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Kawałek wojny w Syrii, kawałek 
w Palestynie, w Iraku i w wielu in-
nych miejscach na świecie skłoniły 
papieża Franciszka do przemyśleń, 
które zawarł w encyklice „Fratelli 
tutti”. Niejednokrotnie w swoich orę-
dziach, listach, przemowach zwra-
cał szczególną uwagę na toczące 
się konflikty, tragiczne położenie 
mniejszości etnicznych i religijnych 
oraz ubóstwo w krajach Bliskiego 
Wschodu. Jeśli ktoś chciałby spor-
tretować trzecią wojnę światową, to 

mogłaby mieć ona twarz dziecka ba-
wiącego się w ruinach Aleppo, matki 
mieszkającej w obozie dla Jezydów 
w irackim Kurdystanie albo rodziny 
ze Strefy Gazy pozbawionej środków 
do życia, domu i nadziei. Mogłaby 
mieć też twarz starszej samotnej 
kobiety z Libanu, która w tym roku 
nie będzie zapalać lampek na choince 
i nawet wieczory spędzi po ciemku, 
bo woli ostatni grosz wydać na je-
dzenie niż na prąd.

Gdybyście mogli nagle znaleźć się 
obok tych osób, czy nie chcielibyście 
podzielić się z nimi chlebem, dobrym 
słowem i światłem nadziei? W wy-
obraźni to łatwe, ale w świecie real-
nym wszystko jest dużo trudniejsze. 
Nie znaczy to jednak, że niemożliwe. 
Sposobem, który łączy nas i rodziny 
z tych krajów, jest program Rodzina 
Rodzinie, największy realizowany 
przez Caritas Polska program po-
mocy humanitarnej za granicą. Ob-
jęliśmy nim już cztery kraje, o czym 
przeczytacie w obszernych artyku-
łach zamieszczonych w tym wyjąt-
kowym, bo świątecznym wydaniu 
kwartalnika. 

Przed nami szczególny czas przygo-
towań do Bożego Narodzenia, dla-
tego gorąco zachęcam Was, drodzy 
Czytelnicy, do chwili zadumy nad 
istotą świąt. Znajdziecie ku temu 
sposobność zagłębiając się w lek-
turę artykułów z pierwszej części 
naszego czasopisma. W wielu Wa-
szych domach święta będą czasem 

korzystania z wszelkiego rodza-
ju dóbr. I nie ma nic w tym złego, 
możemy bowiem cieszyć się tym, 
co otrzymaliśmy, tyle że ta radość 
może być większa. Spróbujmy tym 
razem nie zmarnować świątecznych 
pokarmów, spróbujmy nie kupować 
prezentów, których nikt nie potrze-
buje, i spróbujmy podzielić się do-
brem z kimś, kto ma mniej. Może 
z rodziną z Libanu, ze Strefy Gazy, 
a może z Syrii lub z Iraku. A może 
z kimś, kto jest bardzo blisko i je-
dyne, czego potrzebuje, to czyjaś 
obecność, uważność, zatroskanie. 
Tą obecność, jak co roku, ofiarują 
harcerze. Chorym, samotnym, po-
trzebującym, a także dzieciom za-
niosą Betlejemskie Światło Pokoju, 
dzieląc się z nimi „światłem nadziei” 
– jak głosi hasło tegorocznej akcji, 
w którą włącza się także Caritas. 
A nadziei potrzeba każdemu, szcze-
gólnie tym, którzy żyją najskromniej, 
na marginesie wszystkiego, bo zmu-
szeni byli opuścić swój dom, a no-
wego nie mogą znaleźć. Nadzieja to 
coś, czego brakuje też coraz częściej 
najmłodszym, zagubionym w dzisiej-
szym świecie, a jak wielki to problem, 
piszemy w trzeciej części kwartalni-
ka. Oby Nowonarodzony stał się dla 
nich i dla Was wszystkich pociechą 
w nadchodzącym roku, czego z ca-
łego serca życzę.

Ks. dr Marcin Iżycki

   

Dyrektor Caritas Polska

”Wojny, zamachy, 
prześladowania z powodów 
rasowych lub religijnych, 
a także liczne wykroczenia 
przeciw ludzkiej godności 
są oceniane na różne 
sposoby w zależności od 
tego, czy są one zgodne 
z określonymi interesami, 
głównie gospodarczymi, czy 
też nie. To, co jest prawdą, 
gdy jest wygodne dla 
możnego, przestaje nią być, 
gdy mu się to nie opłaca. Te 
rodzaje przemocy „mnożą 
się w wielu regionach świata, 
tak dalece, że noszą cechy 
tego, co można określić 
«trzecią wojną światową 
w kawałkach»”.
 

Światło nadziei
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Pomoc charytatywna zalążkiem rozwoju

Jesteście we właściwym miejscu 
i robicie dokładnie to, co mówi Ewangelia. 

Niesiecie wszystkim tę dobrą nowinę 
Jezusa – powiedział o pracy 

Caritas Polska kardynał Peter Turkson, 
prefekt Dykasterii Watykańskiej 

ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 
podczas spotkania na XXX Forum 

Ekonomicznym w Karpaczu. 
Tym samym kardynał podkreślił 

istotną rolę Caritas w kształtowaniu 
postaw wobec poruszanych 

na Forum problemów.

Kardynał Turkson został zaproszony 
przez Caritas Polska do udziału w te-
gorocznym Forum Ekonomicznym, by 
rozmawiać o współczesnych kryzy-
sach humanitarnych oraz współpracy 
biznesu i sektora pozarządowego 
w ramach reagowania na nie, a także 
roli Kościoła w tym skomplikowanym 
układzie odniesienia podczas panelu 
zatytułowanego „Synergia humani-
tarna – formy i motywacje współ-
pracy biznesu z sektorem pomocy 
humanitarnej”. Obecność na Forum 
przedstawiciela Watykanu podniosła 
rangę prowadzonych przez Caritas 
spotkań i stała się okazją do zadania 
kardynałowi wielu istotnych pytań.
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Caritas Polska: Wasza Eminencjo, 
Księże Kardynale, dziękujemy za 
przyjęcie naszego zaproszenia na 
Forum Ekonomiczne. Cieszymy się, 
że możemy Księdza u nas gościć. 
Jako prefekt Dykasterii Watykań-
skiej ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, musiał Ksiądz uczest-
niczyć już w wielu podobnych wy-
darzeniach, na przykład w forum 
w Davos. Czy wierzy Ksiądz, że 
prowadzenie dialogu z podmiotami 
gospodarczymi ma sens dla Kościoła 
katolickiego?

Kardynał Peter Turkson: Ma bardzo 
duży sens. Jest w zasadzie niezbęd-
ne. Ojcowie Soboru Watykańskiego 
II stwierdzili w dokumencie „Gau-
dium et spes”, zwanym konstytucją 
duszpasterską o Kościele w świecie 
współczesnym, że Kościół, jako świa-
dek swojej własnej Ewangelii, na-
wiązuje dialog z ludzkością na temat 
wszelkich wyzwań, przed którymi 
stoi, jej problemów i kłopotów, oraz 
że ten właśnie rodzaj dialogu ma stać 
się manifestacją, znakiem solidarno-
ści Kościoła z ludźmi. Innymi słowy, 
towarzyszenie ludzkości we wszyst-
kich tych wyzwaniach i problemach 
nie jest tylko swojego rodzaju zwy-
czajem, ale sposobem, w jaki Ko-
ściół daje świadectwo swojej natury 
i pokazuje swą solidarność z ludźmi. 
Nie wolno głosić Ewangelii do grupy 
osób, w tym przypadku do ludzko-
ści, nie będąc zainteresowanym ich 
problemami społecznymi. Ta idea 
pochodzi od papieża Franciszka – nie 
da się kochać kogoś i nie przejmować 
się jego sytuacją społeczną. A więc 
związek, lub raczej zainteresowanie 
Kościoła aspektami gospodarczymi 
czy biznesowymi, nie jest niczym 
nowym czy jakimś trendem. 

CP: Kościół nie od dziś stara się 
o wypracowanie z przedstawicie-
lami biznesu wspólnych rozwiązań 
dotyczących dobra wspólnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem naj
u boż szych i wykluczonych…

P.T.: W zasadzie od dłuższego czasu, 
szczególnie od encykliki „Populorum 
progressio” Pawła VI. W czasie mojej 
pracy w dykasterii kurii rzymskiej, 
w 2012 roku, wydaliśmy publikację 
zatytułowaną „Powołanie lidera biz-
nesu”. Mówimy w niej, że Kościół nie 
obarcza biznesu żadną winą, a raczej 
wchodzi z nim w dyskusję, prowadzi 
– powołując się na słowa Benedykta 
XVI – dialog między wiarą a rozu-
mem, w którym wiara pozwala rozu-
mowi na dostrzeżenie swoich słabo-
ści, a rozum, zmusza wiarę do stania 
się bardziej konkretną. Na tej właśnie 
zasadzie opiera się relacja Kościoła 
ze światem gospodarczym. Dialog 
ten więc nie ma na celu oskarżania 
biznesu, lecz raczej docenienie jego 
istoty, co ze względu na jego klu-
czową rolę jest niezmiernie ważne. 

CP: Zatem Kościół stara się wspie-
rać świat gospodarczy w działaniach 
służących dobru wspólnemu. Jed-
nak biznes bywa też bezwzględny 
i zdecydowanie rozmija się z tym, 
co etyczne. Co dzieje się wówczas?

P.T.: W 2014 roku papież Franciszek 
w swoim przesłaniu do uczestników 
Światowego Forum Ekonomicznego 
w Davos podziękował biznesowi za 
danie milionom ludzi szansy na wy-
dostanie się z ubóstwa, a następ-
nie wezwał przedsiębiorstwa do 
dalszego angażowania się na rzecz 
pomocy dla ludzkości. Dlatego też, 
by wspierać przedsiębiorców, mo-
żemy powiedzieć: „tworzycie ramię 
w ramię z Bogiem”. I mógłbym zi-
lustrować to obecnym obrazkiem, 
tym, gdzie siedzimy i co znajduje się 
wokół nas. Bóg stworzył drzewa, 
ale mebli już nie. Dopiero biznes 
zamienia drzewa w meble służące 
konkretnym potrzebom ludzkości. 
W pewnym sensie kontynuuje on 
więc proces stworzenia i przemienia 
to, co stworzył Bóg, w to, czego 
potrzeba ludziom. Nie oznacza to 
jednak, że nie napotyka on żad-
nych wyzwań. Te mogą pojawić się 
zawsze, na przykład wtedy, kiedy 
zaburzony zostanie balans między 
kreatywnością gospodarki, a etyką. 
Wtedy mamy do czynienia z kon-
fliktem. Najważniejsze jednak jest 
tutaj, że nie odrzucamy biznesu 
z tego powodu, a raczej staramy 
się docenić jego rolę i wspieramy 
go – czy wskazówkami, czy wia-
rą – w odpowiadaniu na potrzeby 
ludzkości. 

Peter Kodwo Appiah Turkson

Kardynał pochodzący z Ghany. Arcybiskup me-
tropolita Cape Coast, a następnie przewodni-
czący Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Od 2017 
roku prefekt Dykasterii ds. Integralnego Roz-
woju Człowieka, która przejęła kompetencje 
m.in. rady Iustitia et Pax. Do kompetencji nowej 

dykasterii należą sprawy dotyczące migracji, potrzebujących, 
chorych i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów 
zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych, 
a także ofiar niewolnictwa i tortur. Dykasteria sprawuje też 
nadzór nad działalnością Caritas Internationalis.
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CP: A więc jako chrześcijanie, kato-
licy i jako Caritas Polska znajdujemy 
się we właściwym miejscu?

P.T.: Dokładnie. Jesteście we właści-
wym miejscu i robicie dokładnie to, 
co mówi Ewangelia. Niesiecie wszyst-
kim tę dobrą nowinę Jezusa. To, co 
robicie tutaj, jest podobne do Davos 
– w Davos nie tylko uczestniczymy 
w panelach. Zapraszamy wszyst-
kich na poranną mszę o 7:00 rano. 
Na początku pojawiło się 15 osób, 
a ostatnim razem – 35. Wśród uczest-
ników forum w Davos są katolicy, dla 
których możliwość rozpoczęcia dnia 
mszą świętą jest bardzo interesująca. 
Po mszy spotykamy się przy kawie 
czy ciastkach i rozmawiamy, zarówno 
o ekonomii, jak i papieżu Franciszku, 
o tym, do jakiej ekonomii zachęca. 
Chodzi o to, by korzystać z każdej 
okazji do ewangelizowania, zastoso-
wania Ewangelii w każdej sytuacji. 
Zatem zarówno obecność Caritas 

na Forum w Karpaczu, jak i dialogi 
podczas Światowego Forum Ekono-
micznego w Davos, mogą być okazją 
do głoszenia Ewangelii. 

CP: Konfederacja Caritas, w tym 
także Caritas Polska, działa w miej-
scach największych światowych 
konfliktów i kryzysów – Bliski 
Wschód, Ameryka Łacińska czy 
kraje Afryki. Czy Ksiądz Kardynał 
mógłby wypowiedzieć się na temat 
skuteczności aktualnej pomocy roz-
wojowej i tego, jak Kościół, w tym 
także Caritas, powinien kontynu-
ować swoją misję w tym trudnym 
obszarze? 

P.T.: Działalność Caritas jest przede 
wszystkim motywowana – jak su-
geruje nazwa – działalnością cha-
rytatywną. I tutaj znów chciałbym 
powołać się na słowa papieża Be-
nedykta XVI i Franciszka. Benedykt 
w encyklice „Caritas in veritate” już 

w pierwszym ustępie mówi o tym, 
że prawdziwy rozwój jest niemożli-
wy bez dobroczynności. To ona jest 
jego głównym napędem. Kiedy pa-
trzymy na inne organizacje, to sku-
piają się one na technice, środkach. 
Dla Kościoła to nie one są zalążkiem 
rozwoju, lecz działalność charyta-
tywna. To ona sprawia, że wycią-
gamy rękę do drugiego człowieka, 
że przejmujemy się jego losem, czu-
jemy potrzebę pomocy i pokazania 
swojej solidarności. Tak więc Caritas 
pracuje w oparciu o ewangeliczną 
dobroczynność Chrystusa, co ozna-
cza, że nie działa dla zysku, lecz dla 
szerzenia idei życia. Jak powiedział 
Jezus: „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich”. Weźmy Jemen 
– kto jechałby do kraju, gdzie toczy 
się tak duży konflikt. Tam nie jedzie 
się by zarobić, lecz by być świad-
kiem miłości, każdego jej rodzaju. 
W takie miejsca jedzie się, bo tam 
odnajduje się człowieczeństwo, inną 
istotę stworzoną na obraz i podo-
bieństwo Boga, która potrzebuje 
naszej pomocy. W tym więc sen-
sie działalność Caritas jest pewną 
formą uczestniczenia w odkupieniu 
ludzkości, doświadczeniem tego od-
kupienia, pewną misją i świadec-
twem Bożym.

