniędzy, udało się dostać do „Sprawy dla
reportera” i powstało kilka inicjatyw
w mojej miejscowości, które przynoszą
dalsze środki — mówi Justyna.
Justyna wie, że na swojej drodze
spotkała wielu dobrych ludzi, którzy okazali jej życzliwość i wsparcie. Pomoc oferują znajomi z podstawówki i ze studiów. W rodzinnej
miejscowości powstała inicjatywa
Szadkobiegaczy. Uczestnicy biegną
charytatywnie przez Polskę. W tym
roku pobiegną z Zakopanego do Sopotu. Dla Justyny.
Ten ostatni etap leczenia będzie
trwał kilka miesięcy, wymaga zaangażowania i pomocy wszystkich
najbliższych. Mama będzie z Justyną
w Warszawie przez te wszystkie miesiące, bo Justyna potrzebuje stałej
opieki, dowożenia na rehabilitację,
pomocy w codziennych czynnościach. Także chłopak Justyny, Michał, planuje urlop, by być przy niej.
Zapytana o to, jakie ma marzenia,
Justyna nie zastanawia się długo:
— Ślub z Michałem, dwoje lub troje
dzieci i dobra praca, która pozwoli mi
na pomaganie innym. To duże, choć
nieduże te marzenia, ale wierzę, że się
spełnią — mówi Justyna z uśmiechem.
Tekst Agnieszka Sobocińska
Zdjęcie archiwum prywatne

Możesz pomóc Justynie w opłaceniu
kosztów leczenia i rehabilitacji:
w serwisie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Justyna
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, wpisując tytuł
przelewu: JUSTYNA
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Razem możemy więcej
Żyją wśród nas, a jednak obok. Zamknięci w domach,
szpitalach, domach opieki. Chorzy, niepełnosprawni,
dotknięci życiowymi tragediami. W serwisie UratujeCie.pl
dajemy im głos, możliwość podzielenia się własną historią,
a przede wszystkim w ich imieniu zwracamy się z prośbą
o pomoc.
Nie możemy i nie chcemy zostawić
ich samym sobie, bo troska o drugiego człowieka to integralny element
chrześcijaństwa i człowieczeństwa.
Wciąż na nowo podejmujemy walkę o zdrowie i życie tych, którzy
się do nas zwrócili i organizujemy
nowe zbiórki wzmocnieni radością,
jaką daje pomaganie. I za każdym
razem widzimy, jak zebrane pieniądze w rzeczywisty sposób zmieniają
i poprawiają los tych, którzy bez nas
nie mają żadnych szans. Tak zwane przypadki bowiem nie mieszczą
się w zakresie systemowej pomocy,
dlatego wydatki na leki, terapie czy
rehabilitacje przekraczają możliwości
przeciętnego człowieka.
Prowadzimy zbiórki dla osób z całej
Polski i współpracujemy z lokalnymi
oddziałami Caritas. Zgłoszenia przyjmowane są przez Caritas diecezjalne,
które po rozeznaniu sprawy wnioskują do Caritas Polska o rozpoczęcie zbiórki w serwisie UratujeCie.pl
i ogólnopolską jej promocję. Jeżeli
jesteś w trudnej sytuacji życiowej lub
znasz osobę potrzebującą pomocy,
skontaktuj się z najbliższym diecezjalnym oddziałem Caritas.

o zbiórkach rodzinie, znajomym, sąsiadom, kolegom z pracy i osobom
z parafii. Udostępnij zbiórkę w swoich mediach społecznościowych.
Wspieraj nas modlitwą.

tego, że Gaja dzięki implantom zaczęła słyszeć, Jonatan zachorował
na chłoniaka Hodgkina. Cały zeszły
rok zmagali się z chorobą syna i wyniszczającą chemioterapią. Ta wiosna
miała być pierwszą od wielu lat spokojną i radosną. Tak się nie stało. Tym
razem walczą o życie Sławka.
Potrzebna jest pomoc – pieniądze
na szybką diagnostykę, konsultacje
onkologiczne, suplementy i leki.
Czas płynie nieubłaganie, a jedyną
szansą jest natychmiastowe podjęcie
leczenia.
Zwracamy się z prośbą o wpłaty na
zbiórkę Sławka:
w serwisie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Slawomir
lub przelew na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu:
GLEJAK

Opracowała Agnieszka Sobocińska
Zdjęcia archiwa prywatne

Sławek

Niespodziewanie, na początku
kwietnia 2021 r. u Sławka zdiagnozowano glejaka IV stopnia. To nowotwór złośliwy. Glejak jest zaawansowany, działać trzeba natychmiast.
Sławek jest urzędnikiem państwowym, pracuje w urzędzie dzielnicy,
ale przede wszystkim jest ojcem
Jonatana i Gai oraz mężem Pauli.
Są ze sobą mocno związani, pewnie
dlatego, że wiele wspólnie przeszli.
Musieli zmierzyć się z leczeniem i rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego, bo Gaja nie słyszy od urodzenia.
Szybko okazało się, że jedynym wyjściem dla Gai są implanty ślimakowe.
Gdy udało się już doprowadzić do

Ola
Anoreksja zabiera wszystko. Ochotę
do życia, radość, relacje z ludźmi. Ola
mówi o tym otwarcie. Kiedy i jak do
tego doszło? Jeszcze w szkole średniej wszystko wyglądało różowo.
Była pełną energii i radości dziewczyną z mnóstwem pomysłów na
życie, otoczona przyjaciółmi i znajomymi, zawsze gotowa na zabawę
i przygody. Teraz jest zupełnie inaczej. — Jestem anorektyczką. Odcięłam się od wszystkich. Wybrałam
chorobę, chociaż tak naprawdę wcale tego nie chcę — mówi Ola.

Nasi podopieczni to niezwykli, wspaniali ludzie. Mali i duzi. Ich historie
poznać można na stronie serwisu.
Obok wsparcia finansowego ważne
jest także rozpowszechnianie informacji o potrzebujących. Opowiedz
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Co to jest anoreksja? To samobójstwo rozłożone w czasie. To niewyobrażalne cierpienie i ból. To
świadomość, że niszczysz siebie,
ale nie potrafisz przestać. Anoreksja nieleczona może doprowadzić do
śmierci. Leczenie jest bardzo trudne.
Ola była na zamkniętym oddziale
psychiatrycznym. Bez rezultatów.
W końcu trafiła na turnus terapeutyczny w ośrodka dla osób z zaburzeniami żywienia. Dzień w ośrodku
jest wypełniony po brzegi. Pacjenci
cały czas mają zajęcia z terapeutami,
psychologami, dietetykiem. Pracują w pojedynkę i w zespole. Nauka
zdrowego stosunku do jedzenia jest
trudna i wymaga czasu i cierpliwości. Miesięczny turnus to często za
mało. Ola musi pojechać na kolejne.
Nie potrafi jeszcze wyrwać się ze
szponów choroby.
W serwisie UratujeCie.pl zbieramy
dla Oli pieniądze na kolejne turnusy
w ośrodku, a tak naprawdę na nowe
życie – takie, w którym nie będzie
już choroby.
Wszystkich, którzy chcą pomóc Oli,
prosimy o wpłaty na jej zbiórki:
 serwisie www.uratujecie.
w
pl/potrzebujacy/Ola
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu:
OLA39

Michał
Michał miał nie przeżyć. Tragiczny
wypadek samochodowy sprzed 2 lat
był na tyle poważny, że lekarze długo
nie dawali nadziei na poprawę. Przez
wiele tygodni Michał pozostawał
w stanie śpiączki, na granicy życia
i śmierci. Joanna, żona Michała, była
wtedy w drugiej ciąży. Została sama
z małą córeczką Zuzią. Nigdy jednak
nie przestała wierzyć, że Michał nie
tylko przeżyje, ale wróci do domu,
do roli męża i ojca rodziny. Modlitwy
Joanny zostały wysłuchane. Stan
zdrowia Michała powoli zaczął się
stabilizować. Dzięki intensywnej
opiece lekarskiej Michał odzyskał
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świadomość. W tej chwili ma porażenie czterokończynowe, wymaga
stałej opieki i rehabilitacji, ale nawet
na moment nie poddaje się. Codzienne intensywne ćwiczenia to ogromny
wysiłek i ciężka praca, jednak Michał
robi wszystko, by wrócić do rodziny.
Od wypadku przebywa w kolejnych
ośrodkach rehabilitacyjnych. Jego
stan poprawia się stopniowo. Mówi,
choć niewyraźnie, i siedzi w wózku
inwalidzkim. To nie są spektakularne zmiany, ale postęp jest widoczny
i okupiony ciężką pracą. Bez rehabilitacji nastąpi regres. Pobyty w szpitalu i na turnusach rehabilitacyjnych są
bardzo kosztowne. Miesięczna opieka nad Michałem kosztuje ponad 20
tys. złotych, ale postępy, które czyni
Michał, warte są każdych pieniędzy.
Prosimy o wpłaty na konto Michała. Dajmy wspólnie szansę rodzinie
dotkniętej tragedią. Tak bardzo chcą
być znów razem.
Darowizny dla Michała można przekazywać :
 serwisie www.uratujecie.
w
pl/potrzebujacy/Michal
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, wpisując tytuł
przelewu: MICHAL14

Agnieszka
27-letnia Agnieszka cudem przeżyła
bardzo poważny wypadek. Upadek
z dużej wysokości spowodował
uraz wielonarządowy, uszkodzenie
kręgosłupa, a w konsekwencji masywny niedowład nóg. Agnieszka nie
jest w stanie chodzić samodzielnie.
W szpitalu przeszła wiele zabiegów
i operacji, miała uszkodzoną śledzio-

nę i wątrobę, połamane wszystkie
żebra.
Lekarze zrobili to, co mogli. Niestety
uszkodzenie kręgosłupa jest nieodwracalne. Po wypisaniu ze szpitala Agnieszka znalazła się w domu.
Większość czasu leży, bez pomocy
nie wstanie z łóżka. Opiekuje się nią
mama, która jest emerytką. Żyją bardzo skromnie. Agnieszka do momentu wypadku pracowała. Przez kilka
lat opiekowała się dziećmi w Wielkiej
Brytanii, dzięki czemu zna angielski.
Przyjaźnie zawarte w tamtym czasie są nadal ważną częścią jej życia.
Z przyjaciółką z Anglii rozmawia
prawie codziennie. Agnieszka nie
może pracować, nie poradzi sobie
bez pomocy osób trzecich. Jest jej
bardzo ciężko, nie może pogodzić
się z niepełnosprawnością, ale marzy
o operacji, która przywróci jej całkowitą sprawność. Teraz to jeszcze nieosiągalne, ale zbieramy dla Agnieszki
pieniądze na opłacenie rehabilitacji.
Koniecznych jest 6 miesięcznych turnusów, aby pojawiły się pozytywne
rezultaty. Na turnusach Agnieszka
będzie mogła intensywnie ćwiczyć
na specjalistycznym sprzęcie, pod
opieką lekarzy i terapeutów, jednak
ani Agnieszki, ani jej mamy nie stać
na pokrycie ich kosztów.
Każdy z nas może pomóc Agnieszce.
Wystarczy wpłacić darowiznę:
w serwisie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Agnieszka
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu:
AGNIESZKA37
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Zawód – bohater
Starszy inspektor Dorota Widłak
w Straży Miejskiej pracuje od ponad
26 lat, a od 2009 roku jest również
ratownikiem medycznym. Jej
pradziadek był pocztylionem, ojciec
wojskowym, a mąż policjantem, więc
śmieje się, że została obciążona
genem munduru. A naszym zdaniem
– również genem pomagania.
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Dla pani Doroty decyzja o wstąpieniu do Straży Miejskiej m.st. Warszawy była naturalna. Straż, którą
założono w 1991, była wtedy nową
formacją, ciekawą i dobrze wyposażoną. Powołana do służby społeczeństwu oferowała atrakcyjną
pracę. Poza zajmowaniem się nieprawidłowościami i sprawami infrastruktury pomagała mieszkańcom
np. przy usuwaniu różnego rodzaju
szkód, chroniła ofiary wypadków.
Jednak panią Dorotę wypełnianie
podstawowych obowiązków nie do
końca satysfakcjonowało. Zaczęła
więc także interesować się losem
bezdomnych. A wszystko to przez
wyjątkowy sen.