CP: Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali Ireneusz Krause, zastępca 
dyrektora Caritas Polska, i Marcin Kawko, 

konsultant naukowy projektu  
Caritas Laudato Si 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Więcej o dyskusjach podczas paneli 
zorganizowanych przez Caritas Pol-
ska w Karpaczu piszemy na stronach 
18-21 oraz 90-91.

OBECNOŚĆ CARITAS POLSKA NA FORUM 

Forum Ekonomiczne, które w tym roku odbyło się 
w Karpaczu, w ciągu swojej 29-letniej historii stało się 
jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych 
spotkań przedstawicieli świata biznesu, gospodarki 
i polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku udział 
w imprezie biorą przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, najbardziej wpływowi ludzie z kręgów 
biznesowych i gospodarczych, specjaliści z różnych 
dziedzin oraz liczni goście z zagranicy. W 2019 roku głos 
na Forum po raz pierwszy zabrała Caritas Polska. Jako 
jedyna organizacja pozarządowa zaproszona została do 
przeprowadzenia paneli dyskusyjnych. W roku 2021 
Caritas ponownie otrzymała możliwość przeprowadzenia 
dyskusji. Tym razem skupiła się na zagadnieniach pomocy 
humanitarnej, szczególnie w krajach pogrążonych 
w kryzysach, oraz na wsparciu seniorów – coraz szerszej 
grupy społecznej, szczególnie zagrożonej wykluczeniem 
i ubóstwem. 
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GRUDZIEŃG D Y  S I Ę  C H R Y S T U S  R O D Z I

”By Jezus narodził się w nas, 
przygotujmy serce, udajmy się 
na modlitwę, nie pozwólmy, by 
kierował nami konsumpcjonizm. 
„Muszę kupić prezenty, muszę 
zrobić to i tamto…”, to szaleństwo 
czynienia mnóstwa rzeczy.  
Ważny jest Jezus, 
a nie konsumpcjonizm. 
Konsumpcjonizm nie jest 
betlejemskim żłóbkiem.

Papież Franciszek

W A Ż N A  D A T A

5  G R U D N I A
Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza

Swoje święto mają ci, którzy radość 
znaleźli w niesieniu pomocy innym. 
W grudniu jest tyle do zrobienia! 
Włącz się w ogromną społeczność 
wolontariuszy, znajdź Parafialne 
Koło Caritas, Szkolne Koło Caritas 
lub skontaktuj się z Caritas w swojej 
diecezji.



ŚWIECACaritas
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
można wesprzeć: 

 odbierając Świecę Caritas 
w parafii lub placówce 
Caritas

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

 dokonując wpłaty na stronie:  
wigilijnedzielo.caritas.pl

 wykonując tradycyjny  
przelew na konto  
(tytuł Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom): 

 •  Bank PKO BP S.A.  
70 1020 1013 0000  
0102 0002 6526

 •  Bank Millenium S.A.  
77 1160 2202 0000  
0000 3436 4384
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W tym roku na naszych stołach 
Świece Caritas zapłoną po raz 28 
wspierając jeden z najstarszych pro-
gramów Caritas Polska – Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom. Środki 
zebrane z rozprowadzania świe-
cy Caritas przekazuje na wsparcie 
świetlic socjoterapeutycznych, po-
moc edukacyjną, letni wypoczynek, 
stypendia, a także na rehabilitację 
i leczenie najmłodszych. Każdego 
roku część środków przeznaczana 
jest także na pomoc humanitarną 
dla mieszkańców jednego z krajów, 
które cierpią z powodu wojen lub 
ubóstwa. Wiele Świec Caritas w tym 
roku ponownie zapłonie Betlejem-
skim Światłem Pokoju przyniesionym 
przez skautów z Groty Narodzenia 
Pańskiego. Trafią one do parafii, do-

mów opieki, urzędów, szkół, szpitali 
i zwykłych domów niosąc radość 
z tego, że wszyscy przynależymy do 
jednej wielkiej rodziny.

Przesłanie pokoju i jedności, jakie 
niesie Świeca Caritas, jest tym bar-
dziej wymowne, że od 2000 roku 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
jest akcją ekumeniczną, organizowa-
ną przez 4 organizacje charytatyw-
ne: Caritas Polska, Diakonię Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Diako-
nię Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego oraz Eleos Kościoła Prawo-
sławnego. Od tego czasu odbywa się 
także wspólna, ekumeniczna inaugu-
racja akcji, która zawsze ma miejsce 
w pierwszą niedzielę Adwentu i trwa 
do Bożego Narodzenia.

Świeca Caritas stała się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli Wigilii w Polsce. Płomień 
każdej z nich daje szansę na lepszą 
przyszłość dzieciom z ubogich rodzin 
i przypomina, że 2 tysiące lat temu 
narodził się Chrystus jako znak miłości 
i pokoju dla wszystkich ludzi na ziemi.

>>
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ŚWIATŁO
DAJE NADZIEJĘ
które

„Jezus, najwyższe Imię, nasz 
Zbawiciel, Książę pokoju”, 
Bóg tak bardzo niesłuchany 
w tych miejscach na świecie, 
gdzie na domy spadają pociski, 
a słabsi, inni i przybysze 
stają się wykluczonymi. 
Trudno znaleźć uniwersalny 
lek na chorobę świata, ale 
można nieść przesłanie od 
Nowonarodzonego – tak, jak 
robią to harcerze, przekazując 
co roku Betlejemskie 
Światło Pokoju. 

Jak to się dzieje, że z Groty Naro-
dzenia Pańskiego płomień wędruje 
do Polski i innych krajów, pozwala-
jąc ogrzać się przy nim wszystkim 
spragnionym ciepła? Zapytaliśmy 
harcmistrzynię Martynę Kowacką 
ze Związku Harcerstwa Polskiego, 
od lat zaangażowaną w misję Betle-
jemskiego Światła Pokoju, a dziś wo-
lontariuszkę i członkinię sztabu BŚP.

Skąd pochodzi Betlejemskie Światło 
Pokoju? Naprawdę przemierza co 
roku tysiące kilometrów?

Historia zaczyna się w Betlejem, 
mieście położonym w Autonomii 
Palestyńskiej, które przez lata było 
w centrum napięć politycznych, 
konfliktów zbrojnych oraz ataków 
terrorystycznych. Tam, ponad dwa 
tysiące lat temu, narodził się Jezus 
Chrystus. W Grocie Narodzenia Pań-

skiego w Betlejem płonie wieczny 
ogień. To właśnie od niego co roku 
odpala się jedną malutką świeczkę, 
której płomień, niesiony przez skau-
tów w wielkiej sztafecie przez kraje 
i kontynenty, obiega świat.

Sam moment odpalania Światła 
w Betlejem jest wyjątkowy. Dla 
jego idei ludzie potrafią na chwilę 
się zatrzymać, powstrzymać złość 
i gniew. W ponad 30-letniej histo-
rii Betlejemskiego Światła Pokoju, 
w zmieniających się warunkach po-
litycznych, nigdy nie zdarzyło się, 
by Światło nie wyruszyło z Betlejem 
w swoją drogę. To czyni z niego znak 
pokoju, świadectwo wzajemnego 
zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami.

Skąd wziął się ten niesamowity i nie-
co szalony pomysł przekazywania 
sobie tego niezwykłego płomienia?

Betlejemskie Światło Pokoju zorga-
nizowano po raz pierwszy w 1986 
roku w austriackim Linz, jako część 
bożonarodzeniowych działań cha-
rytatywnych. Akcja nosiła nazwę 
„Światło w ciemności” i była propa-
gowana przez Austriackie Radio i Te-
lewizję (ORF). Rok później patronat 
nad akcją objęli austriaccy skauci.

Jaką drogę przemierza Światło nim 
trafi do Polski?

Każdego roku dziewczynka lub 
chłopiec wybrani przez ORF od-
bierają Światło z Groty Narodzenia 

>>  
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Pańskiego w Betlejem. Następnie 
Światło transportowane jest do 
Wiednia za pośrednictwem Austrian 
Airlines. W Wiedniu ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, podczas 
której płomień jest przekazywany 
mieszkańcom miasta i przedsta-
wicielom organizacji skautowych 
z wielu krajów europejskich, w tym 
również słowackim skautom, od 
których Światło otrzymują harcerki 
i harcerze z ZHP.

Ile lat liczy sobie u nas ta piękna 
tradycja?

Związek Harcerstwa Polskiego or-
ganizuje Betlejemskie Światło Po-
koju od 1991 roku, więc już po raz 
31. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje 
Światło od słowackich skautów, któ-
rzy wiozą je z Wiednia. Przekazanie 
Światła odbywa się naprzemiennie 
raz na Słowacji, raz w Polsce. W ze-

szłym roku, z powodu pandemii, 
przekazanie odbyło się na przejściu 
granicznym na Łysej Polanie. W tym 
roku przekazanie odbędzie się 12 
grudnia w sanktuarium na Krzep-
tówkach podczas mszy świętej lub 
ponownie na Łysej Polanie.

Do ilu krajów trafia Światło? Czy Wy 
także przekazujecie płomień dalej, 
skautom z innych krajów?

Światło trafia do większości krajów 
w Europie. Harcerki i harcerze z ZHP 
przekazują co roku Światło dalej na 
wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy 
i Białorusi, ale także na zachód – do 
Niemiec. Często organizujemy rów-
nież rejs ze Światłem do Szwecji.

Jak wygląda przekazanie płomienia? 
Utrzymanie go jest chyba technicz-
nie trudne…

Od momentu otrzymania Światła od 
słowackich skautów, którzy ofiarują 
nam je w swoim lampionie, harcer-
ki i harcerze ZHP podtrzymują je, 
aby nie zgasło aż do Wigilii. Zawsze 
mamy zapalonych kilka świeczek, 
aby mieć pewność, że Światło nie 
zgaśnie. Harcerki i harcerze z ZHP 
często zanoszą Światło i przekazują 
je wraz ze świecami czy lampionami. 
Często również zostawiamy Świa-
tło np. w kościołach czy urzędach, 
aby każdy ze swoją świeczką mógł 
przyjść i wziąć je do domu. 

Ile polskich harcerek i harcerzy 
bierze udział w tej niesamowitej 
sztafecie?

To bardzo trudne pytanie. Związek 
Harcerstwa Polskiego zrzesza obec-
nie ponad 90 000 zuchów, harcerek, 

harcerzy, instruktorów i seniorów 
w całej Polsce. Myślę, że śmiało mo-
żemy powiedzieć, że kilkadziesiąt 
tysięcy członkiń i członków ZHP 
bierze udział w tej wielkiej między-
narodowej sztafecie Światła. Na sam 
zlot w Zakopanem przyjeżdża ponad 
3500 osób, które zabierają Światło 
w swoje rodzinne strony.

Przekazanie Światła wydaje się 
trudne logistycznie. Czy długo się 
do tego przygotowujecie? 

Przygotowania rozpoczynają się już 
wiosną. To wtedy wybierany jest 
sztab Betlejemskiego Światła Pokoju. 
Do zadań sztabu należy między in-
nymi zorganizowanie Betlejemskiego 
Zlotu, który jest wspólnym czasem 
oczekiwania i refleksji, możliwością 
do rozwoju duchowego, a także oka-
zją do nawiązania nowych harcer-
skich przyjaźni. Przygotowując się do 
przyjęcia Światła harcerki i harcerze 
mogą zdobywać sprawności związa-
ne ze Światłem. Przygotowywane są 
również akcje towarzyszące – w tym 
roku jest to akcja Betlejemskiej Pocz-
ty Zuchowej, w ramach której zuchy, 
czyli dzieci w wieku 6-10 lat, tworzą 
kartki związane z BŚP albo wypeł-
niają Zadanie Betlejemskie poma-
gające przygotować się do przyjęcia 
Światła.

Kto w tym roku otrzyma za Waszym 
pośrednictwem Betlejemskie Świa-
tło Pokoju w Polsce? 

Pragniemy, aby Światło trafiło do 
wszystkich, którzy chcą je przyjąć. 
Chcemy zanieść Światło do para-
fii, szkół, szpitali, urzędów, ale też 
podzielić się światłem nadziei ze 
wszystkimi Polkami i Polakami.

>>
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Jakie przesłanie towarzyszyć będzie 
tegorocznej akcji? 

W tym roku naszym przygotowa-
niom do duchowej służby towarzy-
szy hasło „Światło nadziei”. Chcemy, 
aby Światło było motywacją i siłą 
do pokonywania trudności. Ma ono 
stać się iskrą, która zatli się w sercu 
każdego z nas i pomoże nam stawiać 
czoła wyzwaniom. 

Jak biblijny Abraham, chcemy uwie-
rzyć nadziei wbrew nadziei (por. Rz 
4,18) i wyjść w świat, niosąc mu 
dar braterstwa i życzliwości. Sami, 
umocnieni wielomiesięczną służbą 
na rzecz drugiego człowieka, pra-
gniemy dzielić się wiarą w lepsze 
jutro, realizując znane wszystkim 
nam słowa założyciela skautingu, 
generała Roberta Baden-Powella: 
„starajcie się zostawić ten świat choć 
trochę lepszym niż go zastaliście”. 

Przekazując płomień Betlejemskiego 
Światła Pokoju, chcemy po pierwsze 
dać wszystkim „Światło nadziei” na 
lepszy świat. Światło przekazywane 

z rąk do rąk wyraża naszą nadzieję, 
że przyjdzie taki czas, że będziemy 
mogli na nowo cieszyć się sobą, po-
dawać sobie ręce i wymienić uści-
ski. Świat, gdzie braterstwo, służba, 
pomoc – ideały tak bliskie każdej 
harcerce i każdemu harcerzowi – sta-
ną się fundamentem nowych relacji 
i zasad funkcjonowania. Po drugie 
chcemy dać sobie i innym nadzieję na 
lepsze „ja” – niosąc „Światło nadziei”, 
sami nie możemy i nie chcemy zostać 
w miejscu. Pragniemy nieustannie 
się rozwijać i pracować nad sobą. 
To prag nie nie, wraz ze Światłem, 
przekazujemy dalej, by każdy potrafił 
stawiać sobie wymagania, nawet jeśli 
inni od niego tego nie wymagają. 

Jak obdarowani światłem z Betle-
jem reagują na ten piękny gest?

Ja najbardziej pamiętam reakcję jed-
nej druhny będącej niegdyś człon-
kinią Szarych Szeregów. Pierwszy 
raz odwiedziliśmy ją w 2018 roku 
– przebywała ona już wtedy w domu 
spokojnej starości. Przyszliśmy ze 
Światłem, a ona nie potrafiła ukryć 

wzruszenia – była szczęśliwa, że 
o niej pamiętaliśmy, że jesteśmy czę-
ścią tak wspaniałej akcji i że młodzi 
ludzie chcą nieść to piękne przesła-
nie Światła. To było niesamowite 
przeżycie. 

Od 1997 roku akcja BŚP pięknie 
łączy się z Wigilijnym Dziełem Po-
mocy Dzieciom…

Angażując się w Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom wiele środowisk 
w całej Polsce przekazuje Światło 
na Świecy Caritas. Świeca i zapalone 
na niej Światło stały się dla wielu 
Polaków symbolem Świąt Bożego 
Narodzenia. Płomień, który jest sym-
bolem braterstwa, jedności i pokoju 
oraz świeca, która daje szansę na 
lepszą przyszłość dzieciom z potrze-
bujących rodzin – to właśnie daje 
nadzieję. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia Martyna Kowacka/ZHP  

oraz Michał Wiraszka/ZHP
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W opuszczonych miejscach – altan-
kach działkowych czy śmietnikowych, 
pustostanach i ruderach, gdzie prze-
bywają bezdomni, wieczór przynosi 
nie tylko chłód i ciemność, ale także 
wspomnienia, dotkliwe poczucie osa-
motnienia i niemocy. Nie wiadomo, co 
jest bardziej przejmujące – czy zimno, 
ciemność, ból kości i niegojących się 
ran na ciele i duszy, czy ból samotno-
ści i opuszczenia. Wtedy najbardziej 
człowiekowi potrzeb trochę ciepła, 
czyli drugi człowiek, a do tego coś 
na rozgrzewkę – jak nie garnuszek 
gorącej zupy, to chociaż łyk chwilowo 
uspakajającej iluzji, którą już za parę 
złotych nożna kupić w pobliskim skle-
pie. Wtedy właśnie na ulice miasta 
wyruszają samochody z logo Caritas 
i Straży Miejskiej, wiozące gorącą, 
pożywną zupę, pieczywo, konser-
wy, koce, wełniane skarpety i inne 
najpotrzebniejsze rzeczy dla „tych, 
których nie widać”. 

Czas remanentu
Koniec roku jest czasem szczególnym dla wszystkich. 

Nawet pogoda mówi o przemijaniu i odchodzeniu. 
Mówi, że coś się skończyło, młodzieńczość lata 

przeminęła, zaczęły się „schody”, czyli wiek 
schyłkowy roku. Również w życiu ludzi bezdomnych 

i wykluczonych margines możliwości kurczy się 
razem z kurczącym się dniem. 
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W tym roku, od listopada do końca 
lutego, już po raz siódmy samochody 
patrolowe Straży Miejskiej rozwożą 
„trochę ciepła dla bezdomnego” w ra-
mach wspólnej akcji Caritas Polska 
i Warszawskiej Straży Miejskiej o ta-
kiej właśnie nazwie.

Za każdym razem kilkuset bez-
domnych otrzyma przed zachodem 
słońca pachnącą domem zupę – raz 
krupnik, raz grochówkę, raz pomi-
dorową, oraz świeży chleb lub bułki, 
w zależności od tego, co podarują 
piekarnie wspierające akcję. Ale 
przede wszystkim bezdomni otrzy-
mają znak solidarności i otwartego 
serca od wszystkich, którzy bezpo-
średnio lub pośrednio uczestniczą 
w akcji. W czasach pandemii te wy-
jazdy nabrały dodatkowego wyrazu 
i znaczenia, wszystko bowiem uległo 
wzmożeniu. Lęki, samotność, poczu-
cie opuszczenia i bezradności, ale 
także hojność i zaangażowanie ze 
strony tych osób, dla których jesien-
no-zimowe ciemności są może mniej 
dotkliwe, i które wspierają w różny 
sposób naszą pracę. Koniec roku to 
czas remanentu w sklepach, ma-
gazynach i w ludzkich sercach. Już 
w styczniu pojawi się więcej nadziei 
razem ze zwiększającą się dawką 
dziennego światła. Ale ból opusz-
czenia pozostanie, tak jak ból w nie-
leczonych i zaniedbanych częściach 
ciała, które są poddane niszczącemu 
działaniu wilgoci, zimna, niedożywie-
nia i smutku. Wyjazdy do bezdom-
nych z darami uświadomiły, w jak 
złym stanie zdrowia jest wielu z nich, 
i jak wielu potrzebuje konkretnego 
wsparcia ratowniczo-medycznego. 
Cukrzyca, choroby serca, zakaże-
nia ran i owrzodzenia, nieleczone 
uzależnienia, choroby skórne i inne 

dolegliwości w niehigienicznych wa-
runkach szybko postępują.  

Z pomocą ratowniczo-medyczną 
dla bezdomnych w Warszawie wy-
ruszył jesienią 2017 roku Uliczny 
Patrol Medyczny, kolejna wspólna 
inicjatywa Caritas Polska i War-
szawskiej Straży Miejskiej, do której 
dołączyła warszawska Przychodnia 
dla Bezdomnych „Lekarze Nadziei”, 
w której działa prawie 30 lekarzy 
wolontariuszy różnych specjalności. 
Przybył też trzeci, zielony logotyp 
Lekarzy Nadziei na samochodach 
patrolowych. Co roku Uliczny Patrol 
Medyczny wykonuje po kilkaset wy-

praw do najbardziej niedostępnych 
miejsc, niosąc doraźną pomoc potrze-
bującym, udzielając porad, kierując 
na dalsze badania do Przychodni dla 
Bezdomnych i – w razie potrzeby 
– dowożąc tam pacjentów.

Jak wypada nasz wspólny remanent 
na koniec trudnego roku 2021? Od 
tego remanentu zależeć będzie w du-
żym stopniu nasze wejście w następ-
ny rok i to, co on przyniesie. Biblijna 
zasada dobrego życia głosi, że każdy 
zasiew przyniesie plon. To tylko kwe-
stia tego co, kiedy i jak sialiśmy. 

Do Siego Roku 2022!  JS

TROCHĘ CIEPŁA DLA BEZDOMNEGO  
2021/2022 W LICZBACH 

W tym roku, w ramach akcji „Trochę ciepła dla 
bezdomnego”, patrole Straży Miejskiej dotrą do ponad 
100 lokalizacji, gdzie przebywają bezdomni we wszystkich 
dzielnicach stolicy. Dwa razy w tygodniu patrole odbierają 
z kuchni Centrum Okopowa przy Caritas Polska po 
100 l gorącej, pożywnej zupy (w sumie ponad 3000 l) 
z pieczywem (w sumie 2600 bochenków chleba) 
i dostarczają bezdomnym. Bezdomni otrzymają też 400 
toreb z upominkami świątecznymi, 200 koców, 600 par 
wełnianych skarpet, 22 zimowe kurtki, a także artykuły 
spożywcze. Dzięki ofiarności warszawian kupowane są też 
ciepłe, mocne buty dla bezdomnych chcących je otrzymać. 
Akcja trwa do końca lutego 2022 roku.  

Możesz wesprzeć akcję:

 wysyłając SMS pod nr 72052  
o treści ZIMNO  
(koszt 2,46 zł z VAT)
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DZIECI
HISTORIA AGNIESZKI

dają siłę
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zie
ń

Agnieszkę, pierwszą 
kobietę przyjętą do 
programu „Damy radę!”, 
już znamy. Jej historię, 
pełną bólu i bezradności 
prezentowaliśmy w jednym 
z wcześniejszych wydań 
kwartalnika. Dziś do niej 
wracamy, bo w życiu 
jej bohaterki zaszła 
kolejna dobra zmiana 
– Agnieszka niedawno 
znów została mamą i jest 
gotowa walczyć o ciepły, 
kochający dom 
dla swoich córek.
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Wokół pachniała wiosna, wszystko 
rozkwitało i dawało nadzieję. Także 
Agnieszce, która była w wówczas 
w ciąży, ale zgodziła się na rozmowę 
z nami. Wtedy jeszcze wiele rzeczy 
w jej życiu stało pod znakiem za-
pytania, dlatego Agnieszka nie zde-
cydowała się na pokazanie swojej 
twarzy i wystąpiła pod zmienionym 
imieniem. Mówiła o swojej trudnej 
młodości, próbach zagłuszania bólu, 
o zastępczych rodzicach i o córeczce, 
których bardzo zawiodła, a wreszcie 
o bezdomności i ratunku, którym stał 
się dla niej program „Damy radę!”. 
Drugie spotkanie pozwoliło nam 
uwierzyć, że wszystko jest możliwe. 
Agnieszka jest uśmiechnięta i zapa-
trzona w maleńką Natalkę. Towarzy-
szymy jej w zakupach ubranek dla 
nowo narodzonej córeczki, na które 
środki przeznaczyła Caritas. To taki 
prezent od programu „Damy radę!”. 

Wspaniale Cię znów widzieć 
Agnieszko, naprawdę promienie-
jesz. Co wydarzyło się u Ciebie 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy?

Przede wszystkim urodziłam córeczkę 
Natalkę i odzyskałam kontakt ze star-
szą córeczką. Widujemy się w ośrodku 
wsparcia, ale wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Te spotkania są dla nas 
ogromnym przeżyciem. Odbudowuję 
kontakt z moją córcią, ale też nawiązu-
je się więź między siostrami!

Gdzie teraz mieszkasz?

Nadal mieszkam z Natalką w domu 
samotnej matki, ale złożyłam wnio-
sek o mieszkanie i jestem pełna na-
dziei na szybkie rozwiązanie sprawy. 
Wierzę też, że ze wszystkim dam 
sobie radę. Przecież wiele matek 

łączy pracę z wychowaniem dzieci. 
Dlaczego więc ja miałabym sobie nie 
poradzić? Dzieci dają mi ogromną 
siłę. Chciałabym stworzyć im dom 
i kochającą rodzinę.

Czego Ci życzyć  
w nadchodzącym nowym roku?

Żeby się wszystko ułożyło. Najważ-
niejsze dla mnie jest to, by zapewnić 
moim dzieciom godne, bezpieczne 
warunki. Żebyśmy mogły być razem. 
To byłoby największe szczęście.

Życzymy Ci Agnieszko z całego 
serca, żeby się to jak najszybciej 
spełniło i bardzo dziękujemy za 
rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Przybysz, 
specjalista ds. społecznych w Caritas Polska 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Program wychodzenia 
z bezdomności „Damy radę!” 
realizowany jest dzięki ofiarności 
darczyńców. Jeśli chcesz pomóc, 
możesz dokonać wpłaty na konto: 

 Bank Millennium S.A. PL 
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 roku. 

Jego uczestnicy to osoby młode, które nie są w stanie 
same wyjść na prostą, potrzebują wsparcia. Do tej 
pory byli to wyłącznie mężczyźni, którzy znaleźli się 
na ulicy z różnych przyczyn, także ci, którzy odbyli 
karę pozbawienia wolności. Od niedawna 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, w przygotowaniu do zawodu, 
a nawet w 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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ZE ŚMIETNIKA
KRÓTKA 

HISTORIA MARCINA

w górę

gr
ud
zie
ń

Jak to się stało, że od wczesnych 
lat okoliczne śmietniki w niewiel-
kiej podwarszawskiej miejscowości, 
w której mieszkał z rodzicami i dwo-
ma braćmi, stały się jego życiową 
bazą? Historia, jakich wiele, bo bez-
domność niejedno ma imię. Wielu 
bezdomnych ma jakieś rodzinne 
przystanie, lepsze lub gorsze domy, 
ale albo nie ma w nich miejsca dla ich 
wrażliwości, albo alkohol i patolo-
gie czynią ich bezdomnymi, najpierw 
w sercu, potem w życiu. Reszta toczy 
się już po równi pochyłej. 

— Jakoś się trzymałem, dopóki Mama 
żyła. Potem dom, w którym mieszkali-
śmy, spłonął i był w tym jakiś przeklęty 
znak. Wcześnie rozpoczęta zażyłość 
z alkoholem zaczęła wypełniać moją 
pustkę i osamotnienie — mówi Marcin. 

Marcin został przyjęty do 
programu wychodzenia 

z bezdomności i uzależnień 
„Damy radę!” w 2016 r. Mimo 

młodego wieku miał za sobą 
dramatyczną historię życia na 

marginesie i coś ujmującego 
w sobie – wrodzoną łagodność, 

uśmiech, a przy tym charakter 
i radykalne usposobienie. 

Można powiedzieć 
– piękne męskie cechy. 

Coś jednak poszło nie tak. 
Albo tak, tyle że na około.

>>Gdy się Chrystus rodzi
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Spotykamy się w skromnym, ale cie-
pło urządzonym mieszkanku w sta-
rej kamienicy w Otwocku. Marcin 
otrzymał je rok temu dzięki pomocy 
miejscowego OPS, a Caritas Polska 
pomogła mu je wyremontować i wy-
posażyć. Kiedy miał się wprowadzać, 
były tam tylko przyłącze wody, toa-
leta i wspólna łazienka na korytarzu 
oraz trzeszczące podłogi przykry-
te linoleum. Ale Marcin już był na 
swoim. Prawdziwy dom buduje się 
stopniowo. Jak już są „fundamenty” 
i jakaś wizja przyszłości, w naturalny 
sposób dom powinien wypełnić się 
rodziną, która budować ma go dalej.