Uliczny Patrol
Medyczny
— Śniło mi się, że pełniłam swoje normalne obowiązki strażniczki. Zdarza
się, że jesteśmy na miejscu poważnych
wypadków przed innymi służbami
i właśnie w takiej sytuacji znalazłam
się we śnie. Trafiłam na kobietę, która
miała rodzić. Zapamiętałam dobrze
mój strach – przecież ja tego porodu
nie odbiorę, bo nie umiem! Od razu po
przebudzeniu wiedziałam, co muszę
zrobić. Miałam potencjał, ale brakowało mi umiejętności, dlatego postanowiłam zostać również ratownikiem medycznym — opowiada z uśmiechem
pani Dorota.
Uliczny Patrol Medyczny działa od
2017 roku na terenie Warszawy. To
wspólna inicjatywa Caritas Polska,
Straży Miejskiej m.st. Warszawy
i oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Polega
na objazdowej pomocy osobom bezdomnym i ubogim przebywającym
poza schroniskami. Teren miasta jest
podzielony na 7 dzielnic. Obszar ten
jest odwiedzany przez patrole 10
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W czasie
patrolowania
terenu bezdomnym
mierzona jest
temperatura,
ciśnienie, poziom
tlenu we krwi,
monitorowani są też
pod kątem COVID-19

razy w miesiącu, ale zdarzają się
także wizyty poza grafikiem, kiedy
potrzebna jest pilna pomoc. W skład
patrolu wchodzą zazwyczaj dwie
osoby, które są wspierane przez
lekarzy ze Stowarzyszenia Lekarze
Nadziei i współpracują z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej.
Patrol wyrusza z pomocą, gdy otrzymuje informację o potrzebujących,
do których trzeba pojechać i sprawdzić, co się dzieje. Są to najczęściej
osoby bezdomne, samotne, chore
i starsze. W trakcie odwiedzin standardowo mierzona jest temperatura,
ciśnienie i sprawdzany jest poziom
tlenu we krwi. Obecnie stan zdrowia
odwiedzanych osób monitorowany
jest również pod kątem COVID-19.
Jedną z najczęstszych przyczyn
wezwania jest pilna potrzeba założenia lub zmiany opatrunku trudno
gojących się ran kończyn dolnych.
U osób chorych na cukrzycę rany
mogą długo pozostawać otwarte
i długo się goją, więc ogromnym problemem – szczególnie latem – jest
ich zanieczyszczenie i zakażenie.
Patrol zawozi bezdomnych do łaźni, gdzie mogą się umyć i pozbyć się
pasożytów, a potem do noclegowni.
Często, współpracując z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej,
pomaga załatwić różne sprawy urzędowe. Dotyczy to szczególnie osób
mało zaradnych. Niejednokrotnie
trzeba np. wyrobić nowe dokumenty,

które pozwolą bezdomnemu korzystać z pomocy, jaką oferuje miasto.
A historie ludzkie i dramaty są najróżniejsze, bo bezdomność dotyka
nie tylko osoby niezaradne, z problemem alkoholowym, uzależnione od
narkotyków czy mające za sobą pobyt w więzieniu. To stereotyp. Wystarczy nieszczęśliwy splot zdarzeń,
by utracić dorobek życia i wsparcie
najbliższych. Pracownicy patrolu
wśród bezdomnych spotkali m.in.
profesora architektury mieszkającego pod mostem. Mostem, który
został przez niego zaprojektowany…
Najciężej jest zimą. Śnieg, chłód,
deszcz i wiatr utrudniają niesienie
pomocy osobom, które żyją na ulicy.
Do potrzebujących patrol udaje się
samochodem przystosowanym do
przewożenia osób, które nie wymagają pilnej pomocy lekarskiej, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
wzywana jest karetka. W czasie pandemii zdarzało się, że nie było wolnego ambulansu i trzeba było samemu
zawozić osoby potrzebujące pomocy
(ale nie wymagające hospitalizacji) do
przychodni, gdzie mogłyby zostać
przyjęte. Taką placówką jest Przychodnia dla Bezdomnych Lekarze
Nadziei przy ulicy Wolskiej 172. Tam
bezdomni mogą liczyć na opatrzenie
ran, wypisanie lekarstw, otrzymanie
porady od lekarza internisty, chirurga, a nawet psychiatry.
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Nie jestem sama
Współpracę Caritas Polska ze Strażą
Miejską można nazwać wzorcową.
Transport bezdomnych jest finansowany przez Straż, natomiast różne
produkty dla bezdomnych, takie jak
maseczki, płyny do dezynfekcji, napoje, pieczywo, konserwy i ubrania
(zbiórkę odzieży prowadzi również
Straż Miejska) przekazuje Caritas
Polska. Caritas posiada także informacje, gdzie dokładnie przebywają
osoby w potrzebie. Służy swoimi łaźniami i jadłodajniami oraz proponuje
wsparcie psychologiczne. Wielu wolontariuszy i pracowników Caritas

>>

ofiaruje też osobom zagubionym trochę ciepła, uwagi, chwilę rozmowy.
Pani Dorota docenia fakt, że nie
jest sama „na posterunku”. — Wiadomo, jak to jest. Podczas interwencji podejmuję odpowiednie działania
i muszę jechać dalej. Jutro mogę mieć
inną zmianę, mam w planie kolejne
działania i nie jestem w stanie kontrolować non stop tego samego miejsca
i odwiedzać tych samych osób. Mogę
tam trafić za miesiąc lub za dwa, ale na
pewno miejsce to zostanie odwiedzone
w przewidzianym terminie przez moich
kolegów i koleżanki z patrolu.

Zachować równowagę
Co pozwala pani Dorocie zachować
pogodę ducha pomimo codziennego
spotykania ludzi będących w rozpaczliwej sytuacji życiowej? 26 lat
pracy w Straży Miejskiej jest możliwe
dzięki pasji. Tu nie ma rutyny. Pani
Dorota pracowała w różnych wydziałach i rejonach, na wielu stanowiskach. Ma więc bogate doświadczenie i może wnikliwiej oceniać różne

działania. — Dzięki tej pracy inaczej
patrzę na swoje życie, z dystansem
do tego, co mi się przytrafia. Widzę,
z jakimi dramatami ludzie się mierzą,
a wtedy moje problemy wydają się
mało istotne i łatwe do rozwiązania
— mówi pani Dorota.
Dużą satysfakcję daje jej prowadzenie kursów pierwszej pomocy dla
dzieci – wspaniała jest świadomość,
że być może któreś z nich uratuje
kiedyś ludzkie życie. Dla równowagi
psychicznej ważna jest też aktywność po służbie. Pani Dorota realizuje się artystycznie – dużo rysuje
i maluje, a nawet pisze wiersze, które
pozwalają jej uwolnić emocje związane z pracą. Wiele radości daje jej
też kontakt z wnukiem, który osiąga
sukcesy sportowe – został nawet mistrzem podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w zawodach sumo
i w zapasach. — Kiedy jest ciepło, przyjemność sprawiają mi wyjazdy na działkę i spotkania z przyjaciółmi, których
bardzo serdecznie pozdrawiam! Jeśli
mam jakichś nieprzyjaciół, to również
ich serdecznie pozdrawiam — śmieje
się pani Dorota.
Pani Dorota uważa, że w życiu cały
czas trzeba się rozwijać, dlatego
chętnie zdobywa nowe umiejętności. Strażniczka miejska, ratownik
medyczny, ratownik wodny, pedagog, specjalistka do spraw przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,
instruktor lekkiej atletyki, opiekun
kolonijny, instruktor technik taktyk
i interwencji, asystent osoby niepełnosprawnej… Chce życie wypełnić
po ostatnią kartkę kalendarza działaniem i oddawaniem serca innym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odbierają
żywność z siedziby Caritas Polska. Wkrótce
trafi ona do potrzebujących
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brakowało płynów dezynfekcyjnych,
masek czy przyłbic. Cieszę się, że
Caritas była w stanie „uzbroić” tych
bohaterów w środki ochronne — podsumowuje pan Janusz.

Prawdziwi bohaterowie
Janusz Sukiennik, specjalista do
spraw projektów społecznych w Caritas Polska, współpracując z Ulicznym Patrolem Medycznym spotyka
się ze strony zespołu patrolu z wielką
życzliwością. Podkreśla, że współpraca jest wzorcowa, bo organizacje
wzajemnie się uzupełniają. Caritas
Polska wspólnie ze Strażą Miejską
i Lekarzami Nadziei realizuje ten program od 2017 roku. Logotypy tych
trzech instytucji widnieją na mundurach oraz samochodach patrolu. Ktoś
kiedyś zauważył, że trzy kolory logotypów – czerwony Caritas, granatowy Straży Miejskiej i zielony Lekarzy
Nadziei – przywodzą na myśl trzy
cnoty podstawowe: miłość, wiarę
i nadzieję. I coś w tym musi być, bo
patrol niesie wymierną pomoc już
kolejny rok, mimo zagrożeń.

Pomoc dla
pomagających
Co pewien czas wraca kwestia zakupu samochodu medyczno-sanitarnego dla Ulicznego Patrolu Medycznego. Wyjazd do bezdomnych
to trudne doświadczenie. Ratownicy
spotykają osoby w opłakanym stanie, brzydko pachnące, ubrudzone
własnymi fekaliami. Jest problem
z przewożeniem takich osób. Po takiej akcji samochód musi być umyty
i zdezynfekowany, a jeśli osoba była
zarażona COVID-19 – również ozonowany. Jeśli taka osoba wymaga
przewiezienia karetką, to potem karetka na czas dezynfekcji zostaje wyłączona pracy. Obecnie patrol podró-

żuje samochodem Straży Miejskiej,
którym może przewozić osoby, ale
nie może w nim opatrywać chorych.
— Zakładanie świeżych opatrunków,
kiedy na zewnątrz panuje chłód, jest
bardzo trudne. Potrzebujący są ubrani
„na cebulkę” i trudno jest odkryć zranione miejsce. Natomiast w lecie, kiedy
korzystamy np. z przystanku autobusowego, nie mają komfortu ani czekający
na autobus, ani opatrywani. Rany są
często zabrudzone, śmierdzą i niestety zdarza się, że wysypują się z nich
robaki. Dla samej osoby bezdomnej
jest to krępujące — mówi inspektor
Ireneusz Krawczyk, koordynator
grupy ratowniczej Straży Miejskiej
m.st. Warszawy. Patrol potrzebuje
przystosowanego auta, w którym
można udzielać pomocy, chroniąc się
przed deszczem czy śniegiem, i którym można zawozić ciężko chorych
do szpitala, odciążając intensywnie
pracujące karetki służby zdrowia.
Tekst Maurycy Pieńkowski
Zdjęcia Caritas Polska

— Dla mnie te osoby w mundurach, wyruszające do potrzebujących w czasie
pierwszych tygodni pandemii, kiedy
nie wiadomo było jeszcze, czym to dokładnie grozi, to bohaterowie — mówi
Janusz Sukiennik. — To ten sam rodzaj bohaterstwa, którym wykazuje się
służba zdrowia. A może nawet jeszcze
bardziej niezwykły, bo patrol działa
w obszarze bardziej nieprzewidywalnym, trudnym, stwarzającym ryzyko
nie tylko epidemiczne. W czasie pandemii ograniczano przemieszczanie się
ludzi, a ratownicy jeździli, i to w miejsca, w które naprawdę nikt nie chciał
się zapuszczać. Co więcej, na samym
początku pandemii jeździli bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, bo wtedy
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Damy radę
Program „Damy radę!” prowadzony jest przez
Caritas Polska od ośmiu lat. W tym roku pierwszy
raz w jego historii dołączyła do niego kobieta.
A właściwie to dwie, ponieważ Sylwia jest w ciąży.
I wiemy już, że pod sercem nosi dziewczynkę.
Z Sylwią i Tomkiem, uczestnikami programu,
o uzależnieniu, bezdomności, a także nadziei
i sile płynącej z pomagania rozmawia Małgorzata
Przybysz, specjalista ds. socjalnych w Caritas Polska.
Sylwio, do programu „Damy
radę!” trafiłaś zgłaszając się pod
alarmowy numer telefonu, który
uruchomiliśmy zimą dla osób
w kryzysie bezdomności, objętych
pomocą w ramach akcji „Trochę
ciepła dla bezdomnego”…
Sylwia: Tak, byłam w dramatycznej
sytuacji i już naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Była zima, a ja mieszkałam nielegalnie w lokalu, z którego
miałam trafić na ulicę. Nie miałam
też żadnych pieniędzy. Mój znajomy,
który doświadczył bezdomności, dał
mi wizytówkę Caritas. Zadzwoniłam
i okazało się, że szybko mogłam liczyć na pomoc. Krok po kroku dostałam wskazówki, co mam robić,
gdzie się zgłosić. Najpierw trafiłam
do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
a tydzień temu przeprowadziłam się
do Domu Samotnej Matki.
Tomku, chyba miałeś trochę
łatwiej niż Sylwia, ponieważ to
pracownicy programu zaprosili
Cię do udziału w programie?
Tomek: Tak, ludzie z „Damy radę!”
przyszli na wizytę zapoznawczą do
Monaru w Głoskowie akurat w cza-
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sie, kiedy ja byłem tam na terapii.
Oferta programu bardzo mnie zainteresowała, bo dobrze wiedziałem,
że po wyjściu z ośrodka będę zagubiony, samotny, a grupa wsparcia,
jaką znajdę w „Damy radę!”, może mi
pomóc. I tak też się stało. Program
mobilizuje mnie bardzo do pracy nad
sobą, do systematyczności. Mogę
liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu
trudności, ale też w utrzymaniu samodyscypliny. Ze swoich postępów
w działaniu rozliczam się w ramach
spotkań cotygodniowych, ale bardzo
dużo dają mi też konsultacje indywidualne. Pracuję przy maszynach
numerycznych. W październiku podjąłem kolejne wyzwanie – rozpocząłem studia na Politechnice Warszawskiej, na kierunku elektrotechnika.

zastępczej. Przybrani rodzice starali
się zapewnić mi dobre warunki. Mnie
jednak ciągnęło do tych gorszych
środowisk, papierosów, alkoholu.
Nie chciałam się uczyć. Związałam
się chłopakiem, który pochodzi z rodziny alkoholowej, wychowywał się
w domu dziecka, a później trafiał do
różnych ośrodków, do poprawczaka,
a wreszcie do więzienia. Gdy miałam
23 lata, urodziła nam się córka. Nie
mogliśmy za bardzo liczyć na czyjąkolwiek pomoc, tułaliśmy się po wynajętych mieszkaniach. Ostatecznie,
gdy groziła nam bezdomność, przyjęli nas pod swój dach moi rodzice.
Nasza niedojrzałość wtedy doprowadziła do kolejnego dramatu – rodzice
wyrzucili nas z domu i uniemożliwili
nam kontakt z naszą córką.