Siedzimy przy nowym sosnowym 
stole pod bukietem słoneczników. 
Herbatę zaparzyła Sylwia, z którą 
Marcin wiąże nadzieje na przyszłość. 
Wzrok Sylwii mówi więcej niż sło-
wa. Sama pochodząca z trudnych 
warunków domowych, z historią 
poranionych relacji, krzywd i zagu-
bienia, odnalazła nareszcie, jak mówi 
ze wzruszeniem, przystań swojego 
życia. Z lekką niepełnosprawnością, 
podobnie jak Marcin, stali się dla sie-
bie wzajemnym wsparciem. 

Rodzina Sylwii od razu zaakceptowa-
ła Marcina po tym, jak zobaczyła jego 
historię, wyemitowaną w progra-
mie telewizyjnym „Dobre historie”, 
w którym prezentowane są trudne 
życiorysy z pozytywną pointą. Mia-
ry dopełniło zdjęcie Marcina w ob-
jęciach papieża na Placu Świętego 
Piotra zrobione w listopadzie 2017 
roku. Zresztą w Watykanie znalazł 
się, wraz z kilkoma innymi uczestni-
kami programu „Damy radę!”, w dość 
niezwykły sposób. Historia Marcina 
nadaje się na scenariusz filmowy albo 
na dłuższy reportaż.

Jak to było z tym wyjazdem do Rzy-
mu? Pielgrzymka?

Nie, szczęśliwy zbieg okoliczności 
można powiedzieć. Ja mówię, że to 
raczej Boża pomysłowość. Pojecha-
liśmy z chłopakami z „Damy radę!” 
na ogólnopolski turniej szachowy 
bezdomnych do Międzywodzia, or-
ganizowany przez Caritas. Wstyd 
powiedzieć, nie umiejąc zbyt dobrze 
grać w szachy. Ale przygotowywali-
śmy się do niego przez całe lato. Na 
zwycięską drużynę czekała nagro-
da – wyjazd do Rzymu na parę dni 
zwiedzania i spotkanie z papieżem 
z okazji Światowego Dnia Ubogiego. 
Zajęliśmy wtedy czternaste, ostatnie 
miejsce, ale dyrekcja Caritas, w uzna-
niu dla naszego zapału i odwagi, 
ufundowała dodatkową, honorową 
nagrodę dla ostatniej drużyny. I tak 
pierwszy raz w życiu poleciałem sa-
molotem, pierwszy raz znalazłem się 
za granicą i miałem bardzo osobiste 
spotkanie z papieżem. Od tej chwili 
wszystko się zmieniło w moim życiu. 

Tak od razu?

No, nie tak od razu. Po powrocie 
wpadłem w straszny ciąg alkoho-
lowy, z którego ledwo wyszedłem 
żywy. Miałem odmrożone stopy, 
leżałem w szpitalu, gdzie musieli mi 
amputować oba duże palce u stóp. 
Ale Bóg czuwał nade mną. Odnalazł 
mnie na śmietniku i wyciągnął rękami 

dobrych ludzi. To było po roku od 
pamiętnej wizyty i spotkania na Pla-
cu św. Piotra. Wiele spraw udało się 
załatwić od tamtego czasu, chociaż-
by to mieszkanko. No i oczywiście, 
moje uwolnienie od alkoholu. Mam 
pracę przy sprzątaniu, którą lubię, 
staram się o częściową rentę. Mam 
też świadomość, że nie jestem sam.

Droga, jaką przechodzi Marcin, nie 
jest ani łatwa, ani prosta. Zapewne 
wiele jeszcze będzie na niej trudów, 
wyzwań i niespodzianek, ale, jak po-
wiedział mi kiedyś pewien długoletni 
bezdomny, w bezdomność wchodzi 
się etapami, to i etapami się z niej 
wychodzi. Zespół Caritas Polska ży-
czy Marcinowi i Sylwii wytrwałości 
w realizacji wspólnych planów i ma-
rzeń, mądrości, jaką przynosi każdy 
etap życia i stałego rozpalania do-
mowego ogniska, którego oboje są 
tak bardzo stęsknieni.  

Tekst Janusz Sukiennik 
Zdjęcia Caritas Polska,  
L'Osservatore Romano

Program wychodzenia 
z bezdomności „Damy radę!” 
realizowany jest dzięki ofiarności 
darczyńców. Jeśli chcesz pomóc, 
możesz dokonać wpłaty na konto: 

 Bank Millennium S.A. PL 
77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem 
DAMY RADĘ

>>  

17 numer 4 – grudzień 2021

Gdy się Chrystus rodzi



POTRZEBNE 
SAMOTNOŚĆ

leki na

gr
ud
zie
ń

Mieszkanie skromne, ale 
schludne. Wystarczy tylko 
zaparzyć herbatę, przynieść 
ciasto na stół i spędzić z kimś 
czas. Ale nikt nie przyjdzie. 
Nawet telefon od wielu dni 
milczy, nie licząc połączeń 
od natrętnych naciągaczy 
namawiających na bezpłatne 
garnki czy badania. Tak minął 
kolejny samotny dzień seniora. 

Samotność osób starszych to jeden 
z największych problemów dzisiej-
szych czasów, choroba cywilizacyj-
na. Wynik przemian społecznych 
i utrwalającego się stylu życia; chęci 
zachowania niezależności i nieanga-
żowania się w bliskie relacje – tak-
że te ze starzejącymi się rodzicami. 
Walka z tym to jak walka z wiatra-
kami. Tymczasem samotność zabi-
ja. Jest bardziej niebezpieczna od 
problemów z krążeniem czy palenia 
papierosów. Z badań wynika, że oso-
by starsze, które czują się samotne, 
umierają szybciej…

Uczucie pustki

Gdy człowiek czuje się zapomnia-
ny, niepotrzebny, pusty w środku 
i nie ma komu o tym opowiedzieć, 
doświadcza samotności. To praw-
da, że samotnym można być nawet 
mieszkając z rodziną, ale to inna 
samotność. Z niej człowiek zwykle 
ma siłę wyjść. Ludzie starsi, jeśli 
są samotni, to zazwyczaj dosłow-
nie. To uczucie tak dojmujące, że 
odbiera wszelką radość i wszelką 
chęć działania. Im samotność trwa 
dłużej, tym trudniej wyjść do ludzi, 
zadzwonić do kogoś bliskiego, po-
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gadać z sąsiadem. Koło się zamyka. 
A tak naprawdę człowiek samotny, 
by poczuć się lepiej, nie potrzebu-
je zainteresowania ze strony wielu 
osób. Nie chodzi bowiem o ilość 
kontaktów, ale o ich jakość. Może 
to być jedna przyjaciółka albo ktoś 
z rodziny, komu zależy na tej oso-
bie. Ktoś życzliwy, bezinteresow-
nie pytający: jak się czujesz, czy nie 
potrzebujesz czegoś ze sklepu, czy 
udało ci się dostać do lekarza, czy 
masz na leki… Podobno człowiek 
jest samotny, gdy uczucie pustki 
i samotności odczuwa przynajmniej 
raz w tygodniu, a przecież wokół 
nas wiele jest osób, które czują się 
samotne codziennie. Ale czy samot-
ność w ogóle da się zmierzyć?

Na marginesie życia

Do pustego domu człowiek samotny 
chętnie zaprasza głos z radia czy 
telewizji. To namiastka czyjejś obec-
ności, ale w rzeczywistości daje ona 
tyle, co nic. Często pogłębia uczu-
cie izolacji, bycia poza nawiasem 
wszystkiego. Bo czy spiker mówiący 
w porannym programie o tym, że 
wystarczy filiżanka kawy, by nabrać 
sił, faktycznie zwraca się do wszyst-
kich? Na pewno nie – zwraca się 
do tych, którzy od rana są w pra-
cy i po prostu chcą się „obudzić”. 
Jeśli prowadzący na antenie cieszy 
się, że jutro już piątek, to czy myśli 
o wszystkich? Raczej pominął eme-
rytów, którzy może nawet chcieliby 
znów mieć obowiązki, znów czuć 
sens istnienia, ale świat przestał 
od nich chcieć czegokolwiek. Głos 
z radia czy telewizji być może mówi 
do seniorów, gdy zachęca do udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych 

CARITAS PRZECIW  
SAMOTNOŚCI I WYKLUCZENIU 

Kiedy zbliżają się święta, w mediach powraca temat 
samotności, szczególnie wśród seniorów. Tymczasem 
Caritas przechodzi do działania i zaprasza wszystkich 
potrzebujących i spragnionych obecności drugiego 
człowieka na Wigilię Caritas. Poza tą piękną akcją 
organizacja oferuje starszym całoroczną pomoc 
żywnościową. Jedną z jej form jest program „Na 
codzienne zakupy”, w ramach którego najubożsi 
seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą, pozwalającą na 
zrobienie zakupów. Caritas stara się też przeciwdziałać 
marginalizacji seniorów proponując im takie inicjatywy, 
jak np. Senior Caritas, czyli rodzaj klubu dla seniorów 
chcących korzystać z warsztatów, wycieczek i wielu 
innych aktywności, a przede wszystkim z bycia członkiem 
grupy. Mając na uwadze to, jak istotne dla osób starszych 
jest poczucie bezpieczeństwa, Caritas dystrybuuje 
Kopertę Życia* – dokument, który po wypełnieniu 
i umieszczeniu w lodówce stanowi ważną informację dla 
ratowników medycznych ratujących zdrowie lub życie 
seniora, szczególnie mieszkającego samotnie.

Wiele z tych programów nie mogłoby istnieć, gdyby 
nie rzesza wolontariuszy gotowych dostarczyć 
potrzebującym paczkę żywnościową, poświęcić swój czas 
na rozmowę, pomóc w korzystaniu z karty „Na codzienne 
zakupy” czy w wypełnieniu Koperty Życia. By pomoc 
ta była adekwatna i satysfakcjonująca dla obu stron, 
Caritas dba o jak najlepsze przygotowanie wolontariuszy 
organizując dla nich spotkania i szkolenia.

*  Kopertę Życia można także pobrać ze strony caritas.pl/pomoc-w-polsce/seniorzy/
koperta/
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– koncercie, sztuce teatralnej, wy-
stawie – ale nie wie, że gdy człowiek 
już raz zamknie się na udział w życiu 
społecznym, bardzo trudno wyjść 
mu z tej klatki. Trudno mu przekonać 
się, że tym razem jest to coś także 
dla niego, a nie tylko dla tych, którzy 
żyją pełnią życia. Poza tym bilet na 
wydarzenie nie jest wart opakowa-
nia leków, które starczą na miesiąc, 
dwa, trzy. Wybór jest więc prosty, 
dlatego samotny senior, jeśli gdzieś 
idzie, to najczęściej do apteki czy 
sklepu spożywczego, a nie na kon-
cert, którego musiałby na dodatek 
wysłuchać sam. Słowo „jeśli” jest tu 
bardzo istotne, bowiem wskazuje też 
na grupę seniorów niesprawnych 
ruchowo i tzw. więźniów czwartego 
piętra, w przypadku których poko-
nanie schodów to ogromne wyzwa-
nie dla obolałego, słabego ciała. 

Dialog pokoleń

Przywykliśmy myśleć o margi-
nalizacji najstarszych jeśli chodzi 
o nowoczesne technologie, tymcza-
sem okazuje się, że marginalizacja 
dotyczy większości sfer życia. Jak 
zauważa autor raportu „Seniorzy 
–niewidzialni – obecni?”* niska 
obecność osób starszych w naszym 
życiu społecznym to nie tylko stra-
ta dla jakości ich życia, ale także 
dla nas wszystkich. Osoby starsze 
niosą przecież bagaż indywidual-
nych i pokoleniowych doświadczeń, 
stanowiąc żywą historię i przeka-
zują elementy tradycji oraz unikal-
nej wiedzy młodszym pokoleniom. 
Międzypokoleniowa transmisja 
wzorców i wiedzy to coś cennego 
z punktu widzenia podtrzymywania 
kultury, ale i rozwoju naszej zbioro-

wości. Kontakt z osobami starszymi 
jest niezwykle cenny dla młodych. 
Dzięki temu mogą oni lepiej zrozu-
mieć fenomen życia, które przecho-
dzi przez różne fazy.

Dysponując wiedzą o istocie samot-
ności osób starszych nie można nic 
nie robić. Jednak by działać, musimy 
po pierwsze umieć identyfikować 
problem w otoczeniu, a prościej 
mówiąc, rozpoznawać tych, którzy 
są lub czują się samotni. Po drugie 
musimy szukać przyczyn zjawiska 
oraz stosować narzędzia przeciw-
działające samotności lub ją łago-
dzące. Caritas w Polsce od lat stara 
się rozpoznawać osoby w potrzebie 
oraz proponuje rozwiązania zarówno 
dla seniorów ubogich, jak i dla do-
świadczających samotności i wyklu-

czenia. Stara się także zainteresować 
problemem przedstawicieli władz, 
organizacji pozarządowych i bizne-
su, byśmy jako społeczeństwo mogli 
w przyszłości lepiej się organizować 
nie pomijając seniorów, których od-
setek będzie rósł.

Tekst Justyna Składowska 
Zdjęcia Caritas Polska

Działania Caritas na rzecz  
seniorów można wesprzeć:

 Wpłać dowolną kwotę na 
konto: 70 1020 1013 0000 
0102 0002 6526  
z dopiskiem SENIOR 

 Wyślijc SMS pod nr 72052 
o treści SENIOR  
(koszt 2,46 zł z VAT)
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O SENIORACH NA FORUM 

Włączenie lokalnych organizacji, 
wolontariuszy i sąsiadów w identyfikację 
problemów seniorów, tworzenie zachęt 
i udogodnień do korzystania z oferty 
kulturalnej przez osoby starsze, wspieranie 
opiekunów rodzinnych i nieformalnych – to 
tylko niektóre z działań rekomendowanych 
w raporcie Seniorzy – niewidzialni – obecni?* 
przygotowanym na zlecenie Caritas Polska. 
Tematy poruszone w dokumencie były 
omawiane podczas panelu senioralnego 
zorganizowanego przez Caritas Polska 
w trakcie XXX Forum Ekonomicznego 
w Karpaczu.