Oboje macie doświadczenia
związane z używaniem substancji
psychoaktywnych. Jak to się
zaczęło i jak wpłynęło na Wasze
życie?
S.: Wydaje mi się, że moje problemy zaczęły się w wieku dojrzewania, chociaż nie wiążę tego z tym,
że zostałam wychowana w rodzinie

Po tym wszystkim całkiem się
załamałaś…
S.: Tak, nie miałam już barier, rozpłynęłam się w narkotykach i alkoholu.
Dopiero gdy mój stan zdrowia tak się
pogorszył, że stanęłam przed wyborem: albo skończę z używkami,
albo umrę, powiedziałam sobie dość.
Teraz marzę o odzyskaniu naszej có-
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nauczyć się życia
reczki. Wiem, że – naprawienie tego
wszystkiego zajmie jeszcze dużo czasu. Cierpliwe poukładam wszystko
w życiu.
A Twoja historia Tomku?
T.: Używki w moim życiu też pojawiły
się, gdy byłem nastolatkiem. W domu
nie było jakoś alkoholowo czy biednie, ale czułem się tam źle. Uciekałem
więc w złe towarzystwo. By czuć się
pewnie, sięgnąłem najpierw po alkohol, a później przyszedł czas na
marihuanę i inne narkotyki. W wieku
20 lat byłem już w tak złym stanie, że
podjąłem pierwszą i – jak się okazało
– nie ostatnią terapię. Po jej odbyciu w niedługim czasie wróciłem do
brania i picia. Nie umiałem poradzić
sobie w normalnym życiu, przerastały
mnie zwykłe relacje z ludźmi. Wiem,
że zabrakło mi takiego wsparcia, jakie
mam teraz. Byłem nietrzeźwy przez
następnych kilka lat.
Sporo tych lat spędziłeś za
granicą…
T.: Tak, wyjechałem do Hiszpanii,
gdzie żyłem przez kilka lat na ulicy.
Zresztą tam jest sprzyjający klimat,
więc wiele osób tak żyje. Wśród nich
wielu naszych rodaków. Utrzymywałem się z grania na gitarze, kuglarstwa. Pod koniec byłem już tak
zmęczony, że nie chciało mi się żyć.
Ostatkiem sił udało mi się wrócić do
Polski i podjąć terapię.
Teraz angażujesz się w różne
społeczne akcje organizowane
przez Caritas. Dlaczego?
T.: Lubię uczestniczyć w akcjach pomagania innym. Zbierałem żywność,
pomagałem w akcji „Trochę ciepła
dla bezdomnego”. Pomagając innym,
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odwdzięczam się za pomoc, którą
sam otrzymałem, mam poczucie, że
jestem potrzebny. To daje siłę i radość. Gdy skończy się pandemia,
będę też prowadził zajęcia muzyczne dla dzieci z ubogich domów na
warszawskiej Pradze. Czekam na to
z niecierpliwością.
Sylwio, jakie są Twoje plany na
przyszłość?
S.: Przede wszystkim zapewnienie
domu dzieciom. Pomału przygotowuję się do przyjścia na świat córeczki. Bardzo tęsknię też za pierwszą
córką. Czuję, że dojrzewam do roli
mamy, że mam też osoby, na które
mogę liczyć, które mobilizują mnie
do zmiany siebie, nauki życia, wzięcia
odpowiedzialności za siebie i moje
dzieci. Liczę też, że mój partner dojrzeje do roli ojca, chociaż ma bardzo
złe wzorce i też wymaga wsparcia
z zewnątrz. Z pomocą pracowników „Damy radę!” będę się strać
o mieszkanie. W ramach naszych
cotygodniowych spotkań dostaję
nie tylko wskazówki do działania,
ale też nadzieję na dobrą przyszłość
dla mojej rodziny.
Bardzo Wam dziękuję za rozmowę
i życzę realizacji Waszych
zamierzeń oraz spełnienia marzeń.
Program wychodzenia z bezdomności „Damy radę!” realizowany jest
dzięki ofiarności darczyńców. Jeśli
chcesz pomóc, możesz dokonać
wpłaty na konto:
 ank Millennium S.A. PL
B
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 (z dopiskiem
Damy Radę)

„Damy radę!”
to pogram wychodzenia
z bezdomności i uzależnień,
który prowadzony jest przez
Caritas Polska od 2013 r. Jego
uczestnicy to osoby młode,
które nie są w stanie same
wyjść na prostą, potrzebują
wsparcia. Do niedawna byli to
wyłącznie mężczyźni, którzy
znaleźli się na ulicy z różnych
przyczyn, także ci, którzy
odbyli karę pozbawienia
wolności. Teraz do programu
przyjmowane są także kobiety.
Wszyscy uczestnicy programu
otrzymują fachowe wsparcie
psychologiczne oraz wsparcie
grupy, możliwość uczestnictwa
w zajęciach terapeutycznych
i integracyjnych, a także pomoc
w uzyskaniu mieszkania,
przygotowaniu do zawodu,
a nawet podjęciu studiów.
Wielu z nich rozpoczyna
nowe, odpowiedzialne i wolne
od nałogów życie, a także
dobrowolnie włącza się
w pomoc innym, mając głęboką
potrzebę przekazania dobra,
które kiedyś do nich trafiło.
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Mierząc się na
co dzień ze swoją
niepełnosprawnością, mają,
jak to się mówi, pod górkę.
Jednak ciężar ograniczeń
nie przekreślił w nich tego,
co najważniejsze – chęci
do tworzenia i dzielenia się
z innymi swoim talentem.
Świadczą o tym ich
prace, które od niedawna
można oglądać i kupować
w sklepie internetowym
RekodzieloWTZ.pl
Ceramiczna żaba
z pracowni WTZ w Łapinie

Sklep z wyjątkowym
rękodziełem
Ceramiczne figurki, anioły z metalu
i szkła, obrazy w ramach, drzeworyty, bawełniane lalki – na stronie sklepu internetowego RekodzieloWTZ.pl
zamieszczono zdjęcia najróżniejszych
przedmiotów wystawionych na
sprzedaż. Aż trudno uwierzyć, że
wykonali je podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, a więc osoby
mierzące się ze znacznymi ograniczeniami, posługując się przy tym trudnymi technikami i specjalistycznym
sprzętem.
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Platforma na poziomie
Warsztaty Terapii Zajęciowej są
placówkami zajmującymi się rehabilitacją zawodową oraz społeczną
osób z niepełnosprawnością. Poza
takimi okazjami, jak kiermasze, nie
są miejscami dostępnymi publicznie. A to oznacza, że wiele osób
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
różnorodna sztuka wychodzi z rąk
uczestników warsztatów. Rękodzieło
powstające podczas zajęć w WTZ

Figurka wykonana
w pracowni WTZ w Gdyni
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może kojarzyć się z drobnymi, prostymi pracami, które robione są na
szybko i gdziekolwiek. Tak jednak
nie jest. To prace, które wymagają
skupienia i umiejętności, a czasami
także współdziałania w grupie. Przy
tym prezentują poziom pozwalający
na umieszczenie ich w ofercie nowo
powstałej platformy sprzedażowej.
Sklep nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, ponieważ 100 procent
środków pozyskanych ze sprzedaży
rękodzieła trafia do uczestników
warsztatów i jest przeznaczanych
na ich rehabilitację społeczną, jak
na przykład wycieczki, wyjścia do
kina czy teatru. Przygotowanie platformy RekodzieloWTZ.pl nie było
proste, ponieważ – patrząc od strony
technicznej – jest to wiele sklepów
funkcjonujących w ramach jednego
portalu. Jako pierwsze rękodzieło
zaprezentowały w sklepie cztery
warsztaty funkcjonujące w ramach
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ale
platforma została skonstruowana
w taki sposób, aby każdy WTZ mógł
do niej dołączyć.

Zapał i anielska
cierpliwość w Gdyni
W WTZ w Gdyni, gdzie funkcjonują pracownie arteterapii, plastyczna,
ceramiczna i gospodarsko-dekoratorska, w zajęciach bierze udział 23
uczestników. Do sklepu trafiają prace
ze wszystkich pracowni. Makramy,
szkatułki, wyroby ceramiczne czy
kompozycje świąteczne pochodzą
z pracowni gospodarsko-dekoratorskiej. Z pracowni plastycznej z kolei
pochodzą kartki wykonane metodą
linorytu i obrazy na płytach drewnianych malowane farbami akrylowymi.
— Nie ograniczamy się tylko do technik malarskich — mówią instruktorzy
gdyńskiego WTZ. — Kierujemy się
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Pracownia tkacka WTZ
w Rumi. Wyszywany
obraz „Orchidea” jest
już prawie gotowy

także w stronę technik rzemieślniczych
i rękodzielniczych, które opierają się na
pracy z gliną. Uczestnicy wykonują krzyże, ikony, szopki i obrazki ceramiczne,
a także baranki i króliki odlewane z mas
lejnych, biżuterię ceramiczną i ceramikę
użytkową. Nowością są u nas naczynia
tworzone na kole garncarskim — wyliczają instruktorzy. Z pracowni arteterapii do sklepu trafiają dekoracje
z drewna, wianki, stroiki, ceramika
użytkowa i dekoracyjna. To właśnie
różnorodność materiałów charakteryzuje działania uczestników tej pracowni. Wiele praktycznych przedmiotów pochodzi z pracowni ceramicznej
– misy wykonywane na bazie form
ceramicznych, talerze, maselniczki,
mydelniczki dekorowane ażurowym
wzorem, komplety do sushi. Wszystkie
są ręcznie formowane, a następnie
wypalane w piecu ceramicznym, ozdabiane majoliką, angobami i kolorowymi szkliwami i ponownie wypalane
w temperaturze ok. 1000°C. — Proces
wyrobu ceramicznego wydaje się być
prosty i szybki, ale w rzeczywistości jest
bardzo złożony i trwa nawet 2 tygodnie
— tłumaczą instruktorzy. Efekty po
wyjęciu wyrobów z pieca pozytywnie
zaskakują samych wykonawców.

Z sercem w Rumi
W WTZ w Rumi jest jak w galerii, bo
na ścianach wiszą lub stoją na sztalugach przepiękne prace podopiecz-

nych. Na szczęście możemy je podziwiać nie tylko na zdjęciach – część
z nich znalazła się w ofercie sklepu
internetowego. WTZ w Rumi prowadzi osiem pracowni: papierniczą,
przyrodniczo-gospodarczą, tkacką,
wikliniarską, plastyczną, teatralną,
kuchni dydaktycznej i krawiecką.
Z zajęć korzysta 40 uczestników.
Potrafią oni wykonać np. papier
czerpany, z którego powstają m.in.
kartki okolicznościowe. Robią także
naczynia i ozdoby z ceramiki, dekoracje z juty, kosze z wikliny, a także
tkane i wyszywane obrazy, które
zachwycają efektami rodem z dzieł
impresjonistów. — Nasi uczestnicy
wykonują obrazy swoimi własnymi
technikami, jeśli mają wenę twórczą,
bądź wykonują obraz według zaleceń
instruktora grupy. Takich technik jest
bardzo dużo, uczestnicy posługują się
np. krosnem tkackim lub haftem krzyżykowym — mówi Natalia Driwa z WTZ
Rumia. W pracowniach tkackiej i krawieckiej powstaje wiele różnorodnych prac. Są one w ofercie sklepu,
podobnie jak… maski karnawałowe!
Skąd się wzięły? Wykonują je z wielkim zaangażowaniem uczestnicy
warsztatów teatralnych. Część prac
nie trafia do sklepu – jak np. pierniczki
i mazurki powstające w kuchni dydaktycznej – ale można je znaleźć np.
na kiermaszach wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Niektóre prace
pojawiają się też na wystawach w galeriach. — Wśród uczestników naszych
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Prace podopiecznych WTZ
w Łapinie. Obraz Świętej
Rodziny powstaje metodą
wypalania w drewnie,
wymagającą precyzji
i cierpliwości

warsztatów jest kilka osób, które mają
talenty artystyczne. Są to osoby bardzo
dokładne i dążące do zaplanowanego
rezultatu swojej pracy — mówi z dumą
pani Natalia.

Co potrafi Łapino
Zajęcia prowadzone w Łapinie, tak
jak w wielu innych Warsztatach
Terapii Zajęciowej, służą przygotowaniu uczestników do włączenia
się w życie społeczne oraz podjęcia
pracy zawodowej odpowiadającej
ich możliwościom, ale to także miejsce, gdzie podopieczni mogą realizować swoje pasje. WTZ w Łapinie
obejmuje terapią 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Oferuje zajęcia, które m.in.
uczą rękodzieła i obsługi sprzętów
w ramach pięciu pracowni: witrażu,
kuchni dydaktycznej, stolarskiej, ceramicznej i plastycznej. Pracownie
są dobrze wyposażone: — W stolarni
mamy wyrzynarki, ukośnicę, multitool,
hebel, chemię do obróbki drewna, wypalarki, ale z uwagi na rozwijanie motoryki u podopiecznych nasze prace są
zwykle obrabiane i przycinane ręcz-
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nie. To przede wszystkim szlifowanie,
wypalanie, bejcowanie, lakierowanie
i decoupage. Bardziej precyzyjne formy
wycinane są na pilarce stołowej przez
doświadczonego uczestnika pracowni
stolarskiej — wyjaśnia pani Aldona,
instruktor terapii zajęciowej. W pracowni stolarskiej powstają m.in. niesamowite drzeworyty, które trafiają
do sklepu. To prace, które wymagają
czasu i sporych umiejętności. — Technika, którą stosujemy na drewnie, to
głównie opalanie lub wypalanie lutownicą czy opalarką. Przed tym jednak
trzeba drewno odpowiednio wysuszyć
i ręcznie wyszlifować. Jest to precyzyjna technika i wymaga dużej cierpliwości i skupienia. Najpierw wykonujemy
na drewnie rysunek ołówkiem, potem
według linii dokładnie wypalamy stosując odpowiednie cienie, mniejszy lub
większy nacisk rysika. Jest to technika
niezwykle wymagająca, a zarazem rozwijająca. Specjalizuje się w tym głównie
jedna osoba — tłumaczy pani Aldona.
Do sklepu internetowego z Łapina
trafiają nie tylko drzeworyty, ale także dekoracje z metalu i szkła. Każdy
przedmiot jest niepowtarzalny, bo
wykonany ręcznie i z wielkim zaan-

gażowaniem. — Stopień trudności jest
zawsze dostosowany do możliwości
uczestnika. Osoby sprawniejsze uczą
się ciąć, szlifować i lutować szkło. Osoby mniej sprawne mogą patynować witraż, malować na szkle, ozdabiać — dodaje. Robienie witraży rozwija nie
tylko umiejętności manualne. — Uczy
przede wszystkim systematyczności,
regularności pracy, odpowiedzialności
za powierzane materiały, narzędzia
i urządzenia — przekonuje pani Marlena, instruktor terapii zajęciowej.
— W zajęciach uczestniczyć może każdy, kto jest chętny i nie boi się pracy
w szkle. Jedyne, co jest potrzebne, to
chęci i cierpliwość. Stale rozwijamy
umiejętność dobierania kolorów, komponowania prac i mamy nowe pomysły. Uczestnicy widząc swoje postępy
stają się bardziej pewni siebie i swoich
możliwości — cieszy się pani Marlena.
Wykonany z wielką starannością
ślimak, dumny kogut czy kolorowa
żaba to tylko jedne z wielu glinianych przedmiotów, które powstały
w pracowni ceramicznej w Łapinie.
Wykonywane są tu ozdoby oraz
przedmioty użytkowe: kubeczki, filiżanki, miski, talerze czy patery. Pracownia ceramiki dysponuje własnym
piecem ceramicznym do wypalania
gliny. Uczestnicy poznają również
różnorodne techniki wykańczania
prac, m.in. malowanie i szkliwienie.
— Oprócz udoskonalania swojej sprawności manualnej uczestnicy rozwijają
w dużej mierze własną kreatywność,
poszerzają horyzonty oraz czerpią radość i zadowolenie z pracy w pracowni
— mówi pani Mirosława, instruktor
terapii zajęciowej.
Nie do przecenienia są także zajęcia
w pracowni plastycznej, w której powstają m.in. kartki okolicznościowe
trafiające do sklepu. — Pracownia plastyczna to miejsce, gdzie podopieczni
poznają różnorodne techniki plastyczne, ale też odkrywają radość z wyko-
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nywanej pracy. Pan Adrian, jeden
z uczestników, bardzo lubi wyszywać
i zawsze mówi, że to go uspokaja. Efekt
wykonywanych prac nie jest celem
nadrzędnym, tym celem jest radość
i satysfakcja z wykonanego zadania
— mówi z zaangażowaniem pani Barbara, instruktor terapii zajęciowej.