*  dr Rafał Bakalarczyk, Seniorzy – niewidzialni – obecni? 
Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, 
możliwości, sierpień 2021, na zlecenie Caritas Polska; 
raport można pobrać ze strony caritas.pl/pomoc-w-
polsce/seniorzy

Jak wynika z danych zawartych w raporcie, 
osoby powyżej 65. roku życia będą 
stanowiły w 2050 roku 32% ogółu ludności 
w Polsce, a 10% społeczeństwa będzie 
miało więcej niż 80 lat. Co trzeci klient 
będzie seniorem, większość firm będzie 
zatrudniać osoby w wieku 60+, wzrośnie 
też liczba osób starszych wymagających 
wsparcia. Z tymi wyzwaniami już wkrótce 
będzie się mierzyć nasze społeczeństwo, 
dlatego warto rozmawiać, by wprowadzić 
mechanizmy radzenia sobie z zapewnieniem 
opieki seniorom, ich aktywizacją, 
przygotowaniem oferty specyficznych 
usług dla seniorów i regulacji pozwalających 
starszym bezpiecznie kontynuować pracę 
zawodową. Tym i wielu innym zagadnieniom 
poświęcono panel dyskusyjny na Forum 
w Karpaczu, podczas którego obecni byli 
przedstawiciele rządu i świata biznesu.

>>  

21 numer 4 – grudzień 2021

Gdy się Chrystus rodzi



CZAS
CHLEBEM

łamania się

gr
ud
zie
ń

Podczas tegorocznej Wigilii, wzorem 
lat ubiegłych, ubodzy, bezdomni, 
samotni będą mogli ogrzać się ciepłem 
ludzi dobrej woli. Przygotowane 
zostaną dla nich stoły z poczęstunkiem 
i paczki żywnościowe.

Święta Bożego Narodzenia to czas, 
w którym powinniśmy szczególnie 
pamiętać o ubogich, opuszczonych, 
wykluczonych i poranionych przez 
życie, bo wtedy najbardziej potrze-
bują oni wsparcia i życzliwego serca. 
Dla nich właśnie Caritas Polska już 
po raz piąty organizuje ogólnopolską 
akcję Wigilia Caritas. 

— Te spotkania, organizowane w róż-
nych miejscach – w szkołach, świetli-
cach, stołówkach, czasem w eleganc-
kich salach, na rynkach miast – stały 
się tradycją. Mają swój bardzo kon-
kretny wymiar, bo wciąż gdzieś wokół 
nas są ludzie, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na przygotowanie wigilijnego 
posiłku. Ważne jest jednak także coś, 
co podkreślają uczestnicy wielu Wigilii 
Caritas, zarówno osoby samotne, jak 
i pomagający im wolontariusze. Bo nie 
chodzi przecież tylko o sam posiłek, 
ważna jest ta świąteczna atmosfera, 
na którą składa się poczucie wspólnoty 
i odświętny charakter spotkania – ten 
biały obrus, opłatek, kolędy, szopka czy 
choinka – mówi ks. Iżycki, dyrektor 
Caritas Polska.
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Wigilie Caritas  
w diecezjach 
i archidiecezjach  
w Polsce

”Święta Bożego Narodzenia będą 
wówczas, jeśli, podobnie jak Józef, 
uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, 
podobnie jak Maryja, powiemy Bogu 
«Oto jestem»; jeśli, podobnie jak 
Jezus, będziemy blisko tych, którzy 
są samotni; jeśli, tak jak pasterze, 
opuścimy nasze zagrody, aby być 
z Jezusem. Boże Narodzenie będzie 
wówczas, jeśli znajdziemy światło 
w ubogiej grocie Betlejem.  
Papież Franciszek

Tym razem w Wigilię Caritas za-
angażowało się 101 miast w całej 
Polsce. W 44 miastach 11 000 po-
trzebujących zasiądzie do wigilijnej 
wieczerzy, a w 57 miastach kolej-
nych 11 000 osób otrzyma paczki 
z żywnością, z której będzie można 
samodzielnie przygotować sobie 
wigilijną kolację. Do tak ogromne-
go przedsięwzięcia potrzeba także 
rąk do pracy, dlatego w pakowanie 
i rozdawanie paczek zaangażuje się 
ok. 2000 wolontariuszy z 30 die-
cezji. W sumie tą szczególną i tak 
ważną w tym czasie pomocą zosta-
ną objęte 22 000 osób, dla których 
zostanie przygotowanych 65 ton 
żywności. 

— W tym roku zasiądziemy znów do 
wspólnego stołu, chociaż w wielu miej-
scach, z uwagi na okres pandemii, jesz-
cze pozostanie forma akcji w postaci 
paczek — podkreśla Bartosz Kulisz, 
koordynator programów pomocy 
żywnościowej w Caritas Polska. 
— Przesłanie akcji pozostaje bez zmian, 
chodzi nie tylko o przekazanie potrze-
bującym konkretnej pomocy w postaci 
paczki, ale także o to, aby poczuli, że 
są otoczeni troską i że nie zapominamy 
o nich — dodaje.

Idea wydarzenia pochodzi z Pozna-
nia, gdzie od piętnastu lat ubodzy 
gromadzą się w Wigilię na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Od 2017 roku Wigilia Caritas 
odbywa się także w innych miastach 
Polski. Akcję od początku wspiera 
właściciel marki Selgros. 

Przygotowała Magdalena Masiak, 
koordynator programu Spiżarnia Caritas 

Zdjęcia Caritas Diecezji/Archidiecezji: 
Białostockiej, Gliwickiej, Lubelskiej, 

Sosnowieckiej, Warmińskiej
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ŚWIĘTAzero  waste

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot 
Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został 
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

gr
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ń

Święta Bożego Narodzenia w Polsce 
wiążą się z wieloma pięknymi tradycjami, 

część z nich uległo jednak większym 
lub mniejszym metamorfozom.

Na choince nie wieszamy już 
jabłek czy pierniczków, ale plastikowe (!) bombki, 

a prezenty, które niegdyś były tylko symboliczne, 
dziś – skuszeni reklamami – kupujemy 

w nieprzyzwoitych ilościach, nie zważając na 
ich przydatność i jakość. Umiaru nie znamy też 

w gromadzeniu żywności na świąteczne stoły. 
Zerwanie z konsumpcyjnym 

modelem przeżywania świąt 
i pohamowanie się od produkowania 

sterty poświątecznych odpadów może nie 
być łatwe, ale mamy na to kilka sposobów. 

>>
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Świąteczne  
menu bez strat

Przygotować świąteczne potrawy wyrzucając jak najmniej 
to już sztuka, a co dopiero nie zmarnować niezjedzonych 
od razu potraw! Sekret tkwi w takim zaplanowaniu menu 

na Wigilię i dwa dni świąt, by przynajmniej niektóre 
dania wykorzystywały składniki z dań przygotowanych 
wcześniej. Plus oczywiście przemyślana lista zakupów. 

sk
ład

nik
i 3 marchewki, 2 pietruszki, 

pół selera, 1 por, natka 
pietruszki, 2 kg buraków, 
2 ząbki czosnku, 2 listki 
laurowe, 2 suszone grzyby, 
łyżka majeranku, 4 ziela 
angielskie, 5 ziaren czarnego 
pieprzu, 2 łyżeczki soli, łyżka 
octu, łyżeczka cukru

Czerwony barszcz

Wszystkie warzywa dokładnie umyj. 
Seler obierz, przekrój na pół i wrzuć 
do garnka. Buraki obierz (obierki 
zostaw), dodaj do garnka. Od marchwi, 
pietruszki i pora odetnij końcówki (nie 
obieraj), umyte warzywa dodaj do 
selera razem z natką pietruszki. Wrzuć 
grzyby i czosnek. Zalej 2 l wody. Dodaj 
ocet, liście laurowe, ziele angielskie, sól, 
pieprz i cukier. Pod koniec gotowania 
dodaj majeranek. Gotuj na małym ogniu 
pod przykryciem ok. 1,5 h (do miękkości 
warzyw). Po zagotowaniu wyjmij 
wszystkie warzywa i odsącz. 

Obierki z buraków możesz wyko-
rzystać do warzywnych czipsów, 
a ugotowane warzywa do wegeta-
riańskich kotlecików i sałatek.

sk
ład

nik
i ugotowane warzywa wyjęte 

z bulionu, 1 szklanka lub 
1 torebka ugotowanej kaszy 
(jaglana, kuskus, jęczmienna 
lub owsiana), 1 drobno 
posiekana cebula, 2 starte 
ząbki czosnku, 6 łyżek mąki 
ziemniaczanej, 6 łyżek oleju, 
sól i pieprz do smaku, pół 
łyżeczki ziół prowansalskich, 
pół łyżeczki słodkiej papryki

Kotleciki  
z jarzyn po bulionie

Warzywa zetrzyj na tarce o grubych 
oczkach, zblenduj lub przepuść przez 
maszynkę do mielenia. Do warzyw 
dodaj wszystkie pozostałe składniki 
i wymieszaj. Uformuj kotleciki 
i wyłóż na wyłożoną papierem do 
pieczenia blaszkę. Piecz 60 minut 
w temperaturze 180°C, obracając 
kotleciki po 30 minutach.

Warto dodać wszystkie warzywa, 
które zalegają w lodówce. Do-
datkową marchewkę wystarczy 
zetrzeć na tarce i wrzucić do masy. 
Ugotowane ziemniaki pokroić 
w kostkę lub zetrzeć i tak samo 
z dowolnym warzywem.

sk
ład

nik
i wszystkie ciasta i ciasteczka, 

które zostały ze świąt 
(ok. 500 g, jeśli jest mniej, 
można dorzucić herbatniki, 
płatki kukurydziane, płatki 
owsiane), pół szklanki mleka, 
2 łyżki kakao, pół szklanki 
wiórków kokosowych,  
100 g masła

Bajaderki z resztek

Mleko podgrzej z masłem. Dodaj 
kakao. Wszystkie ciasta i ciasteczka 
drobno pokrusz, dodaj herbatniki 
jeśli to konieczne. Wymieszaj z lekko 
wystudzonym mlekiem z dodatkami. 
Z masy utwórz małe kulki, następnie 
obtocz w wiórkach kokosowych. 

sk
ład

nik
i obierki po burakach, 1 łyżka 

oliwy z oliwek lub innego 
oleju, ulubione przyprawy, 
np. rozmaryn, oregano, 
bazylia, słodka papryka

Czipsy z obierek  
po burakach

Piekarnik nagrzej do 180°C. Do 
miski wrzuć obierki, skrop oliwą, 
dodaj przyprawy. Całość dokładnie 
wymieszaj. Obierki wyłóż na papier 
do pieczenia lub wielorazową matę 
do pieczenia tak, by na siebie nie 
nachodziły. Piecz ok. 8 minut. 

>>  

25 numer 4 – grudzień 2021

Gdy się Chrystus rodzi



gr
ud
zie
ń

Ciasteczka owsiane

pr
zy

go
tuj 100 g płatków owsianych, 

4 łyżki ziaren słonecznika, 
250 g masła, 180 g mąki, 
3 łyżki cukru lub ksylitolu, 
1 łyżeczkę proszku do 
pieczenia, opakowanie  
cukru wanilinowego

Masło wyjmij z lodówki i doprowadź 
do temperatury pokojowej. Nasiona 
słonecznika upraż na suchej patelni. 
Ocieplone masło utrzyj z cukrem 
i cukrem wanilinowym. Stopniowo 
dodawaj mąkę i proszek do pieczenia. 
Wyłóż ciasto na stolnicę i ugniataj do 
uzyskania gładkiej masy. Dodaj płatki 
owsiane i nasiona słonecznika i jeszcze 
raz dokładnie wymieszaj. Blaszkę 
do pieczenia wyłóż papierem do 
pieczenia. Z ciasta uformuj małe kulki, 
a po ułożeniu na blaszce delikatnie 
je rozpłaszcz. Piecz w temperaturze 
175°C przez około 15 minut. Gdy 
ciastka będą zrumienione na złoto, 
wyjmij je z piekarnika i zostaw do 
wystygnięcia. Przełóż do słoika 
i dołącz karteczkę z życzeniami.

pr
zy

go
tuj szklaną butelkę lub słoik 

szczelnie zamykany, oliwę 
z oliwek, świeży czosnek, 
suszone pomidory, suszone 
papryczki chili

Smakowa oliwa

Szklane naczynie na oliwę musi być 
wyparzone. Oliwę wlej do naczynia, do 
3/4 wysokości, wrzuć ząbki czosnku, 
kilka suszonych pomidorów, papryczkę. 
Dołącz karteczkę z opisem. Szybki 
i smaczny prezent gotowy.

pr
zy

go
tuj miód lub syrop klonowy, 
płatki owsiane, orzechy 
włoskie lub laskowe, 
cynamon, pestki dyni 
i słonecznika (możesz wybrać 
też inne orzechy i pestki)

Domowa granola

Wszystkie sypkie składniki wymieszaj 
w misce, a następnie dodaj miód lub 
syrop. Połóż papier do pieczenia 
na blaszce. Gotową masę rozłóż na 
blaszce i wstaw do piekarnika. Piecz 
w temperaturze 180°C przez około 25 
minut. Co około 8 minut przemieszaj. 
Gdy granola będzie zarumieniona, 
wyjmij ją z piekarnika i zostaw do 
ostudzenia. Przełóż do słoika, zakręć, 
a na wieczko nałóż kawałek tkaniny 
(bawełna, len) i przewiąż sznurkiem.