Kolorowe Krzywe Koło
D o sk le p u inte r n etowego
RekodzieloWTZ.pl trafiają także prace
25 podopiecznych WTZ w Krzywym
Kole, w którym funkcjonuje pięć pracowni: plastyczno-ceramiczna, tkacko-wikliniarska, galanterii papierniczej,
witrażu i kuchni dydaktycznej. W pracowniach powstają szyte zabawki, filcowe szale, torby i obrazy, wiklinowe
kosze, wianki, makramy, drewniane
dekoracje, kartki okolicznościowe, instalacje w starych ramach okiennych,
ceramika artystyczna, obrazy malowane akrylem i akwarelą, witraże, metaloplastyka. Zwracają uwagę starannością wykonania i pomysłowością.
Kiedy patrzymy na obrazy namalowane z niezwykłym wyczuciem barw,
zachwycające precyzją mozaiki czy
pełne wdzięku figurki z metalu i szkła,
wiemy na pewno, że ich autorzy to
osoby z pasją i ogromnym talentem,
ale też umiejętnościami. — Pracownie
wyposażone są w specjalistyczny sprzęt:
maszynę do szycia typu stebnówka, maszynę do szycia typu overlock, prasowalnicę, wyrzynarkę stołową, wyrzynarki
ręczne, szlifierkę oscylacyjną, wkrętarkę,
wiertarkę stołową, piec do wypału ceramiki, piec do szkła (fusingu), szlifierki
do szkła, lutownice — wylicza Elżbieta
Kacynel-Rendzio, kierownik WTZ.
Część przedmiotów prezentowanych
w sklepie internetowym to efekt pasji
i wielu dni pracy. — Wykonanie pracy
z metaloplastyki zajmuje od kilku do kilkunastu dni. Zależy to od stopnia skomplikowania projektu oraz umiejętności
i stopnia samodzielności uczestnika.
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Prace w warsztacie wykonywane są od
podstaw, począwszy od pomysłu, poprzez stworzenie projektu, aż do efektu
końcowego. Nie posiłkujemy się żadnymi
półproduktami, gotowymi elementami.
Niestety żaden z naszych uczestników
nie jest na tyle samodzielny, aby mógł
wykonać dane rękodzieło bez wsparcia.
Wszyscy uczestnicy pracują pod nadzorem terapeuty, stąd też wydłużony
czas powstania danej pracy — tłumaczy
pani kierownik. W tej chwili w sklepie
jest kilkadziesiąt prac z WTZ w Krzywym Kole, wszystkie zdradzają pasję
i talent ich autorów. Odwiedzający
sklep internetowy mają tylko mały
problem – nie sposób wybrać jedną
czy dwie prace, bo wszystkie mają
w sobie to coś.
Opracowanie Justyna Składowska
na podstawie materiałów
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Zdjęcia Tomasz Modzelewski,
Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Zapraszamy…
…na stronę internetową RekodzieloWTZ.pl lub prosto do sklepu rekodzielowtz.pl/sklep, który powstał
przy współpracy z Oddziałem Pomorskim PFRON w ramach projektu „Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej” realizowanego
ze środków NIW-CRSO w ramach
PROO na lata 2018-2030. Można
tam przejrzeć wszystkie produkty,
a swoje zakupy odebrać osobiście
(i przy okazji zapoznać się z przestrzenią WTZ) lub zamówić wysyłkę
kurierem lub do paczkomatu.
Rękodzieło WTZ prezentowane
jest również w mediach
społecznościowych:
facebook.com/RekodzieloWTZ,
instagram.com/rekodzielowtz
bit.ly/rekodzieloyoutube

W oknie pracowni WTZ
w Krzywym Kole wiszą
przepiękne witraże. Są one
– podobnie jak przytulanki
– dziełem podopiecznych
placówki
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Obrazy malowane akrylem
i akwarelą są dziełem
podopiecznych WTZ
w Krzywym Kole. Podopieczni
WTZ w Rumi specjalizują się
m.in. w obrazach tkanych
i wyszywanych
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Niepełnosprawni z szansą

na samorealizację
Osób mających
prawne potwierdzenie
niepełnosprawności
jest w Polsce ponad
3 mln. W rzeczywistości
niepełnosprawnych
jest dużo więcej
– 4-7 mln. Większość
z nich nie jest aktywna
zawodowo i wymaga
opieki najbliższych oraz
rehabilitacji, dlatego Caritas
diecezjalne prowadzą
Zakłady Aktywności
Zawodowej oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej, które
uczą samodzielności.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w Warsztatach
Terapii Zajęciowej oraz Zakładach
Aktywności Zawodowej Caritas diecezjalnych realizowane są w ramach
projektu Aktywni Widzialni. Celem
tego przedsięwzięcia jest aktywizacja
osób niepełnosprawnych, zdolnych
do podjęcia stałego zatrudnienia, oraz
organizacja zajęć terapeutycznych
przygotowujących beneficjentów do
samodzielnej egzystencji.

Szansa na zatrudnienie
Misją każdego Zakładu Aktywności Zawodowej jest tworzenie
i utrzymanie miejsc pracy dla osób
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niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Utworzenie zakładu i uzyskanie statusu
wymaga spełnienia wielu warunków.
Placówka przede wszystkim jest zobowiązana do zatrudnienia co najmniej 70 proc. (z ogólnej liczby osób
zatrudnionych w zakładzie) osób
niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez
powiatowe urzędy pracy, mających
znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności.
Caritas archidiecezjalne i diecezjalne
prowadzą 8 Zakładów Aktywności
Zawodowej, służących rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Są to placówki
w Budach Głogowskich, Katowicach,
Kielcach, Łodzi, Mikołowie, Jeleniej
Górze i Siedlcach.

Samodzielność
i integracja

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez
uczestników warsztatu w ramach
realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza
się w porozumieniu z uczestnikami
na pokrycie wydatków związanych
z integracją społeczną uczestników.
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
diecezjalnych specjalizują się m.in.
w tworzeniu dekoracji, które można
nabyć bezpośrednio w placówkach
oraz na kiermaszach organizowanych przed świętami, a od niedawna również w sklepie internetowym
RekodzieloWTZ.pl
Caritas archidiecezjalne i diecezjalne
prowadzą 63 Warsztaty Terapii Zajęciowej. Terapia zajęciowa w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej
odbywa się w grupach w pracowniach terapeutycznych. Warsztaty
Terapii Zajęciowej współpracują
z rodzinami podopiecznych oraz
organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w imieniu
i na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tekst Bartosz Szpurek

Podobny cel przyświeca funkcjonowaniu Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Ich misją jest ogólne
usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności
życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii
zajęciowej, oraz przygotowanie
osób niepełnosprawnych do
życia w środowisku społecznym. Zajęcia w placówkach
prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem
rehabilitacji i terapii.
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Seniorzy
z kartą
na zakupach
Fundacja Biedronki,
Caritas Polska i Caritas
diecezjalne uruchomiły
największy niepubliczny
program pomocy dla
seniorów „Na codzienne
zakupy”. Obejmuje on
ok. 10 tys. seniorów
w całej Polsce, którzy
zmagają się z problemami
finansowymi,
niepełnosprawnością
czy samotnością.

Seniorzy otrzymali kartę na zakupy,
która co miesiąc – od kwietnia 2021 r.
do stycznia 2022 r. – zasilana jest
kwotą 150 zł. To znaczące odciążenie
domowych budżetów, bo, jak wynika
z przeprowadzonego badania1 84%
seniorów deklaruje, że program ma
istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej. Uczestnicy programu
objęci są także opieką 3 tys. wolontariuszy Caritas, co jest szczególnie
ważne w czasie pandemii.
„Na codzienne zakupy” to program
społeczny prowadzony już po raz
czwarty – najpierw przez koalicję Biedronki i Caritas (pierwsze dwie edycje),
a obecnie przez Fundację Biedronki
i Caritas (edycje 2020 oraz 2021). Na
najnowszą edycję programu Fundacja
Biedronki przeznaczyła 14,5 mln zł.

Jak to działa?
Uczestnicy zostali zakwalifikowani
do programu przez diecezjalne CaBadanie przeprowadzone przez firmę Ipsos na
przełomie września i października 2020 r. metodą
CATI (wywiad telefoniczny) na próbie 1009
beneficjentów programu „Na codzienne zakupy”

1
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ritas. To starsze, potrzebujące osoby
– mają niskie miesięczne dochody,
są samotne, często niepełnosprawne. Każda z nich otrzymała kartę
na zakupy do Biedronki. Karta jest
zasilana co miesiąc kwotą 150 zł
w okresie od kwietnia 2021 r. do
stycznia 2022 r.
Seniorzy bardzo dobrze oceniają
udział w programie. Doceniają to, że
sami decydują, co kupują (95% wskazań). 70% uczestników przyznaje, że
dzięki takiej formie wsparcia nie czuje się w sklepie odbiorcami pomocy,
a zwykłymi klientami. 92% seniorów
ceni sobie kartę jako bezgotówkową
metodę płatności.
— Program „Na codzienne zakupy” to
wielkie przedsięwzięcie dla Fundacji
i Caritas, bo działamy na wielką skalę na
terenie całego kraju. Jest to też projekt,
który przynosi realne rezultaty. Jakość
życia objętych nim seniorów znacząco
się poprawia. Z perspektywy osób aktywnych zawodowo kwota 150 zł może
nie wydawać się znacząca, jednak dla
wielu seniorów to poziom, który pozwala im lepiej się odżywiać, wykupić leki
lub opał na zimę — mówi Katarzyna
Scheer, prezes Fundacji Biedronki.
Blisko 60% uczestników programu „Na codzienne zakupy” środki
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Inne komponenty
programu

z karty przeznacza na żywność. 2/3
deklaruje, że kupuje więcej nabiału,
a 50% może sobie pozwolić na zakup
większej ilości mięsa oraz owoców
i warzyw. Dzięki zwiększonemu budżetowi 57% seniorów może wykupić leki na receptę, a 31% opłacić
rachunki, zapłacić za opał.

„Na codzienne zakupy” to również
szereg mniejszych inicjatyw, które
mają na celu aktywizację seniorów
oraz pomoc w codziennych sprawach. Przykładowo, w ubiegłym
roku Caritas Polska wyposażyła 20
tys. seniorów w „Koperty życia Caritas”. Akcja została sfinansowana ze
środków Fundacji Biedronki. „Koperta życia Caritas” to zbiór podstawowych informacji medycznych na temat seniora, m.in. o przyjmowanych
lekach. W wypełnieniu „Koperty”
seniorom mogą pomóc bliscy lub
wolontariusze. „Koperta” jest przechowywana w lodówce i w razie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
służy ratownikom medycznym jako
pierwsze źródło wiedzy o zdrowiu
chorego. „Koperta” zwiększa także
poczucie bezpieczeństwa seniora
przez fakt, że zawarte w niej informacje są pełne i wiarygodne.

Wolontariusze
w programie
Ważną częścią programu jest opieka
wolontariuszy. Każdy uczestnik programu dostaje kontakt do przypisanego wolontariusza, który utrzymuje
kontakt z seniorem, a jeśli jest taka
potrzeba – pomaga mu w zakupach,
transporcie do i ze sklepu lub w codziennych czynnościach, takich jak
przygotowanie posiłków czy drobne
naprawy w domu.
— Dla wielu seniorów ważny jest też
czysto społeczny aspekt kontaktu
z wolontariuszem. Zwłaszcza dla osób
samotnych możliwość spotkania się,
rozmowy z drugim człowiekiem, fakt,
że ktoś im poświęca uwagę – są wartością dodaną tego projektu, niezwykle
cenną z ich punktu widzenia — zaznacza Małgorzata Jarosz-Jarszewska,
koordynator programów pomocy
żywnościowej w Caritas Polska.
W tym roku Caritas i Fundacja Biedronki jeszcze bardziej wzmocnią
kompetencje wolontariuszy dzięki

szkoleniom realizowanym za pośrednictwem liderów wolontariatu.
Wolontariusze otrzymali też w pakiecie powitalnym podręcznik do
pracy z seniorami.
Kim są wolontariusze w programie
„Na codzienne zakupy”? 77% z nich
to kobiety. Największą grupę stanowią osoby w wieku 35-64 lat (80%).
55% wolontariuszy ma kontakt
z seniorem raz w tygodniu lub kilka
razy w miesiącu. 82% wolontariuszy
osiąga wysoką lub bardzo wysoką
satysfakcję ze swej roli.2

Tekst Małgorzata Jarszewska, Monika Figiel
Zdjęcia Mikołaj Brożek

Badanie przeprowadzone przez firmę Ipsos
w listopadzie 2020 r. metodą CAWI (ankieta
internetowa) na próbie 802 wolontariuszy
udzielających się w programie „Na codzienne
zakupy” internetowa) na próbie 802 wolontariuszy
udzielających się w programie „Na codzienne
zakupy”
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Niewielkie niebieskie koperty trafiły już do setek
seniorów. Umieszczone w lodówkach gwarantują,
że w razie potrzeby wspomogą medyków
w ratowaniu zdrowia i życia swoich właścicieli.

Koperta, która
może ocalić życie
„Koperty życia Caritas” wciąż trafiają
do seniorów objętych pomocą Caritas. Ich najważniejszą część, czyli
formularz udostępniamy również na
stronie caritas.pl/pomoc-w-polsce/
seniorzy/koperta/. Ze strony można również pobrać i wydrukować
wizytówkę, czyli skróconą wersję
formularza zawierającą najważniejsze informacje o jej posiadaczu. Wizytówka powstała po to, by senior
mógł włożyć ją do portfela i nosić
przy sobie. W razie interwencji medycznej poza domem wizytówka ułatwi ratownikom skuteczne działanie.
To, co najważniejsze, to odpowiednie
wypełnienie formularza znajdującego się w kopercie oraz wizytówki,
a także umieszczenie wszystkich elementów koperty w odpowiednich
miejscach. Jak to zrobić opowiada
jeden z seniorów. Natomiast na pytanie, czy „Koperta życia” jest potrzebna, odpowiada ratownik medyczny.
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Zdaniem seniora
Wacław Banaszczyk, należący do
programu Senior Cartias: Jestem
w posiadaniu „Koperty życia”, którą
otrzymałem od Caritas, oczywiście
już ją umieściłem w odpowiednim
miejscu w mojej lodówce. Koperta
zawiera wszystkie dane dotyczące
moich chorób i przyjmowanych leków, wszystko mam zapisane w tej
kopercie, m.in. podaję numery telefonów do rodziny – do mojej córki i do
mojego syna – na wypadek, gdyby
mnie się coś stało i ekipa ratująca
mnie by przyjechała i nie miała ze
mną kontaktu, a więc naklejka jest
na drzwiach lodówki informująca, że
wewnątrz znajduje się ta „Koperta
życia”. Dzięki temu jestem spokojny,
że ratownicy nie będą się zastanawiać, z jakiego powodu nie mają ze
mną kontaktu, a ja przecież mogłem
mieć świadomości tylko na tyle, by
zadzwonić po pogotowie. Dzięki temu
łatwiej będzie ekipie podjąć stosowną, kompetentną pomoc dla mnie.

Zdaniem medyka
Grzegorz Bogusz, ratownik medyczny: Takie ułatwienia, jak „Koperta
ży cia”, są na wagę złota. Bardzo
często pomogłoby nam to ograniczyć czas niezbędny chociażby do
znalezienia dokumentów medycznych. Nie każda osoba starsza jest
w stanie podać nazwy przyjmowanych leków, podać dawki, nie
zawsze umie wymienić obciążenia
chorobowe. Na przykład często
zadajemy pytanie: „Na co pani
się leczy?”. „Na serce” – pada odpowiedź. W przypadku tej karty
jest miejsce, żeby jasno, w sposób
nie budzący wątpliwości wskazać
obciążenia, co dla nas jest bardzo
ważne, bo ma wpływ na dalsze postępowanie, na leki, które takiej
osobie możemy podać. Następna
bardzo ważna rzecz to kontakt do
osób najbliższych. I nie zawsze jest
to rodzina. Często mamy do czynienia z osobami samotnymi, które
nie tylko mieszkają same, ale też ze
względu na podeszły wiek nie mają
już żadnej rodziny żyjącej. Wtedy
utrzymują bliski kontakt z przyjaciółmi, z sąsiadami, więc taki kontakt powinien się też tu znaleźć.
„Koperta życia” jest bardzo fajnym
wynalazkiem, natomiast należy pamiętać, że w komplecie znajduje się
też naklejka, którą warto umieścić
w widocznym miejscu na lodówce. Wiadomo, że leki i dokumenty
trzymamy w różnych miejscach,
natomiast w większości domów
lodówka jest i na tej lodówce należy naklejkę umieścić, żebyśmy
mieli informację, że tam należy tej
informacji o stanie zdrowia szukać.
Warto również pamiętać o tym, że
stan zdrowia się zmienia, pojawiają
się nowe leki, nowe zdiagnozowane choroby, dlatego dane zawarte
w tej kopercie trzeba aktualizować.
Opracowanie
Justyna Składowska
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PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA POSIŁKI I PACZKI DLA 1600 SENIORÓW

#PomocDlaSeniora
800 seniorów otrzyma Paczkę Życia,
która będzie zawierała:
Bony zakupowe Sodexo o wartości
100 zł, które będzie można zrealizować
w popularnych sklepach spożywczych,
AGD, RTV i innych.
Kopertę Życia Caritas, którą senior
wypełni z wolontariuszem Caritas lub
członkiem rodziny. Koperta zawiera
dane osobowe, informacje o grupie krwi,
przebytych chorobach i przyjmowanych
lekach oraz kontakt do bliskiej osoby.
Są one niezbędne dla ratowników
medycznych wzywanych w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia seniora.

Operator
Gazocią gów
Pr zesyłow ych
GAZ-SYSTEM S.A. i Caritas Polska w tym roku wspólnie
realizują projekt polegający na przekazaniu posiłków
oraz paczek 1600 seniorom (w wieku 60+) zagrożonym
wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, braku
samodzielności lub niepełnosprawności. Spółka GAZ-SYSTEM przeznaczyła na pomoc seniorom ponad
pół miliona złotych. Wsparcie skierowane jest do
osób z 64 gmin w 10 województwach, w których
spółka eksploatuje istniejącą sieć gazową i realizuje
inwestycje. Dystrybucja posiłków i paczek będzie
prowadzona za pośrednictwem 10 oddziałów
diecezjalnych Caritas oraz w parafiach. W projekcie
wezmą udział ośrodki Caritas z Gdańska, Przemyśla,
Szczecina, Opola, Sosnowca, Torunia, Zielonej
Góry, Ełku, Łomży oraz Caritas Polska, która będzie
realizowała projekt na terenie Warszawy.

Maseczki – bawełnianą i jednorazowe.
Żel antywirusowy do dezynfekcji rąk.
Gadżety od spółki GAZ-SYSTEM
– notes na listę zakupów,
torbę na zakupy i długopis.

800 seniorów otrzyma
ciepły posiłek
Będzie on dostarczany do domu
seniora dwa razy w tygodniu
przez okres 3 miesięcy.
Dodatkowo seniorzy otrzymają
Kopertę Życia Caritas, żel
antywirusowy do dezynfekcji rąk
oraz maseczki jednorazowe.
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Misja: pomoc żywnościowa
Zaangażowanie w pomoc
żywnościową stanowi
ważną część działań
Caritas. Organizacja
stara się wypełniać
tę misję z należytą
starannością, realizując
wiele projektów mających
na celu pozyskiwanie
i przekazywanie żywności
osobom, które jej
najbardziej potrzebują.
Potrzeba pomocy żywnościowej
świadczonej w kraju przez Caritas
jest stała i niezbędna. Czas pandemii
pokazał, jak ta pomoc jest ważna
dla kilkuset tysięcy osób potrzebujących, szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19. Pomoc
jest realizowana m.in. dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc Żyw-
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nościowa w ramach perspektywy
2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
oraz w ramach programu Spiżarnia
Caritas. Działania te umożliwia dobrze zorganizowana sieć dystrybucji
i stale rozwijany w Caritas mechanizm pozyskiwania i przechowywania żywności.

POPŻ dla 280 tysięcy
potrzebujących
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowany jest przez
26 Caritas diecezjalnych. Rocznie
Caritas w ramach programu dystrybuuje około 14 tys. ton artykułów
spożywczych dla około 280 tys.
osób w postaci paczek i posiłków.
Każda z osób otrzymuje około 50
kg żywności. Pomoc uzyskać można
w blisko 800 punktach wydawania
żywności, do których należą parafie,
jadłodajnie i inne placówki prowadzone przez Caritas oraz Ośrodki
Pomocy Społecznej.

Program w ostatnich miesiącach realizowany był trudnych warunkach
pandemii. Wiele osób nie zgłaszało
się po żywność w obawie o swoje
zdrowie. Podejmowane przez Caritas działania miały i mają na celu
dotarcie do tych osób, jak również
do innych potrzebujących, zwłaszcza seniorów, którzy kwalifikują
się do udziału w projekcie. Caritas
wspiera osoby i rodziny podlegające
deprywacji materialnej, która polega
na braku możliwości zaspokojenia
potrzeb żywieniowych. Szczególną
pomocą żywnościową objęte są rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne,
które oczekują zwiększonej ilości
produktów żywnościowych. Pomoc
żywnościową otrzymać mogą osoby
i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością,
niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące
dochód nieprzekraczający 1402 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku

Caritas

>>

osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Spiżarnia nie marnuje
Spiżarnia Caritas to ogólnopolski
program odbioru i dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży
w sklepach i hurtowniach. Żywność
jest przekazywana najbardziej potrzebującym i ubogim w postaci paczek lub posiłków za pośrednictwem
punktów Spiżarnia Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.
Żywność odbierana jest w ramach
podpisanych umów, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności. Diecezjalne Caritas były
w stanie podpisać umowy z każdym
sklepem i partnerem, który chciał realnie przekazywać żywność i umożliwiał odpowiednie rozliczenia według
wymogów ustawy. Najważniejszym
czynnikiem zawsze był i jest człowiek – w tym przypadku kierownik
sklepu czy zespół pracowników,
rozumiejących ideę przekazywania
żywności, która po opuszczeniu sklepu musiała szybko dotrzeć do punk-
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tów odbioru, jadłodajni i w końcu do
potrzebujących.
Z logistycznego punktu widzenia
często decydującym czynnikiem jest
ilość przekazywanych produktów
oraz działalność zespołów parafialnych i wolontariuszy – to dzięki nim
żywność trafia do potrzebujących.
Ważne są ich potencjał transportowy oraz możliwości przechowywania żywności. Caritas stara się rozwijać to zaplecze i poszerzać grono
osób zaangażowanych w pomoc.

Przygotowane
zaplecze Caritas
Realizacja powyższych programów
nie byłaby możliwa, gdyby nie posiadana przez Caritas i stale rozwijana
baza magazynowano-logistyczna.
Caritas w Polsce na potrzeby dystrybucji artykułów spożywczych na
terenie wszystkich 16 województw
utrzymuje własne lub wynajęte pomieszczenia magazynowe. Aktualnie
Caritas w Polsce posiada tytuł prawny do 45 magazynów spożywczych
o łącznej powierzchni 15 264 m2
i 25 chłodni o powierzchni blisko
2500 m2. Rozwojowi zdolności pozyskiwania i dystrybucji żywności

”

„W obliczu wołania głodu
– wszelkiego rodzaju
głodu – wielu braci i sióstr
w każdym zakątku świata,
nie możemy pozostać
obojętnymi i spokojnymi
widzami. Przepowiadanie
Chrystusa będące chlebem
na życie wieczne wymaga
wielkodusznego zaangażowania
i solidarności względem ubogich,
słabych, ostatnich, bezbronnych.
To działanie bliskości i miłości
jest najlepszym sprawdzianem
jakości naszej wiary, zarówno
na poziomie osobistym, jak
i wspólnotowym.”
Papież Franciszek

w ramach Spiżarni sprzyja udział
Caritas diecezjalnych w programie
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) „Racjonalna gospodarka odpadami”. W ramach programu
Caritas diecezjalne (lub ich jednostki organizacyjne), które posiadają
osobowość prawną i są organizacjami non profit posiadającymi status organizacji pożytku publicznego i uczestniczące w programie
Spiżarnia Caritas, mogą ubiegać się
o dofinansowanie w formie dotacji
do przedsięwzięć polegających na
rozwoju infrastruktury technicznej
i procesów logistycznych związanych
z pozyskaniem, magazynowaniem
i dystrybucją niesprzedanych lub
niespożytych artykułów żywnościowych. Dzięki udziałowi Caritas
w programie NFOŚiGW znacząco
rosną możliwości absorbcji żywności
pozyskanej z sieci handlowych. Program jest rozwijany, bowiem wkrótce
powstanie kilkanaście nowoczesnych
i w pełni wyposażonych magazynów,
kilka innych zostanie zmodernizowanych oraz rozbudowana zostanie flota pojazdów obsługujących program
Spiżarnia Caritas.
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Spiżarnia
dobrych rozwiązań
Jak połączyć troskę o potrzebujących z troską o środowisko? Okazuje się, że wystarczy prosty, przemyślany
mechanizm. Na nim oparto
program Spiżarnia Caritas,
który sprawnie funkcjonuje
już od czterech lat.

Spiżarnia Caritas realizowana jest
od 2017 roku przez Caritas Polska
w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi. Jest to ogólnopolski, całoroczny
program polegający na odbieraniu
pełnowartościowych produktów
żywnościowych wycofanych ze
sprzedaży i dystrybucji ich wśród
najbardziej potrzebujących.