Prezenty DIY
Przygotowując święta, wykorzystaj 

pomysły na prezenty zero waste. Może 
w tym roku będzie ich nieco mniej, ale za 
to jak wielką będą miały wartość! Każdy 

skradł ci trochę czasu, ale został zrobiony 
twoimi rękami i ma kawałek twojego 

serca, które podarujesz bliskiej osobie.
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pr
zy

go
tuj glicerynę (możesz też 

wykorzystać resztki mydeł 
w kostce), olejek zapachowy, 
suszone kwiaty (np. 
lawenda, rumianek), zioła, 
cynamon (jeśli chcesz zrobić 
świąteczne mydełka, wybierz 
np. olejek goździkowy, 
gwiazdki anyżu, kawałek 
laski cynamonu lub goździki)

Mydełka glicerynowe

Glicerynę rozpuść w kąpieli wodnej, 
ciągle mieszając. Po zdjęciu z ognia, 
dodaj olejek zapachowy. Dokładnie 
wymieszaj. Przygotuj foremki – 
mogą to być silikonowe do lodu albo 
specjalne foremki na mydełka. Do 
każdej włóż zioła i zalej gliceryną. 
Odczekaj aż gliceryna zastygnie 
i wyjmij mydełka z foremek. Zawiń 
mydełka w papier, przewiąż sznurkiem 
i wsuń np. gałązkę lawendy lub 
świerku.

pr
zy

go
tuj herbatę liściastą czarną lub 

zieloną, laski cynamonu, 
gwiazdki anyżu, suszone 
plastry pomarańczy, rodzynki 
i inne suszone owoce

Mieszanka herbat

Do domowej mieszanki herbat możesz 
dodać ulubione przyprawy i owoce. 
Wszystko wsyp do metalowej puszki 
lub papierowego woreczka i obwiąż 
sznurkiem lub wstążką. Pięknie 
pachnący i praktyczny prezent gotowy.

pr
zy

go
tuj 2 szklanki sody oczyszczonej, 

1 szklankę kwasku 
cytrynowego, suszone kwiaty 
(np. lawenda, rumianek), 
5 łyżek oliwki dla dzieci 
lub oliwy z oliwek, olejek 
zapachowy, ewentualnie 
barwnik

Kule do kąpieli

W misce wymieszaj wszystkie 
suche składniki, łącznie z suszonymi 
kwiatami. Następnie dodaj olejek 
zapachowy i barwnik. Gdy dokładnie 
wszystko wymieszasz, dodawaj powoli 
oliwę, tak aby masa się zlepiła. Uformuj 
kulki w rękach lub wykorzystaj foremki 
do lodu. Odczekaj godzinę aż masa 
zastygnie. Gotowe kule włóż do słoika 
lub puszki. Dołącz kartkę z recepturą.

pr
zy

go
tuj 3 łyżeczki kawy, 2 łyżki 

gorącej wody, 2-3 łyżki 
oliwy z oliwek lub oleju 
kokosowego, łyżeczka cukru, 
ewentualnie 2 szczypty 
cynamonu

Peeling kawowy

Kawę zalej wrzątkiem, dodaj oliwę 
z oliwek lub olej kokosowy (może być 
też inny), dodaj cukier i opcjonalnie 
cynamon. Przełóż do słoiczka. 
Przewiąż słoiczek wstążeczką i dodaj 
karteczkę z informacją.

Więcej pomysłów na prezenty  
oraz pełną wersję „Świątecznego 
jadłospisu” znajdziecie na stronie 
Laudatosi.caritas.pl
Przepisy na świąteczne menu pochodzą 
z e-booka „Świąteczny jadłospis w duchu 
zero waste” autorstwa Agaty Gajewskiej 
i Alicji Perlińskiej
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SZANUJĘ, 
NIE MARNUJĘ
więc

transport 0,65%

gastronomia 1,17% 
handel 6,96% 

Ile żywności marnujemy w Polsce?
Źródło: Wyniki badań IOŚ-PIB i SGGW 
w ramach projektu PROM, 2020 rok

gospodarstwa 
domowe

60%

przetwórstwo
15,6%

produkcja
rolnicza
15,5%
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Zjawisko marnowania 
żywności jest problemem 

globalnym o wymiarze 
gospodarczym, 

ekologicznym 
i społecznym. Temat 

ten staje się szczególnie 
palący w okresie świąt 

Bożego Narodzenia, które 
zwykliśmy obchodzić 

dbając szczególnie 
o obfitość pokarmów 

i wszelkich innych dóbr, 
nie licząc się ze skutkami 

dla portfela i planety. 
Jednak nie musi tak być!

28% światowych gruntów 
rolnych to suma całkowitej 
powierzchni Chin, Mongolii 
i Kazachstanu – taką 
powierzchnię uprawną 
zajmuje marnowana żywność.

za 70% zużycia wody słodkiej odpowiada 
rolnictwo – dla porównania ludzie 
wypijają zaledwie jej 1%. Zmarno-
wanie 1 szklanki mleka to zmar-
nowanie 1000 litrów wody.

1 tona zmarnowanej  
żywności  
to 4 tony CO2

Jak szacuje FAO (Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych do spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa), w tej chwili na 
świecie marnuje się 30% żywności, 
czyli w skali roku 1,3 mld ton w całym 
łańcuchu żywnościowym. W samej 
Europie to 88 mln ton, a w Polsce – 5 
mln ton. Jesteśmy pod tym wzglę-
dem niechlubnym liderem w Unii 
Europejskiej. Pora zastanowić się 
nad mechanizmem, który popycha 
nas do nieliczenia się z kosztami nie-
ograniczonego konsumpcjonizmu 
– ekonomicznymi, społecznymi i po-
noszonymi przez środowisko natural-
ne. Z przemyśleń musimy wyciągnąć 
wnioski i podjąć wysiłek zmierzający 
do zmiany codziennych zachowań 
i ostatecznie – stylu życia.

Ile to nas kosztuje?

Na świecie głoduje 800 mln ludzi, 
a zmarnowana żywność pozwoliła-
by nakarmić aż 2 mld głodujących. 
To sprawia, że problem marnowania 
żywności nabiera głębokiego wy-
miaru etycznego i moralnego. Spo-
łeczność międzynarodowa zauwa-
żyła jego wagę, dlatego zobowiązała 
się poprzez Cele Zrównoważonego 
Rozwoju (un.org.pl) do 2030 roku 
znacząco na to wpłynąć przez dzia-
łania zmierzające do zrównoważonej 
konsumpcji oraz ograniczenia głodu 
na świecie. Dążą one z jednej strony 
do wprowadzenia regulacji prawnych 
ograniczających marnowanie żywno-
ści, z drugiej zaś do szerokiej promocji 
postaw społecznych i konsumenckich 
w duchu zero waste.
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produkty mleczne (jogurty, 
mleko, kefir); panujące w tym 
miejscu warunki sprzyjają 
rozwojowi dobrych bakterii 
kwaszących, a hamują 
rozwój bakterii gnilnych.

GÓRNA PÓŁKA,  
   ok. 6-7°C

są na produkty, 
które wymagają 
tylko lekkiego 
chłodzenia – np. 
przetwory czy jaja.

DRZWI

wędliny, biały ser, potrawy 
przetworzone, sałatki; 
szystkie powinny być 
zawinięte w papier lub 
włożone do pojemników.

ŚRODKOWA PÓŁKA, ok. 4-5°C

surowe mięso i ryby; 
warto zabezpieczyć je 
przed rozprzestrzenianiem 
się zapachu oraz przed 
kapaniem.

DOLNA PÓŁKA, ok. 2-3°C

tu możemy też schować 
twarde sery dojrzewające. 

SZUFLADY NA WARZYWA 
I OWOCE, ok. 7-8°C

Jeśli chodzi o problem środowiskowy, 
to marnowanie żywności sprawia, że 
wszelkie zasoby wykorzystane do jej 
produkcji, w tym zasoby naturalne, 
także idą na marne. Pamiętajmy, że im 
później w łańcuchu żywnościowym 
nastąpi zmarnowanie żywności, tym 
większy jest tego negatywny wpływ 
na środowisko. Szacuje się, że na 28% 
światowych gruntów rolnych uprawia 
się rośliny, które w wyniku niegospo-
darności zostaną zmarnowane.

Marnowanie żywności w rolnictwie 
oznacza też ogromne straty zaso-
bów wody. Szacuje się, że około 25% 
zasobów wody pitnej zużywanych 
jest do produkcji żywności, która 
nigdy nie zostanie zjedzona. Taka 
ilość wody mogłaby pokryć zapo-
trzebowanie na wodę wszystkich 
gospodarstw domowych na świecie.

Wreszcie marnowanie żywności 
wpływa na wzrost emisji CO2 – zmar-

nowana żywność odpowiada już za 
8% globalnej emisji gazów cieplarnia-
nych. Gdyby zmarnowana żywność 
była krajem, odpowiadałaby za trze-
cią, po Chinach i Stanach Zjednoczo-
nych, emisję CO2 na świecie.

Dane nie pozostawiają złudzeń: 
najwięcej żywności marnuje się 
w domu. Przeciętnie polska rodzina 
rocznie wyrzuca do kosza jedze-
nie o wartości ponad 2 tys. zł. Być 
może to efekt dobrobytu i konsu-
meryzmu. Jednak, niezależnie od 
powodów,  pora powrócić do zasady 
gospodarności i zacząć zarządzać 
marnowaniem żywności również 
we własnym domu. 

Opracowano na podstawie „Podręcznika 
dla odpowiedzialnego przedsiębiorcy 

i pracownika”, Grupa Eurocash, październik 
2021; podręcznik powstał w ramach 

kampanii „Szanujemy, nie marnujemy” 
organizowanej przez Grupę Eurocash we 

współpracy z Caritas Polska.

Jak ratować jedzenie, 
własną kieszeń 
i planetę? 10 zasad

PLANUJ POSIŁKI I ZAKUPY. 
Stwórz jadłospis na cały tydzień i zrób 
listę produktów, których potrzebu-
jesz. Koniecznie sprawdź, co już masz 
w domu. Dopiero z tak zweryfikowaną 
listą udaj się do sklepu.

WPROWADŹ DZIEŃ CZYSZCZE-
NIA LODÓWKI. Najlepiej na koniec 
tygodnia, tuż przed robieniem zaku-
pów na kolejny tydzień. Bazuj w tym 
dniu na resztkach z poprzednich dni 
i staraj się nic nie dokupować. 

WŁAŚCIWIE PRZECHOWUJ 
ŻYWNOŚĆ. Zainwestuj w kilka 
próżniowych pojemników na żywność. 
Wędliny, sery włożone do takiego po-
jemnika mogą leżeć w lodówce dłużej. 

GOTUJ MNIEJSZE PORCJE. Czę-
sto gotujemy za dużo makaronu czy 
ziemniaków. Lepiej dobrze zaplanować 
wielkość porcji lub mieć patent na 
wykorzystanie produktów następnego 
dnia (np. do zapiekanki lub na kopytka).

ZAMRAŻAJ. Czasami można ugo-
tować większy obiad na kilka dni, 
poporcjować go i zamrozić. Praktycz-
nie wszystkie dania można mrozić, 
wyjątek stanowią kasze, makarony 
i ziemniaki. 

SUSZ. Suszyć można m.in. grzyby, 
owoce, paprykę chili, zioła (mięta, 
koperek, pokrzywa, szałwia, rumianek 
i wiele innych), natki warzyw (pie-
truszki, buraków, selera). Najbardziej 
eko jest suszenie na słońcu. 

RÓB KISZONKI. Kiszonki zawierają 
mnóstwo witamin, choćby C, B12, B6. 
Kisić można praktycznie wszystko, 
np. ogórki, kapustę, buraki, pomidory, 
cebulę, cytryny, jabłka. 

RÓB PRZETWORY. Owoce paste-
ryzujemy przy użyciu cukru, który jest 
naturalnym konserwantem. Warzywa 
pasteryzujemy w osolonej wodzie 
z przyprawami. 

KOMPOSTUJ. Kompostując odpa-
dy bio, uzyskujemy cenny nawóz dla 
roślin, a do tego nie dopuszczamy do 
spalania materii organicznej w spa-
larni. 

DZIEL SIĘ JEDZENIEM. Nadwyżki 
jedzenia możesz przekazać organiza-
cjom charytatywnym, zostawić w ja-
dłodzielni lub po prostu dać sąsiadom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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BOŻE NARODZENIE 
BLISKIM WSCHODZIE 

na
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Bliski Wschód jest kolebką 
chrześcijaństwa. To te ziemie 
przemierzali starotestamentowi 
prorocy, a 2000 lat temu, 
w Betlejem, rozpoczęła się 
historia zbawienia. Święta Bożego 
Narodzenia powinny być tam 
obchodzone tak, jak nigdzie 
indziej, tymczasem niekończące się 
konflikty i ubóstwo wyczerpały 
wszystkich, a szczególnie 
chrześcijan, których z roku na rok 
ubywa. Ci, którzy pozostali, mimo 
niedostatku starają się kultywować 
bożonarodzeniowe tradycje.
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Święty spokój to stan, którego miesz-
kańcy Syrii, Libanu czy Palestyny 
rzadko dziś doświadczają. Nawet jeśli 
nie toczą się działania zbrojne, to i tak 
sen z powiek spędza im brak dachu 
nad głową, brak pracy i środków do 
życia, a nade wszystko nadziei. Mimo 
wszystko ludzie starają się wrócić do 
normalności. W Syrii na ulicy można 
zobaczyć mikołaja, w Libanie ubrane 
choinki, a w Palestynie odwiedzające 
się rodziny i chrześcijan modlących 
się w Grocie Narodzenia Pańskiego. 
Świąteczna atmosfera udziela się na-
wet ludziom innych wyznań. Wszy-
scy chcą cieszyć się tym wyjątkowym 
czasem, starając się choć na chwilę 
zapomnieć o trudnej codzienności.

Szopka na gruzach

W Syrii ze świętami wiążą się różne 
tradycje, bowiem obchodzone są 
przez wiernych różnych denominacji. 
W Greckim Kościele Prawosławnym 
na 40 dni przed świętami, czyli od 
ok. 15 listopada, zaczyna się post, 
a w Syryjskim Kościele Ortodoksyj-
nym post zaczyna się 15 grudnia. 
Z kolei w Apostolskim Kościele Or-
miańskim święta obchodzi się póź-
niej, bo dopiero 6 stycznia.

W Aleppo symbolem świąt są – tak 
jak u nas – choinki, które stawia się 
w domach i ubiera. Pojawiają się jed-
nak wcześniej niż u nas, bo w okolicach 
dnia Świętej Barbary, czyli 4 grudnia. 
Tego dnia też w domach podaje się tra-
dycyjne danie – to burbara, czyli kutia. 
Gotowane jest ono z ziaren pszenicy 
z dodatkiem rodzynek, anyżu i cukru.