Tak to działa
Program opiera się na współpracy
sieci handlowych z Caritas Polska,
która jest koordynatorem programu.
Zasady działania programu są proste – pełnowartościowa żywność
z krótkim terminem przydatności jest
przekazywana przez sklepy i hurtownie przedstawicielom Caritas, którzy
dystrybuują ją wśród potrzebujących.
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Przekazanie żywności przez sklep
obwarowane jest formalnościami,
ale prawdziwe mistrzostwo efektywnego działania programu widoczne
jest dopiero w momencie jej odbioru
przez wyznaczonych wolontariuszy
diecezjalnej Caritas lub współpracujących z nią organizacji pożytku
publicznego. Zwykle na odbiór i przekazanie żywności mają oni tylko dobę
– w tym czasie muszą ją posortować
i przepakować w paczki oraz rozdać
potrzebującym albo przekazać ją do
ugotowania posiłków w jadłodajniach, punktach wydawania żywności
Spiżarnia Caritas i ośrodkach pomocy,
by mogła być wykorzystana przed
upływem terminu przydatności do
spożycia. Wymaga to wcześniejszego zaplanowania działań, pozyskania
kontaktów do poszczególnych osób
i sprawnej organizacji. Logistyka odbioru i dystrybucji wymaga stałego
zaangażowania w godzinach wieczornych, wykorzystania samochodów,
chłodni do przechowywania produktów spożywczych oraz specjalistycznych miejsc wydawania żywności,
gdzie można gotować np. gorące posiłki. W minionym roku – tak trudnym
dla wszystkich – program Spiżarni
Caritas zyskał szczególne znaczenie, bowiem stał się niezastąpionym
wsparciem dla osób pozostających
w izolacji. Mimo zagrożenia epidemicznego realizowany był przez 45
Caritas diecezjalnych i organizacji pożytku publicznego, przy udziale 1600
wolontariuszy. Cykliczne wsparcie
żywnościowe w postaci paczek i posiłków otrzymało ponad 50 000 osób.
Wśród beneficjentów byli seniorzy,

osoby mieszkające samotnie, rodziny o bardzo niskich dochodach oraz
bezdomni.

Same korzyści
W codziennym działaniu programu
ważne jest także zwrócenie uwagi na
różnorodność przekazywanych produktów. Parafialne Zespoły Caritas
i innych placówek pozyskują żywność
z kilku różnych sieci sklepów tak, aby
osoby potrzebujące mogły każdego
dnia dostać jak najwięcej różnorodnej
żywności do przygotowania zdrowego i pożywnego posiłku. W sklepach
Caritas pozyskuje głównie produkty
chłodnicze, w tym mięso, ryby i nabiał, oraz pieczywo, warzywa i owoce.
Okazjonalnie niektóre sieci przekazują także większą ilość żywności
o dłuższym terminie ważności, której
nie mogą przyjąć do sprzedaży z uwagi na błędy na etykietach lub zbyt
krótki termin do magazynowania.
Dzięki tej żywności uzupełniane są
zasoby jadłodajni i punktów żywienia.
Program Spiżarni Caritas w ubiegłym
roku realizowany był w ok. 1300
sklepach oraz 18 hurtowniach i 22
magazynach różnych sieci. W sumie
w 2020 roku sklepy przekazały ponad
6600 ton żywności o wartości ponad
83,5 mln zł. Partnerami programu
Spiżarni Caritas są sieci sklepów Jeronimo Martins (Biedronka), Carrefour, Kaufland, Aldi, Eurocash, Schiver
i Rella (Bi1, Auchan), Tesco, Lidl oraz
Selgros. Partnerzy realizują program
zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności, która została
wprowadzona w lipcu 2019 roku.
Długofalowość, codzienność oraz
wielokierunkowa współpraca Caritas
z sieciami sklepów, która opiera się
na wzajemnych korzyściach i współodpowiedzialności, to prawdziwa siła
programu.
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Spiżarnia Caritas
w 2020 roku

Masz wpływ!
W Spiżarni Caritas niesamowite jest
to, że nie tylko wspiera ogromną rzeszę potrzebujących, ale jednocześnie
włącza się w działania proekologiczne, przeciwdziałając marnowaniu
żywności. Z jednej strony pokazuje,
że przy odrobinie zaangażowania
można pomóc innym, a z drugiej
kształtuje świadomość konsumentów, pokazując skalę problemu,
jakim jest marnowanie żywności,
i jego wpływ na środowisko. Klimat
w zastraszającym tempie zmienia się,
co powoduje wymieranie gatunków
i kataklizmy na niespotykaną skalę.
Wokół nas rosną góry śmieci, niesegregowanych odpadów, postępuje degradacja środowiska. Na to
wszystko mamy wpływ!
W 2020 roku ruszyły po raz pierwszy kampanie edukacyjne sieci sklepów, które przy wsparciu materiałów
opracowanych przez Caritas Polska
uwrażliwiały klientów na problem
marnowania żywności. Wyrzucając
jedzenie przyczyniamy się do marnowania energii, wody i pracy ludzkiej
włożonej w jej wytworzenie. Zanieczyszczamy powietrze i środowisko
w procesie produkcji, a także potem,
poprzez generowanie dodatkowych
odpadów, które trzeba utylizować.
Kampanie pokazywały związek pomiędzy naszymi codziennymi wyborami a stanem środowiska i skłaniały do refleksji. Dzięki nim udało się
przybliżyć społeczeństwu cel przekazywania żywności potrzebującym
w ramach codziennych odbiorów
w sklepach, jak i podczas organizowanych zbiórek „Tak! Pomagam”.

silenia pandemii, kiedy wiele osób
pozostało w domach i bezpośrednie
kontakty stały się rzadsze, sieć pomocowa stworzona w ramach programu Spiżarni Caritas zyskała znaczenie. W minionym roku rozwinął
się program senioralny wsparcia aktywności społecznej osób starszych.
Dzięki działaniu w ramach lokalnej
społeczności potrzeby seniorów są
lepiej rozpoznawalne, a organizacja
może reagować na ich indywidualne potrzeby. Jednocześnie powstają
więzi między potrzebującymi a wolontariuszami Caritas oraz między
wolontariuszami a odbierającymi
żywność i pracownikami sklepów.
Kontakty te pokazują istotę programu, który nie jest już tylko zwykłym
zapisem w ustawie. Spiżarnia Caritas
buduje społeczną odpowiedzialność
biznesu, co jest jednym z tematów
szkoleń dla pracowników i wolontariuszy przeprowadzanych na każdym
etapie wdrażania programu.

Podczas wydawania posiłków czy
paczek powstają okazje do budowania nowych relacji. W okresie na-
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W Poskwitowie, niewielkiej
miejscowości w diecezji
kieleckiej, rozkwitł Ogród św.
Franciszka. Współtworzyły go
dzieci, zaangażowane w projekt
ekologiczny. Kiedy przyszedł czas,
by zebrać rosnące w nim żonkile
– symbol Pól Nadziei – odwiedziła
go Mobilna Ambasada Laudato Si.
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Ludzie i dzieła

POLA
NADZIEI
i kwitnące ogrody
Pola Nadziei to akcja, która polega na
promocji idei hospicyjnej i edukowaniu na temat znaczenia tego rodzaju
opieki. — Organizujemy różne akcje
i happeningi, prowadzimy edukację
w szkołach, o ile to możliwe, ale też
jeździmy do różnych wspólnot — mówi
Kacper Idzik, koordynator wolontariatu hospicyjnego w Miechowie
koło Kielc. — Opowiadamy o tym, że
w hospicjum się żyje!

Zbiórki na szczytny cel
Ważnym komponentem akcji Pola
Nadziei jest wieńcząca ją kwesta
na rzecz hospicjów. Przed pandemią zbiórki do puszek odbywały
się w bardzo widowiskowy sposób.
Ulicami przechodziły parady dzieci
i młodzieży w żółtych koszulkach,
z bukietami żonkili, które rozdawały
osobom wspierającym akcję. W tym,
podobnie jak i w poprzednim roku,
ze względu na zagrożenie epidemiczne, akcja miała nieco inny charakter,
ale jej idea i symbolika pozostały,
a kwesty odbywały się w mniejszych
grupach, m.in. w parafiach.
— Dzisiaj mieliśmy inaugurację Pól Nadziei. Żonkile, których cebulki posadziliśmy jesienią, teraz zakwitły. Właśnie
je ścięliśmy, by je rozdać i tą nadzieją
podzielić się z innymi. Wypuściliśmy też
gołębie jako symbol nadziei i powrotu

do domu Ojca, bo gołębie poleciały
w niebo i wróciły do swojego właściciela — opowiada Kacper Idzik.
— Pola Nadziei to także propagowanie
bezinteresownej pomocy oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób chorych
i cierpiących — wyjaśnia Anita Grzesik, koordynatorka hospicyjnego
wolontariatu w Kielcach. — W ten
sposób chcemy pokazywać, że życie na
każdym etapie jest wartością.

Tam, gdzie rosną żonkile
Żonkile kwitnące tak pięknie wiosną
to efekt długiego procesu, który zaczyna się od małej cebulki. Jesienią,
na skwerach i w ogrodach, wsadzono
setki takich cebulek, a potem, kiedy
wykiełkowały, pieczołowicie je pielęgnowano. Jeden z takich kwitnących
ogrodów odwiedziła załoga Mobilnej
Ambasady Laudato Si. Nie został on
wybrany przypadkowo. To Ogród św.
Franciszka w Poskwitowie koło Kielc
założony w czerwcu ubiegłego roku
w ramach projektu Caritas Laudato
Si. — Dzieci bardzo chętnie włączyły się
w tworzenie tego ogrodu, przychodziły
po lekcjach albo w sobotę, żeby wolny
czas spędzić tutaj. Teraz, kiedy ogród
kwitnie, też mogą przyjść, pobyć, posiedzieć na ławeczce — mówi Renata
Jagiełka, nauczycielka i opiekunka
Szkolnego Koła Caritas. — W naszym

środowisku zauważyliśmy problem izolowania się, zamykania na drugiego
człowieka. Mało czasu spędzamy z innymi, szczególnie na łonie przyrody.
Mało uwagi zwraca się na ochronę środowiska, co widać w braku właściwych
nawyków wśród uczniów, a my chcemy to zmienić — dodaje pani Renata.
Ogród św. Franciszka to pełnoprawny projekt ekologiczny, bowiem do
jego podlewania nie trzeba używać
wody z kranu – wystarczy deszczówka ze zbiornika zakupionego w ramach projektu. Ta piękna, kwitnąca
przestrzeń jest też dowodem na to,
że wspólne tworzenie zielonej oazy
zbliża ludzi, motywuje do działania
i zachęca do spędzania wolnego czasu na łonie natury.
Tekst Justyna Składowska
Zdjęcia Mikołaj Brożek

Jeśli chcesz się włączyć do działania, sprawdź, czy Caritas w Twojej diecezji organizuje akcję Pola Nadziei
Jeśli chcesz realizować projekt ekologiczny Caritas Laudato Si, napisz własny i wyślij wniosek: laudatosi.caritas.pl/konkursy
Nabór wniosków trwa do 7 lipca. Potrzebujesz inspiracji? Zajrzyj na stronę laudatosi.caritas.pl/dzialania-lokalne
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Wydarzenia

Tlen dla
Madagaskaru
Siostra Małgorzata Langner od 14 lat
mieszka w miejscowości Antsirabe
na Madagaskarze i pracuje w miejscowym szpitalu. Warunki zawsze
były trudne, a pandemia spowodowała prawdziwy dramat. W szpitalach na całej wyspie brakuje tlenu dla
pacjentów. Ratunkiem byłby zakup
urządzenia do produkcji tlenu na
miejscu, ale to ogromny wydatek.
Szpital w Antsirabe działa od 85 lat.
Przez większość tego czasu był to
szpital ginekologiczno-położniczy,
dopiero w grudniu ubiegłego roku zostało otwarte nowe skrzydło i obecnie trafiają tu osoby z różnymi schorzeniami. Na 140 łóżek połowa jest
zajęta przez chorych na COVID-19.*
„Jest u nas 70 pacjentów z koronawirusem i brakuje nam tlenu. Używamy
koncentratorów, ale mamy ich tylko
30. Wszyscy, którzy do nas trafiają,
mają problemy z oddychaniem, duszą
się. Tlenu brakuje również w innych
szpitalach w mieście, a także na całej
wyspie. Siostry zamawiają go w odległej o 200 km stolicy kraju” – alarmuje
siostra Małgorzata. W związku z dra-
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matyczną sytuacją siostra zdecydowała się szukać pomocy w zakupie
generatora tlenu, który pozwoliłby
rozwiązać problem. Takie urządzenie
kosztuje 105 tys. euro, dla sióstr to
wydatek nie do udźwignięcia. Wesprzeć misjonarki na Madagaskarze
zdecydowały się Caritas Archidiecezji
Poznańskiej i Caritas Polska, które
ogłosiły zbiórki, a także Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi. Wspólnymi siłami udało się
uzbierać 500 tys. zł.
*dane z maja 2021 r.

Trzeci transport
lotniczy do Bejrutu
100 koncentratorów tlenu na pokładzie samolotu Hercules wyleciało
w sobotę, 10 kwietnia z bazy wojskowej w Powidzu do Bejrutu. To już
trzeci transport lotniczy zorganizowany przez Caritas Polska dla stolicy
Libanu zmagającej się ze skutkami
sierpniowego wybuchu chemikaliów.
Oprócz wsparcia w odbudowie Caritas Polska zapewni 100 libańskim
rodzinom długofalową pomoc w ramach programu Rodzina Rodzinie.

„Odbudowa Bejrutu w czasie trwającej epidemii jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem dla tak boleśnie
doświadczonego kraju, ale dzięki
wielkiemu sercu darczyńców, którzy tak ofiarnie wsparli akcję Caritas
Polska, możemy pomóc Libańczykom
zarówno w przywróceniu warunków
do życia w ich stolicy, jak i w walce
z koronawirusem. Przy nieocenionej
pomocy polskiej armii docieramy na
miejsce z najbardziej potrzebnymi artykułami. Poprzednio były to głównie żywność oraz środki ochrony
osobistej, a teraz są to koncentratory
tlenu, które pomogą ratować zdrowie i życie zakażonych. Nie byłoby to
możliwe bez pomocy Ministerstwa
Obrony Narodowej i polskiego wojska, za co z serca dziękuję” – mówi
ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska.
W ramach zbiórki Caritas Polska rozpoczętej nazajutrz po tragedii w Bejrucie Polacy przekazali na potrzeby
poszkodowanych już ponad 9 mln zł.
Dzięki tak ogromnemu wsparciu Caritas Polska mogła włączyć się w program Odbudować Bejrut (Build Beirut
Back), będący wynikiem współpracy
kilku europejskich organizacji dobroczynnych i Caritas Liban.