Msza bożonarodzeniowa odprawiana 
jest 24 grudnia. Jeszcze przed kon-

fliktem rozpoczynała się dokładnie 
o północy, jednak teraz – z uwagi na 
bezpieczeństwo – późnym popołu-
dniem. W kościołach i przy choin-
kach, w dzień Bożego Narodzenia, 
wieczorem, pojawiają się szopki. 
Często wystrojem nawiązują do dra-
matu, jaki przeżyli mieszkańcy Syrii.

Tradycyjnym świątecznym daniem 
są kebbe, czyli smażone klopsiki 
z kaszy bulgur nadziewane mięsem. 
Popularnym deserem są natomiast 
ciastka maamoul z daktylami i orze-
chami włoskimi oraz ciastka karabij 
na bazie kaszy manny, wody różanej 
i pistacji. Takimi słodyczami rodziny 
częstują sąsiadów i krewnych. Nie-
stety teraz niewiele osób stać na 
ich zakup i tradycja już nie jest tak 
często praktykowana. 

W Syrii, podobnie jak w Polsce, Boże 
Narodzenie to czas wyjątkowy – ro-
dziny wspólnie świętują, dekorują 
domy, przygotowują i pakują pre-
zenty dla najbliższych. Niestety dziś 
święta są także okazją do wspomina-
nia  bliskich, którzy zginęli na wojnie 
lub zdecydowali się opuścić kraj. 

Czas pokoju

W Libanie święta to wyjątkowy czas, 
wtedy nawet zaciekłe spory poli-
tyczne schodzą na plan dalszy. Kraj 
zamieszkuje ponad 18 denominacji 
wyznaniowych, z czego ponad 30% 
stanowią chrześcijanie, ale w grudniu 
atmosfera świąt udziela się wszyst-
kim, niezależnie od wyznania. Po-
dobnie jak w Polsce, w przestrzeni 
publicznej dominują bożonarodze-
niowe motywy – mikołaje, choinki 
i wiele innych zapożyczonych ze 
świata Zachodu. Nawet w typowo 
muzułmańskich dzielnicach domy 
ozdobione są choinkami i świateł-
kami. Muzułmanie również celebrują 
Boże Narodzenie i wierzą w istnienie 
Jezusa, choć traktują Go jako jedne-
go z proroków. 

Szczególnie popularne w Libanie są 
tradycyjne szkopki bożonarodzenio-
we. Pojawiają się w różnych punktach 
miasta, ale także w domach, bo niosą 
błogosławieństwo dla domowników. 
Stawianie świątecznego drzewka 
i dekorowanie domów zaczyna się 
na kilka dni przed świętami. W Wigilię 
domownicy zbierają się na wspólnej 
kolacji, a serwowane wówczas dania 
odzwierciedlają bogatą historię tego 
kraju. Na stołach pojawia się mię-
so, ale też sos jogurtowy, ryż i znana 
w regionie sałatka tabbouleh oraz 
tzw. mezze z humusem i pasta seza-
mowa tahini. Popularnym ciastem jest 
buche de noel – rolada czekoladowa, 
której nazwa odzwierciedla jeszcze 
czasy panowania Francji nad man-
datem Wielkiej Syrii. 

Z roku na rok świąteczne posiłki 
mieszkańców Libanu są coraz skrom-
niejsze. Szalejąca inflacja sprawia, że 
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Pasterka w zniszczonym 
kościele w Aleppo, na środku 

szopka oddająca obraz 
zniszczonego kraju
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od dawna przestaje im starczać 
pieniędzy na podstawowe wydatki, 
w tym także na paliwo i prąd. W wie-
lu domach nie zabłysną więc tym 
razem bożonarodzeniowe lampki.

Odwiedziny  
zamiast uczty

Chrześcijanie w Ziemi Świętej sta-
nowią mniej niż 1% społeczeństwa. 
Świąteczne ozdoby nie dominują 
w mediach czy przestrzeni pu-
blicznej. Nie ma szału zakupów 
czy reklam świątecznych gadżetów. 
Święta nie mają tak komercyjnego 
wymiaru – być może dlatego, że 
Autonomia Palestyńska jest mu-
zułmańska, a w islamie nie świętuje 
się narodzin żadnego z proroków. 
O nadchodzących świętach świad-
czą jedynie drobne akcenty. Nie-
co inaczej jest w samym Betlejem, 
gdzie Boże Narodzenie to wydarze-
nie pełne radości. Ulicami miasta 
maszeruje pochód harcerzy, którzy 
o tej porze roku mogą zwykle cieszyć 
się słońcem i ciepłem. Dopiero nocna 
pasterka skłania do wyciszenia i za-
dumy. Zbiera się na niej wspólnota 
chrześcijan – wszyscy oni znają się 
i trzymają się razem. Co ciekawe, 
w przeciwieństwie do naszych kolęd 

nie mają zbyt wielu pieśni, w których 
śpiewałoby się o Betlejem.

W arabskich rodzinach chrześci-
jańskich nie ma wieczerzy wigilijnej 
i dzielenia się opłatkiem, a świąteczne 
stoły nie uginają się od jedzenia, ale 
nie dlatego, że ludziom się nie prze-
lewa. Zwyczajowo, zamiast celebro-
wania posiłków, czas poświęcany jest 
odwiedzinom bliskich z całej rodziny. 
W domach robi się tłoczno, choć go-
ście nie są częstowani wystawnym 
posiłkiem. Przygotowuje się raczej 
symboliczny poczęstunek – kawę, 
wino – bo najważniejsze jest złoże-
nie sobie życzeń i wspólne rozmowy. 
Używając znanych formuł ludzie ży-
czą sobie błogosławieństwa na czas 
świąt.

W Autonomii Palestyńskiej dzieci nie 
czekają na prezenty, bo nie ma takie-
go zwyczaju. Za to przed świętami 
wszyscy kupują sobie nowe ubra-
nia. Bez tego święta byłyby „bied-
ne”. Gdyby ktoś szukał w Palestynie 
szopki podobnej do pasterskiego 
szałasu, to jej nie znajdzie. Tu, pod 
choinkami, stawia się małe repliki 
Groty Narodzenia Pańskiego. A Gro-
tę palestyńscy chrześcijanie znają 
dobrze, tak jak wszystkie pozostałe 
biblijne miejsca, bo jeśli tylko mają 
możliwość, odwiedzają je, by tam 
się modlić.

Tekst Katarzyna Matej, Sylwia Hazboun 
Zdjęcia Hope Center
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STYCZEŃR Ó W N I  W   O C Z A C H  P A N A

”Nie chcemy pokonać nienawiści 
większą nienawiścią, przemocy 
większą przemocą, a terroru 
większym terrorem. Nasza 
odpowiedź na ten świat w stanie 
wojny to: przyjaźń, braterstwo, 
komunia, rodzina.

Papież Franciszek

W A Ż N A  D A T A

6  S T Y C Z N I A
Koncert charytatywny

W Święto Trzech Króli zapraszamy na 
koncert emitowany na antenie TVP, 
wspierający rodziny w krajach objętych 
programem Rodzina Rodzinie. 



MOST
RODZINY
łączący

st
yc
ze
ń

Był marzec 2011 roku, 
kiedy światem wstrząsnęła 
wiadomość o wybuchu 
zamieszek w Syrii 
i gwałtownej reakcji wojska. 
Kolejne wiadomości z kraju 
były coraz gorsze i nic nie 
wskazywało na bliski koniec 
wojny, dlatego w 2016 roku 
Caritas Polska zadecydowała 
o uruchomieniu  programu 
Rodzina Rodzinie, który 
jest największym 
programem pomocowym 
realizowanym poza 
granicami Polski 
w historii organizacji. 
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polskie 
rodziny 
przekazały 
rodzinom 
objętym 
programem

ponad  

60 mln zł  

rodzin 
otrzymało 
wsparcie 
w ramach 
programu

10 tys.  

Rodzina Rodzinie  
to most łączący  
rodziny

Program Rodzina Rodzinie stał się 
mostem łączącym rodziny polskie, 
które zdecydowały się przekazywać 
jednorazowe lub stałe wsparcie, 
z rodzinami syryjskimi otrzymujący-
mi tę pomoc. Mechanizm programu 
sprawdził się tak dobrze, że po 4 la-
tach trwania, w 2020 roku, Caritas 
Polska zdecydowała się rozszerzyć 
pomoc na Strefę Gazy, a w kolejnym 
roku – także na Irak i Liban. W ciągu 
pięciu lat istnienia programu rodziny 
polskie przekazały 10 tysiącom rodzin 

z Bliskiego Wschodu ponad 60 mln zł 
na najpotrzebniejsze wydatki. — Pro-
gram Rodzina Rodzinie jest programem 
pomocy humanitarnej, w ramach które-
go darczyńcy przekazują potrzebującym 
rodzinom pomoc gotówkową — mówi 
Sylwia Hazboun, kierownik działu Bli-
ski Wschód w Caritas Polska. — Rodzi-
ny odbierają ją podczas comiesięcznych 
dystrybucji i przeznaczają na zaspoko-
jenie swoich podstawowych potrzeb. 
Może to być zakup żywności, spłata 
rachunków, zakup odzieży czy leków. 
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Syrii

Wsparcie  
w ramach programu 
Rodzina Rodzinie 
przekazywane  
jest w 4 krajach:

Strefie  
Gazy

Iraku

Libanie

Dobre partnerstwo

Pomoc zagraniczna jest zawsze 
wyzwaniem – zarówno jeśli chodzi 
o stronę formalną, jak i logistykę. 
Caritas Polska nie może być cały czas 
obecna w miejscu, gdzie co miesiąc 
przekazywana jest pomoc, dlatego 
też współpracuje z organizacjami 
partnerskimi przebywającymi na 
stałe w danym kraju. — W Syrii jest 
to świetna, prężna lokalna organizacja 
Hope Center, czyli Centrum Nadziei, 
która powstała w Aleppo, a w Libanie 
naszym partnerem jest siostrzana or-
ganizacja – Caritas Liban. To właśnie 
te organizacje są odpowiedzialne za 
wybór rodzin, we współpracy z lokal-
nymi kościołami — mówi Dominik 
Derlicki, szef misji z Caritas Polska 
w Syrii i w Libanie. Podobnie jest 
w przypadku dwóch pozostałych 
krajów włączonych do programu 
Rodzina Rodzinie. W Strefie Gazy 
pomoc dostarczana jest za pośred-
nictwem Caritas Jerozolima, nato-
miast w Iraku wsparciem jest polska 
fundacja Orla Straż. 

Pomoc dla najsłabszych

Jednym z wyzwań jest wybór rodzin 
w danym kraju, które są w najtrud-
niejszej sytuacji, dlatego też dla każ-
dego kraju określone zostały kryteria 
przyjęcia. — Rodziny kwalifikowane 
są do wsparcia gotówkowego na pod-
stawie ściśle określonych kryteriów, 
takich jak np. wysokość lub brak źró-
deł dochodu, liczba członków rodziny, 
warunki mieszkaniowe; pytamy też czy 
są małe dzieci, czy są osoby starsze, 
niepełnosprawne lub przewlekle cho-
re, czy głowa rodziny jest samotnym 
rodzicem itd. — mówi Dominik Der-
licki. — W przypadku każdego kraju 
uwzględniamy również lokalny kon-
tekst. W Syrii bierzemy pod uwagę to, 
czy rodzina była zmuszona opuścić 
swój dom w trakcie trwającego tam 
konfliktu. Z kolei w przypadku Liba-
nu istotne jest, czy rodzina ucierpiała 
w wyniku wybuchu w bejruckim porcie 
4 sierpnia 2020 roku. Udzielamy rów-
nież pomocy osobom samotnym, jeśli 
ich gospodarstwa domowe spełniają 
wymagane przez nas kryteria.  — wy-
jaśnia szef misji.

Potrzeba dostosowania

Choć wszystkie objęte programem 
Rodzina Rodzinie kraje należą do re-
gionu Bliskiego Wschodu, to każdy 
z nich ma swoją historię, specyfikę, 
uwarunkowania polityczno-gospo-
darcze i inny przekrój społeczny. Nie 
można zatem w każdym zastosować 
identycznego schematu pomocy. 
Konieczne są drobne modyfikacje. 
— W każdym kraju dostosowujemy 
sposób wsparcia do lokalnych warun-
ków — tłumaczy Dominik Derlicki. 
— W Syrii wydajemy wsparcie pienięż-
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Syrii na konto 36 1160  
2202 0000 0003 2318 7181  
z dopiskiem RODZINA 
RODZINIE – SYRIA 

Możesz pomóc potrzebującym 
zakwalifikowanym do 
programu Rodzina Rodzinie

 obejmując wsparciem 
rodziny z wybranego kraju 
za pośrednictwem strony 
rodzinarodzinie.caritas.pl

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

 dokonując tradycyjnego  
przelewu dla mieszkańców:

Strefy Gazy na konto 
77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem 
RODZINA RODZINIE 
– STREFA GAZY

Iraku na konto  
77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem 
RODZINA RODZINIE – IRAK

Libanu na konto  
77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem 
RODZINA RODZINIE – LIBAN

ne bezpośrednio osobom zakwalifiko-
wanym do programu w 11 centrach 
dystrybucyjnych rozsianych po całym 
Aleppo. W Libanie rodziny uczestniczą-
ce w programie mogą odebrać gotówkę 
w dowolnym oddziale lokalnego banku 
po okazaniu dokumentu tożsamości 
i przesłanego im SMS-em kodu. 

W każdym kraju objętym progra-
mem pomoc otrzymuje inna liczba 
rodzin, co wymaga zaangażowania 
mniejszej lub większej liczby osób do 
jego obsługi. — W Syrii, gdzie pomoc 
udzielana jest ponad 6000 rodzin, na 
stałe przy programie pracują tylko 3 

osoby, ale korzystamy ze wsparcia wo-
lontariuszy z miejscowych kościołów. 
75 wolontariuszy pomaga nam przy 
samych dystrybucjach, a kolejnych 78 
wolontariuszy pomaga nam przy kwa-
lifikowaniu rodzin, czyli łącznie 156 
osób jest zaangażowanych w udzie-
lanie pomocy w Syrii — wyjaśnia Do-
minik Derlicki.