Caritas
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Pomoc dla ofiar
konfliktu o Górski
Karabach
Natalia Sikora, Kombi, Filip Lato, Lilit
Hovhannisyan, Sargis Davtyan – to
tylko część polskich i ormiańskich
artystów, których utwory można
było usłyszeć w muzycznym montażu, zaprezentowanym 13 marca
na fanpage’u Caritas Polska. Wydarzenie zachęcało do wsparcia poszkodowanych w konflikcie Armenii
i Azerbejdżanu o Górski Karabach.
Ból, cierpienie i niedostatek towarzyszą tysiącom uchodźców, którzy opuścili ruiny swych domów
w Górskim Karabachu. Szukając
ratunku znaleźli go w Armenii, m.in.
w ośrodkach prowadzonych przez
Caritas. Dotychczas Caritas Polska
przeznaczyła na pomoc dla poszkodowanych w konflikcie o Górski
Karabach 186 tys. zł pochodzących
ze środków własnych i ogłoszonej
zbiórki. Fundusze zbierane na ten
cel przez Caritas w różnych krajach
są przekazywane Caritas Armenia,
która zapewnia przesiedleńcom m.in.
żywność, wyposażenie mieszkań,
opiekę lekarzy i psychologów, a także pomaga armeńskim rodzinom,
które przyjęły uchodźców.

Wydarzenia

Caritas dzieciom
z okazji ich święta
Maskotki, książki, gry planszowe, słodycze – to zawartość 15 tys. Pudełek
Szczęścia, które za pośrednictwem
Caritas diecezjalnych w całej Polsce trafiły do dzieci m.in. ze świetlic
środowiskowych, domów dziecka,
Domów Samotnej Matki oraz do
rodzin znajdujących się pod opieką
Parafialnych Zespołów Caritas. Obchodzony 1 czerwca Dzień Dziecka
to symboliczna inauguracja tegorocznej kampanii Caritas Dzieciom.
Jedną z placówek, do których dotarły Pudełka Szczęścia, jest Specjalny
Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego im. Matki Celiny Borzęc
w Mocarzewie. Mieszkają tu dzieci
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W paczkach dla nich znalazły
się słodycze, książki, pluszaki oraz
kolorowa dziecięca pościel. 100
Pudełek Szczęścia przekazali podopiecznym ośrodka pracownicy Caritas Polska. Przekazaniu prezentów
towarzyszyły konkursy, gry i zabawy.
W podobnej, piknikowej atmosferze
odbywały się obchody Dnia Dziecka
organizowane przez Caritas diecezjalne w wielu miejscach Polski.

Wydarzenia zaplanowane w związku
z Dniem Dziecka to wstęp do tegorocznej kampanii Caritas Dzieciom,
na którą składa się realizacja takich
programów, jak Wakacyjna Akcja
Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Skrzydła. „Od czerwca do
sierpnia motywem przewodnim
naszych działań w tym obszarze
będzie zbiórka funduszy na wakacyjny wypoczynek dzieci z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Co roku około 25 tys. dzieci korzysta
z tej formy pomocy. Jej organizacją
zajmują się Caritas diecezjalne przy
finansowym wsparciu Caritas Polska” – wyjaśnia Maciej Kaliciński,
kierownik działu fundraisingu Caritas Polska. „We wrześniu, w okresie
powrotu uczniów do szkół, będziemy
zbierać środki na rozwijające zajęcia dodatkowe dla 3,5 tys. dzieci
pozostających pod opieką świetlic
środowiskowych i terapeutycznych
prowadzonych przez Caritas diecezjalne. W październiku i listopadzie
skupimy się na programie Skrzydła,
w ramach którego przyznawane są
stypendia dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną lub
życiową mają ograniczony dostęp do
edukacji, a także dla tych wybitnie
uzdolnionych, które nie mają środków na rozwój swoich talentów i pasji. Takich stypendiów co roku Caritas Polska przyznaje łącznie około
500” – uzupełnia Maciej Kaliciński.
Dystrybucja Pudełek Szczęścia była
możliwa dzięki sponsorom. Składane kartonowe pudełka w kształcie
domków zapewniła firma Mondi;
Biedronka podarowała maskotki
z Gangu Fajniaków, książki o tematyce ekologicznej oraz środki finansowe dla diecezji na zakup słodyczy,
owoców i zabawek, a firma Aflofarm
przekazała żelki Magmisie. Ekologiczna gra została stworzona specjalnie na tę okazję w ramach projektu
Caritas Laudato Si.
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Dyrektor Caritas
o zdrowym żywieniu

Inauguracja
konwoju wsparcia
żywnościowego
w Caritas
Wyzwania stojące obecnie przed
organizacjami dobroczynnymi oraz
współpraca z rządem w niesieniu
pomocy najbardziej potrzebującym
to najważniejsze tematy spotkania
premiera Mateusza Morawieckiego,
minister rodziny i polityki społecznej
Marleny Maląg oraz prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Michała Kuczmierowskiego z dyrektorem Caritas Polska ks. Marcinem
Iżyckim oraz pracownikami Caritas
Polska.
Spotkanie odbyło się 2 kwietnia
w siedzibie Caritas Polska w Warszawie. Towarzyszyło mu przekazanie
pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących w ramach rządowego konwoju żywnościowego.
Podczas spotkania z mediami premier Mateusz Morawiecki podkreślił,
że rząd prowadzi politykę nakierowaną na pomoc najsłabszym, czego
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przykładem jest m.in. wsparcie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazywane organizacjom
pozarządowym.
Przed Wielkanocą ruszyło 35 tirów
z 800 tonami żywności dla blisko
pół miliona osób, by w czasie świąt
ta pomoc przynosiła nadzieję tym,
którzy jej najbardziej potrzebują. „Ta
iskierka nadziei jest dawana przez
nasz solidarnościowy Korpus Wsparcia setkom tysięcy seniorów, naszych
babć, dziadków, mam i ojców na terenie całej Rzeczypospolitej. To jest
niezwykle ważne” – mówił premier,
dziękując wszystkim wolontariuszom
i ludziom dobrej woli, którzy pomagają najsłabszym. Minister rodziny
i polityki społecznej Marlena Maląg
zaznaczyła, że Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to wspólne
działania rządu, agencji rządowych
i organizacji pozarządowych, których
najważniejszym zadaniem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Jednym
z działań realizowanych w ramach tej
kooperacji jest uruchamiany właśnie
konwój pomocy żywnościowej.

Impact ’21 to kongres gromadzący
liderów świata biznesu, nauki i administracji, poświęcony transformacji
energetycznej, zielonej ekonomii i innym zagadnieniom z 15 obszarów
tematycznych, związanych z różnymi dziedzinami życia gospodarczego i społecznego. Na zaproszenie
„Dziennika Gazety Prawnej” i firmy
Lidl w panelu eksperckim zorganizowanym 12 maja wziął udział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Przybliżył programy pomocy żywnościowej Caritas Polska i opowiedział o inicjatywach realizowanych
w ramach ekologicznego projektu
Caritas Laudato Si, inspirowanego
„zieloną” encykliką papieża Franciszka. Podkreślił znaczenie mądrej
pomocy żywnościowej, opartej na
zdrowych produktach. „Zmienia się
skład paczek żywnościowych, coraz więcej miejsca zajmuje w nich
żywność nieprzetworzona, owoce
i warzywa” – przypomniał. Zwrócił
też uwagę na lokalny wymiar działań łączących ekologiczne przesłanie
z ideą pomocy żywnościowej.
Zdjęcie Impact ’21

Zdjęcie Kry-aj/KPRM

Caritas

>>

Samochód dla diecezji
pelplińskiej
Caritas Polska przekazała Caritas
Diecezji Pelplińskiej samochód zakupiony w ramach programu Spiżarnia
Caritas. Auto posłuży do przewozu
żywności dostarczanej potrzebującym. Przekazanie pojazdu odbyło się
w Warszawie. Kluczyki do nowego
auta odebrał z rąk ks. Marcina Iżyckiego, dyrektora Caritas Polska, ks.
dr Grzegorz Weis, dyrektor Caritas
Diecezji Pelplińskiej.
Spiżarnia Caritas to ogólnopolski
program odbioru i dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży
w sklepach i hurtowniach. Żywność
jest przekazywana najbardziej potrzebującym i ubogim w postaci paczek lub posiłków za pośrednictwem
punktów Spiżarnia Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. W programie
uczestniczy 45 Caritas diecezjalnych
oraz wiele organizacji współpracujących, które deklarują gotowość
odbierania i dystrybucji żywności
z ponad 1300 sklepów. W programie
tym Caritas współpracuje między innymi z sieciami: Biedronka, Carrefour,
Aldi, Tesco, Kaufland, Selgros, Lidl.
Ponad 4000 ton żywności rocznie

numer 2 – czerwiec 2021

Wydarzenia

jest wykorzystywanych w ramach pomocy żywnościowej dla najbardziej
potrzebujących. W programie systematyczną pomoc w postaci paczek
i posiłków otrzymuje ok. 50 tys. osób.

Caritas Laudato Si
i podzielnia on-line
„Podzielnia on-line” to najnowsza
inicjatywa realizowana w ramach inspirowanego ekologiczną encykliką
papieża Franciszka projektu Caritas
Laudato Si. Ma zachęcać do dawania
drugiego życia przedmiotom, których
już nie potrzebujemy. Jej stacjonarna wersja pojawiła się 5 czerwca na
Polach Lednickich, podczas XXV
Spotkania Młodych Lednica 2000.
„Założenie jest takie, że zamiast
wyrzucać stare rzeczy (jak książki,
ubrania, sprzęty różnego typu), powiększając tym samym górę śmieci,

można je wystawić w podzielni on-line z zamiarem sprzedaży, wymiany
bądź oddania. Dzięki temu nie tylko
ktoś zaoszczędzi i skorzysta z wystawionych przedmiotów, ale również
unikniemy generowania kolejnych
śmieci, którymi oprócz wyrzucanych,
niepotrzebnych nam już rzeczy, są
również foliowe opakowania nowych
produktów czy ich zabezpieczenia
z plastiku lub innych szkodliwych dla
środowiska materiałów” – tłumaczy
Dominika Chylewska z zespołu Caritas Laudato Si.
Na spotkaniu w Lednicy pojawiła się
ambasada mobilna Laudato Si, która
zaprezentowała ideę podzielni on-line i wyjaśniła zasady tego przedsięwzięcia. Przewidziano również ciekawe warsztaty, wykłady i rozmowy
dotyczące ekologicznych postaw.
Można już zapoznać się z grupą
utworzoną na Facebooku „Podzielnia
on-line”, gdzie wkrótce pojawią się
pierwsze przedmioty na wymianę,
do sprzedaży lub przekazania.
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ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ

SENIOR W CZĘSTOCHOWIE

SENIORKI W KALENDARZU

To kontynuacja rekreacyjnego projektu
„Senior na Jurze”, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem wśród
osób starszych. Program realizuje
cele prozdrowotne, rekreacyjne
oraz integracyjne. Ze względu na
sytuację epidemiczną zasady projektu
zostały dostosowane do bieżących
zaleceń sanitarnych, a jego działania
przeniesiono na grunt miasta, aby
mieć możliwość przeprowadzenia
działań blisko miejsca zamieszkania
oraz w małych grupach. W ramach
projektu organizowane są warsztaty
rehabilitacyjno-rekreacyjne, na
których seniorzy poznają ćwiczenia
dostosowane do swoich potrzeb,
odbywają zajęcia rehabilitacyjne
oraz spacery z kijami nordic walking.
Odbywają się także spotkania
formacyjno-integracyjne, których
celem jest przybliżenie postaci św. Jana
Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego,
które są bliskie uczestnikom projektu.
Zarówno podczas warsztatów, jak
i spotkań seniorzy mają okazję do
wspólnych rozmów i odnowienia relacji
wewnątrzpokoleniowych. Projekt
realizowany jest w ramach programu
Senior Caritas 2020.

W Centrum Pomocowym Caritas im.
św. Jana Pawła II w Gdańsku odbyła
się nietypowa sesja fotograficzna
z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w niej
udział dwanaście mieszkanek Domu
Pomocy Społecznej – ich zdjęcia
trafiły do niezwykłego kalendarza.
Inspiracją było brytyjskie wydanie
magazynu Vogue na 100-lecie
istnienia firmy. Gdańska inicjatywa
służyła przedstawieniu seniorek,
które są pełne energii, klasy i szyku,
co zostało uwiecznione w kalendarzu.
Fotografie zostały wykonane
w różnorodnych stylizacjach, od disco
po glamour. Kalendarz zwraca uwagę
na działalność Centrum Pomocowego
Caritas w Gdańsku, przełamującą
stereotypy na temat domów seniora.
Zachęca też do przekazywania 1%
podatku dochodowego na rzecz
Caritas Polska. Przygotowania do
realizacji przedsięwzięcia trwały długo,
a dzień sesji zdjęciowej był intensywny.
Końcowy efekt to rezultat współpracy
modelek i profesjonalnej ekipy, która
zadbała o wszystko, co niezbędne – od
zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich
aż po profesjonalny makijaż i dobranie
stylizacji.

Oprac. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Oprac. Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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RECYKLING ODZIEŻY WESPRZE
POTRZEBUJĄCYCH
Na terenie całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Caritas rozmieściła
22 kontenery na odzież. Czerwone
pojemniki opatrzone są logo Caritas.
Jeszcze w czerwcu staną w różnych
miejscowościach kolejne 22, docelowo
zaś będzie ich 80. Kontenery służą
do składowania używanej odzieży.
Zostanie ona posegregowana
i przekazana osobom potrzebującym,
zaś część nieprzydatna do użytku
będzie mogła być sprzedana w ramach
recyklingu, a pozyskane tą drogą
środki Caritas przeznaczy na wsparcie
innych dzieł charytatywnych. Akcja
ma na celu również poruszenie
wyobraźni, że wielu przedmiotom
można dać drugie życie. — Chcemy
przekonywać ludzi do idei recyklingu,
szczególnie że powtórne wykorzystanie
przedmiotów można powiązać z pomocą
osobom potrzebującym — przekonuje
ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej
Caritas. Caritas zachęca parafie i osoby
dysponujące odpowiednim terenem,
by użyczyły miejsca na kontenery.
Zgłoszenia należy kierować do centrali
Caritas w Koszalinie.
Oprac. Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Caritas
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DIECEZJI
KIELECKIEJ

OTWARCIE NOWEJ PLACÓWKI
W CZYŻOWICACH
W Czyżowicach, w gminie Bejsce,
19 maja 2021 r. uroczyście otwarto
nową placówkę Caritas Diecezji
Kieleckiej. W budynku po byłej szkole
będą mieściły się teraz mieszkania
wspierane oraz dzienny Klub Seniora.
Podczas oficjalnego otwarcia dyrektor
Caritas Diecezji Kieleckiej ks.
Stanisław Słowik przedstawił założenia
nowej placówki. Na rozwój tego typu
działań Caritas kielecka przygotowała
już drugi projekt dofinansowany
ze środków unijnych pt. „Nowy
wymiar życia”. — W ramach projektu
mamy przewidziane prowadzenie
mieszkań wspieranych w Gorzkowie,
w Piasku Wielkim, w Stopnicy. Drugim
zadaniem jest wspieranie osób starszych
w środowisku lokalnym, w ich miejscu
zamieszkania — wyjaśniał ks. Słowik.
— Obecnie mamy około 50 osób
objętych usługami opiekuńczymi,
asystenckimi, specjalistycznymi.
Opiekunowie dojeżdżają kilka razy
w tygodniu do osób samotnych do ich
miejsca zamieszkania. Natomiast, ci
którzy mają zbyt trudne warunki do
mieszkania, znajdą miejsce w naszej
placówce — kontynuował ks. dyrektor.
Prace adaptacyjne i remontowe

w Czyżowicach trwały od września
ubiegłego roku. Na parterze budynku
mieści się Klub Seniora, pokoje terapii
zajęciowej, gabinet fizjoterapii. Na
pierwszym piętrze przygotowanych
jest 6 pokoi mieszkalnych. Mieszkania
są przeznaczone dla osób starszych
i niepełnosprawnych, którym rodzina
nie jest w stanie zapewnić opieki.
Placówka nie oferuje całodobowej
opieki, natomiast daje wsparcie
w realizacji podstawowych potrzeb
życiowych. Prognoza dalszych działań
to wykonanie windy i podjazdu
dla osób niepełnosprawnych oraz
zaadaptowanie sali gimnastycznej.
W planach jest także wykonanie
elewacji i ocieplenia oraz adaptacja
kolejnych mieszkań. Osoby,
które chciałyby zamieszkać
w mieszkaniu wspieranym muszą
przedstawić zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia lub orzeczenie
o niepełnosprawności oraz dokument
potwierdzający źródło utrzymania.
Z tym dokumentami należy się zgłosić
do Biura Caritas Diecezji Kieleckiej
przy placu Najświętszej Maryi Panny
1 w Kielcach lub bezpośrednio do
placówki w Czyżowicach. Można się
także kontaktować dzwoniąc na numer
telefonu 532-513-431. Szczegóły
na temat bezpłatnego uczestnictwa
w projekcie można znaleźć na stronie
www.kielce.caritas.pl w zakładce
projektu „Nowy wymiar życia II”.
Oprac. Caritas Diecezji Kieleckiej

ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ

CHŁOPCZYK W OKNIE ŻYCIA
W Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia 2021 r., o godz. 18:25, w domu sióstr
urszulanek w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 60, rozległ się dzwonek informujący
o otwarciu Okna Życia. Siostry znalazły
w nosidełku chłopca. — Według naszej
oceny chłopiec ma około 5 miesięcy. Był
starannie ubrany, uśmiechał się, gaworzył
— opowiada s. Anna Baranowska, pielęgniarka w domu Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego w Łodzi. — Ochrzciłyśmy go z wody, nadając mu imię Antoni.
Zgodnie z procedurą, sporządzony został
policyjny protokół ze zdarzenia. Następnie dziecko trafiło do szpitala, gdzie zostało zbadane. Mały Antoś będzie oczekiwał na adopcję w rodzinie zastępczej.
To już piąte dziecko w Oknie Życia przy
ul. Obywatelskiej. Okno Życia to miejsce,
w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko
bez narażania jego życia i zdrowia. Okna
Życia powstają najczęściej przy domach
żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Kiedy
okno zostaje otwarte, alarm zawiadamia
siostry, więc dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe
i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można
było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni.
W tym czasie sąd musi nadać dziecku
dane personalne, ustanowić dla niego
opiekuna prawnego, a następnie orzec
adopcję. Rodzice, którzy przeżywają
jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka, mogą zawsze uzyskać
wsparcie w Archidiecezjalnym Ośrodku
Adopcyjnym, pod numerem telefonu
607 161 580.
Oprac. Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Fot. pixnio.com
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DIECEZJI
OPOLSKIEJ

LAUREACI FESTIWALU
„ALBERTIANA”
Warsztat Terapii Zajęciowej
z Nysy został nagrodzony podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana”. Pomysłodawczynią
festiwalu jest Anna Dymna, a jego
współorganizatorzy to Fundacja
Mimo Wszystko i Fundacja im. Brata
Alberta. W ramach eliminacji do
konkursu powstał krótki film pt.
,,Radość budzi się w nas”, w którym
wystąpili członkowie grupy
,,Kameleon”, złożonej z uczestników
warsztatu. Do konkursu w ramach
festiwalu „Albertiana” zgłosiło się 55
zespołów oraz 50 solistów. Spośród
nich wybrano 20 zwycięzców. Ich
prezentacje można było obejrzeć
podczas gali finałowej, która odbyła
się 17 maja w przestrzeni wirtualnej
– na profilach facebookowych Fundacji
im. Brata Alberta oraz Fundacji Anny
Dymnej Mimo Wszystko. W trakcie
gali zaprezentowano 15 etiud
przygotowanych zgodnie z tematem,
który brzmiał: „Na ziemi pełnej
cudów”, jak również występy pięciu
solistów. Galę prowadziły Anna Dymna
i Lidia Jazgar. Nyski WTZ Caritas
zajął III miejsce wśród wykonawców
z regionu śląskiego, małopolskiego
i opolskiego.
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DIECEZJI
OPOLSKIEJ

W ŁAŹNI ZAPACHNIAŁO WIOSNĄ
Wolontariusze 21 Szkolnych Kół
Caritas, w ramach akcji „Pachnidła
dla osób bezdomnych”, zebrali ponad
pół tony kosmetyków, artykułów
higienicznych, pielęgnacyjnych,
środków czystości, a nawet bielizny dla
osób bezdomnych, które korzystają
z łaźni Caritas w centrum Opola.
Zebrane artykuły na bieżąco są
wydawane osobom bezdomnym.
Stała bywalczyni łaźni, kobieta po
pięćdziesiątce, która otrzymała
flakonik perfum, westchnęła
z nostalgią: „Zapomniałam już,
jak pachną”, a jej kolega, który po
dłuższym czasie zgolił zarost dodał:
„A ja sobie przypomniałem, jak
wyglądam”. Caritas Diecezji Opolskiej
dziękuje wszystkim osobom, które
ochoczo włączyły się do akcji.
Szczególne słowa uznania kieruje
do koordynatorów i opiekunów SKC
w diecezji opolskiej.
Oprac. Artur Wilpert

DIECEZJI
SANDOMIERSKIEJ

NOWE MIEJSCA PRACY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Caritas Diecezji Sandomierskiej
uruchomiła szósty Zakład Aktywności
Zawodowej. Placówka świadczy usługi
cateringowe oraz przygotowuje posiłki
dla osób społecznie wykluczonych.
Szansę na stabilne zatrudnienie oraz
możliwość samorealizacji otrzymało
19 osób niepełnosprawnych. Dział
gastronomiczny przygotowuje
ciepłe posiłki dla szkół,
seniorów oraz osób społecznie
wykluczonych. W przyszłości
zakres usług ma zostać poszerzony
o prowadzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pralni. Na
lokalizację Zakładu Aktywności
Zawodowej wybrano budynek przy
ul. Trześniowskiej 13 w Sandomierzu.
Obecnie placówka zatrudnia 19 osób
niepełnosprawnych. Docelowo planuje
stworzyć miejsca pracy dla 30 osób
posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. Całkowita
wartość projektu to blisko 950
tysięcy zł. 619 tysięcy zł na realizację
zadania przekazał Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oprac. Bartosz Szpurek
Fot. donterase from Pixabay

Oprac. Caritas Diecezji Opolskiej

82

Caritas

>>

Wydarzenia w diecezjach

DIECEZJI
SIEDLECKIEJ

ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ

CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ ROZSZERZA OFERTĘ

POMOC DLA POSZKODOWANYCH
PRZEZ NAWAŁNICĘ

Naturalne mydła i smaczne sękacze
– o te produkty rozszerza swoją ofertę
Centrum Integracji Społecznej Caritas
Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.
Wytwarzaniem naturalnych mydełek
zajmie się sekcja florystyki i rękodzieła
z siedzibą przy ul. Kąpielowej 9A.
Ręcznie robione mydła będzie można
kupić pod tym adresem, ale również
ze stoiska „pod chmurką” podczas
miejskich kiermaszy. — Obecnie trwa
przygotowanie niezbędnej dokumentacji
do uruchomienia produkcji mydła oraz
prace przystosowujące pomieszczenia
do wymagań sanitarnych i BHP —
mówi Andrzej Hojna, kierownik
Centrum Integracji Społecznej
CDS w Białej Podlaskiej. Sękacze
to z kolei nowa oferta sekcji
gastronomicznej. Zamówienia są
przyjmowane w siedzibie sekcji
gastronomicznej przy ul. Warszawskiej
15 oraz telefonicznie pod numerem
784-334-224. Centrum w Białej
Podlaskiej zajmuje się reintegracją
zawodową i społeczną uczestników,
skupionych w 5 sekcjach zawodowych:
remontowo-porządkowej,
florystycznej i rękodzieła, opiekunów
osób starszych, gastronomicznej
i finansowo-księgowej. Aktywizuje
zawodowo osoby długotrwale
bezrobotne, w trudnej sytuacji
życiowej, potrzebujące wsparcia.

Nawałnica, która 12 maja br. przeszła
przez parafię Ciepłowody na Dolnym
Śląsku sprawiła, że potok Ślęza Mała
przepływający przez miejscowość
wystąpił z brzegów. Woda wyrządziła
poważne szkody zalewając posesje,
podtapiając domy i pozbawiając
rodziny dorobku życia. Największe
szkody spowodowała ziemia wymyta
z pól. Kilkunastocentymetrowa
warstwa mułu i błota zniszczyła
podłogi. Wilgoć spowodowała
uszkodzenie drzwi. W odbudowie
pomaga Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej.

Oprac. Caritas Diecezji Siedleckiej

— Prosimy o drzwi — to usłyszeliśmy od
mieszkańców Ciepłowód — relacjonuje
Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej
Caritas. — Każdy dom dotknięty
kataklizmem ma zniszczone drzwi
wejściowe, drzwi wewnątrz, zrujnowane
podłogi oraz ściany, z których trzeba
odkuć tynk aby osuszyć cegły
— opisuje rzecznik. Przed domami
stoją zalane samochody, niektóre
nadają się tylko do zezłomowania.
Smutny widok to również sprzęt
gospodarstwa domowego: lodówki,
pralki, zmywarki, które stały na
podłogach kuchni czy łazienek.
Obecnie już nie nadają się do dalszej
eksploatacji. — W najgorszej sytuacji
są rodziny niezaradne, gospodarstwa
domowe, w których mieszkają osoby
starsze i schorowane. Im potrzebna
jest nie tylko pomoc materialna, ale
i organizacyjna. Na miejscu zarówno

władze gminy, jak i proboszcz
organizują sąsiedzkie wsparcie. Często
spotykaliśmy się z postawą solidarności
i współodpowiedzialności, poszkodowani
sami mówili, kto najbardziej ucierpiał.
„Idźcie do nich, u nich jest jeszcze
gorzej” – mówili — opowiada ks.
Dariusz Amrogowicz, dyrektor
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Do najbardziej poszkodowanych
w nawałnicy pomoc trafia za
pośrednictwem Parafialnego Zespołu
Caritas w Ciepłowodach. — Wszystkich
ludzi dobrej woli prosimy, aby na miarę
swoich możliwości włączyli się w zbiórkę
środków finansowych przeznaczonych
na usunięcie szkód powstałych w wyniku
powodzi — apeluje ks. Dariusz
Amrogowicz. — W ten sposób realnie
tworzymy sieć wzajemnej pomocy.
Ofiary pieniężne można przekazywać
na rachunek bankowy Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej o numerze:
69 1020 5242 0000 2502 0027 8143
z dopiskiem POWÓDŹ. Można też
wysłać SMS o treści POTOK
pod nr 72 052 (koszt 2,46 zł).
Oprac. CP/CAW

DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

RESPIRATORY DLA
LUBUSKICH SZPITALI
Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej we współpracy z Caritas
Polska przekazała sześć mobilnych
respiratorów dla lubuskich szpitali.
Respiratory otrzymały szpitale
w Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie
i Zielonej Górze, a także w Żaganiu
i Żarach. Ich łączna wartość to 200 tys.
złotych.
Oprac. CP/CDZ-G
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Noclegi
w Centrum Okopowa
w Warszawie

Obiekt jest
dostosowany
do wymogów
bezpieczeństwa
związanych z pandemią.
Część hotelowa oraz
gastronomiczna
są przygotowane
i czekają na gości.

w w w.centrumokopowa.pl

W kuchni

Centrum Okopowa cały czas
powstają ciepłe posiłki, które
można odebrać osobiście
lub zamówić dostawę do domu.
Zapraszamy
do składania
zamówień

KONTAKT:

recepcja@centrumokopowa.pl

W y b i e r aj ą c o f e r tę C e nt r um O ko p o w a
w s p i e r a s z dzi a ł a ln o ś ć C a ri t a s P o l s k a

tel.:

22 / 334 85 70