Opracowała Justyna Składowska 
Zdjęcia Hope Center, Caritas Jerozolima, 

Orla Straż, Caritas Liban

Informacja dla wspólnot 
dołączających do programu i już 
wspierających na stronie 131
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ŻYCIE
DO NORMY

nie wróciło

2010 2021
koszyk  

żywnościowy  
+ najem  

+ bieżące  
rachunki 20 000 SYP 364 500  SYP

średnie  
zarobki

15 000 SYP 50 000  SYP

bezrobocie 8,6% 50%

koszt  
utrzymania  

gospodarstwa  
domowego

Zarobki jed-
nego, maksy-
malnie dwóch 
członków ro-
dzi ny starczają 
na utrzymanie 
gospodarstwa 
domowego

Zarobki dwóch 
członków 
rodziny nie 
starczają nawet 
na pokrycie 
1/3 wydatków

st
yc
ze
ń

Koszty życia w Syrii od 2010 roku 
wzrosły średnio o 1700%. Jedno-
cześnie znacząco spadła wartość 
nabywcza funta syryjskiego (SYP). 
Przed wojną zarobki jednego, mak-
symalnie dwóch członków rodziny 
starczały na utrzymanie gospodar-
stwa domowego, w tym zakup pro-
duktów z podstawowego koszyka 
żywnościowego, opłacenie najmu 
mieszkania i rachunków za media. 
Dziś zarobki dwóch członków ro-
dziny nie pokrywają nawet jednej 
trzeciej tych kosztów. Przy czym ro-
dzina, w której pracują dwie osoby, 
i tak może mówić o szczęściu, bo 
bezrobocie w kraju wzrosło z 8,6% 
do 50%. 

Sytuacja mieszkańców Syrii nigdy nie była 
tak zła, jak obecnie, nawet w najbardziej 
dramatycznych okresach wojny. Walki nie 
są już tak intensywne, jednak Syryjczykom 
w zniszczonym przez wojnę kraju żyje się 
bardzo ciężko. Tlący się konflikt sprawia, 
że bez pomocy z zewnątrz Syryjczycy są 
skazani na głód, nędzę i cierpienie.
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Antoine Masheq 
Jak zabezpieczyć 
przyszłość

— Sytuacja, w której jesteśmy teraz, jest 
jedną z najtrudniejszych w naszym ży-
ciu — mówi z przejęciem Antoine Ma-
sheq, ojciec rodziny wychowującej 
małe dzieci. — Nawet w czasie wojny, 
pomimo ostrzałów i działań zbrojnych, 
koszty życia były mniejsze niż w tej 
chwili. Płacimy za wynajem mieszka-
nia, za generator prądu oraz jedzenie 

dla dzieci. Najprostsze danie obiadowe 
kosztuje przynajmniej 20 000 funtów 
syryjskich. Nasz dochód jest bardzo 
mały w porównaniu z wydatkami. To 
jest nasze największe wyzwanie. Kiedy 
patrzę na swoje dzieci, głowię się, jak 
zabezpieczyć ich przyszłość. Nie mamy 
kogo prosić o pomoc. Rodzice i brat 
mają własne problemy finansowe. Nie 
mogę liczyć na ich wsparcie. Muszę po-
legać na sobie. To miesięczne wsparcie 
z programu Rodzina Rodzinie bardzo 
nam pomaga i jesteśmy za nie bardzo 
wdzięczni Caritas Polska i polskim ro-

dzinom. Wykorzystujemy te pienią-
dze na zakup podstawowych rzeczy 
do domu. Wciąż jednak mamy wiele 
innych wydatków, takich jak czynsz 
oraz opłaty za edukację dzieci.

— Latem, kiedy dzieci nie chodzą do 
szkoły, przeznaczamy pieniądze na 
opłacenie czynszu i domowe wydatki. 
To dla nas naprawdę ogromne wspar-
cie. Taka pomoc łagodzi naszą trudną 
codzienność — dodaje żona Antoine’a.

Mikael i Mariette  
Światło albo owoce

— Nazywam się Mikael Fatal — mówi 
starszy mężczyzna.

— A ja nazywam się Mariette Rabbat 
— mówi jego towarzyszka i rozwija 
wypowiedź: — Podczas wojny nasz 
dom był wielokrotnie niszczony. Okna 
miały wybite szyby, drzwi były poła-
mane.

— Zniszczone było też zadaszenie bal-
konowe. Raz zbiornik z paliwem spadł 
nam na balkon — dodaje Mikael.

— Jesteśmy jak wszyscy inni ludzie, 
którzy zmagają się z biedą i wysokimi 
kosztami życia. Ten trwający kryzys 
ekonomiczny spowodował, że nie stać 
nas już na jedzenie. Nie marzymy już 
nawet o świeżych owocach. Wystarczy 
nam, jeśli będziemy mieć kilka warzyw 
na obiad. Warunki życia są już tak wy-
magające, że nie sposób tego opisać. 
Niech Was Bóg błogosławi za pomoc. 
Pieniądze, które otrzymujemy, w całości 
idą na opłacenie generatora prądu. To 
obezwładniające. Jeśli mam do wyboru 
możliwość korzystania w domu ze świa-
tła albo kupienia owoców, to wybieram 
to drugie. Nie stać nas na opłacenie 
12 000 funtów syryjskich za generator, 

pomimo że pobieramy minimalną ilość 
prądu — tłumaczy Mariette.

— Jeśli chcielibyśmy pobierać więcej, 
potrzebujemy 50 000 funtów, to więcej 
niż cała moja pensja — dodaje Mikael.

— Nie mogę korzystać ani z lodówki, 
ani z pralki. Mogę mieć włączoną albo 
żarówkę, albo mały telewizor. Nikt się 
nami nie opiekuje, oprócz jednego 
z naszych synów. Mój drugi syn słu-
ży w wojsku. Nie mamy krewnych za 
granicą, którzy mogliby nam pomóc. 
Z całego serca dziękuję wszystkim za 
pomoc — kończy płacząc ze wzru-
szenia Mariette.
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wzro
st ceny: 9900%

 

ser
11 000 SYP

110 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 12 625%

 

jajka
7000 SYP

55 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 19 900%

 

pomidory
1000 SYP

5 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 4650%

 

mąka
1900 SYP

40 SYPcena przed wojną

wzrost ceny: 633%

 

mleko w proszku 
Nestle 

75 000 SYP

4750 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 5567%

 

olej roślinny
8500 SYP

150 SYPcena przed wojną

st
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wzro
st ceny: 6700%

 

chleb
1700 SYP

25 SYPcena przed wojną
wzro

st ceny: 7500%
 

drób
9500 SYP

125 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 13 233%

 

kawa
2000 SYP

150 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 3400%

 

ryż
2800 SYP

80 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 9400%

 

banany
3800 SYP

40 SYPcena przed wojną

wzro
st ceny: 17 900%

 

pieprz
4500 SYP

25 SYPcena przed wojną

matek z dziećmi 
cierpi z powodu 
niedożywienia

ludzi ma problem 
z dostępem  
do wody

wzrósł koszt leków 
dla przewlekle 
chorego na miesiąc

ludzi  
grozi głód

dzieci nie chodzi  
do szkoły

Syryjczyków żyje 
w skrajnym ubóstwie, 
za mniej niż  
8 zł dziennie

Syryjczyków  
pozostaje bez pracy

budynków w Aleppo 
zostało zniszczonych

blisko 

5 mln

około 

12 mln

o około 

2000% 

12 mln

2,4 mln

80%  

57,7%  

31%  

Jednym ze skutków zniszczenia syryjskiej gospodarki  
jest szalejąca inflacja, która spycha  

tysiące rodzin na skraj nędzy:

Informacje o cenach pochodzą z maja 2021 roku.
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Zrujnowana infrastruktura, zburzone 
domy, szpitale, szkoły i zakłady pra-
cy skazywały mieszkańców na głód, 
cierpienie i tułaczkę. Choć pomoc 
Syryjczykom oferowało wiele orga-
nizacji i państw, potrzeby były nie-
współmiernie duże. Z czasem, kiedy 
walki osłabły, a emocje w mediach 
zaczęły opadać, organizacje pomo-
cowe zaczęły się wycofywać z Syrii. 

Wówczas, w 2016 roku, Caritas Pol-
ska podjęła decyzję o uruchomieniu 
największego programu pomocowe-
go Rodzina Rodzinie, skierowanego 
do najuboższych mieszkańców Syrii. 
Zakwalifikowano do niego przede 
wszystkim rodziny, które na skutek 
wojny straciły jedynych żywicieli, 
utraciły domy lub mają na utrzy-
maniu małe dzieci, osoby chore czy 
starsze.

Tocząca się od kilku 
lat wojna w Syrii była 

dla świata szokiem. 
Przejmowały grozą 
doniesienia o tym, 
jak Aleppo, jedno 

z najważniejszych miast 
w regionie, ośrodek 

nauki i kultury, obraca 
się w ruinę. Nade 

wszystko przerażenie 
budziły informacje 

i zdjęcia świadczące 
o licznych ofiarach 

wśród ludności 
cywilnej, w tym dzieci. 

Ta tragedia, dzięki 
inicjatywie Caritas 
Polska, uruchomiła 

łańcuch dobra, 
angażując w pomoc 

polskie rodziny. ”W ciągu dziesięciu  
lat wojny około  
pół miliona osób  
straciło życie.
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Organizacja pomocy

Realizując program Rodzina Rodzi-
nie Caritas Polska współpracuje 
z Hope Center – organizacją, która 
jest obecna na miejscu, w Syrii. Jej 
pracownicy wypłacają otrzymane 
od Caritas Polska wsparcie gotów-
kowe rodzinom objętym programem, 
a także odwiedzają beneficjentów 
i kwalifikują nowe rodziny do pro-
gramu. Spotykają się na co dzień 
z potrzebującymi, znają ich dramaty 
i wiedzą, ile znaczy dla nich pomoc 
od Caritas Polska.

W Aleppo nad realizacją programu 
Rodzina Rodzinie czuwa Rama Da-
aboul. Jej marzeniem jest, aby Alep-
po pewnego dnia powstało z popio-
łów wojny i było podobne do War-
szawy, którą młoda Syryjka miała 
okazję odwiedzić dzięki współpracy 
z Caritas Polska. Jak podkreśla Rama, 
zawodowe doświadczenia zmieniły 
jej sposób myślenia i perspektywę 
patrzenia na codzienne problemy, 
które nie omijały również jej i jej ro-
dziny podczas życia w mieście, gdzie 
toczyły się walki.

Rama Daaboul, Hope Center:

Nazywam się Rama Daaboul i jestem 
kierownikiem programu Rodzina Ro-
dzinie w Aleppo, w Syrii. Moją główną 
misją w programie jest powiązanie 
polskich rodzin chcących ofiarować 
pomoc z rodzinami syryjskimi, które 
tę pomoc otrzymują.

Odwiedzając rodzinę, zawsze staram 
się mówić: w innym kraju są rodziny, 
które są poruszone waszym cierpie-
niem i chcą was wesprzeć, pomóc prze-
zwyciężyć wszystkie trudności, przez 
które przechodzicie. Jednocześnie na-
szą misją jest dzielenie się historiami 
naszych rodzin z darczyńcami z Polski. 
To są historie o cierpieniu rodzin sy-
ryjskich, które wydarzyły się w ciągu 
ostatnich 10 lat wojny, historie agonii, 
które trudno sobie wyobrazić, a przez 
które ludzie przeszli. To najważniejsza 
rzecz w naszej pracy przy programie 
Rodzina Rodzinie.

Najbardziej doceniam to, że dzięki 
mojej pracy zobaczyłam prawdziwe 
cierpienie spowodowane przez wojnę. 
Podczas wojny mierzyłam się z wyzwa-
niami, ale za każdym razem, gdy wcho-
dziłam do domu i słyszałam historie 
tych rodzin, czułam, że moje doświad-
czenia są niczym w porównaniu z ich 
nędzą. To otwierało mi oczy na rzeczy, 
o których wcześniej nie myślałam.

Co jest najtrudniejsze w mojej pracy? 
Po pierwsze, kiedy słyszę bolesne histo-
rie, nieświadomie się w nie angażuję, 
a wtedy trudno mi się do nich zdystan-
sować i nie pozwolić, aby moja praca 
wpłynęła na moje życie osobiste. Po 
drugie, gdy widzę, że niektóre rodziny 
rozpaczliwie potrzebują wszystkiego 
i wiem, że muszę im pomóc w każdy 

możliwy sposób, to staje się to przy-
tłaczające. Jako wolontariusze po-
winniśmy wiedzieć, że musimy robić 
wszystko, co w naszej mocy, ale to nie 
znaczy, że zawsze spełniamy wszystkie 
potrzeby.

Pracując przy projekcie, odwiedziłam 
wiele rodzin i usłyszałam wiele historii, 
a każda z nich głęboko mnie poruszyła, 
pozostawiła swój ślad i zmieniła mnie. 
Najbardziej zapadła mi w pamięć histo-
ria rodziny z dwójką dzieci – dziesięcio-
miesięcznym niemowlakiem i 8-latkiem. 
Żyła ona w strasznych warunkach, które 
sprawiły, że młodsze dziecko cierpiało 
na astmę. Sama jestem matką, więc 
wiedziałam, jak ciężko jest matce, która 
zawsze daje z siebie wszystko, aby za-
pewnić swoim dzieciom to, co najlepsze, 
choć czuje, że nie może ich uchronić 
przed złym życiem. 

Kiedy byłam w Polsce, spotkałam w ko-
ściele starszego człowieka, który przy-
szedł do mnie i powiedział po angielsku: 
„Wiem, czym żyjesz w Aleppo, ja też 
mieszkałem w moim mieście, Warszawie, 
podczas II wojny światowej” , po czym 
pocałował mnie w rękę i wszyscy za-
częliśmy płakać. Wyobrażałam sobie, że 
pewnego dnia będę w jego wieku i będę 
mówiła innym ludziom: „Będzie dobrze, 
moje miasto przeszło wojnę i przetrwało, 
więc wy też”. Chciałabym, żeby Aleppo 
pewnego dnia powstało z popiołów woj-
ny jak Warszawa, choć wciąż wydaje mi 
się to odległym marzeniem.

”Przez 5 lat trwania 
programu Rodzina 
Rodzinie wspólnie 
z darczyńcami 
udało się przekazać 
10 tysiącom rodzin 
w potrzebie ponad 
60 mln zł.
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Liz Minasian, Hope Center:

Należę do zespołu Hope Center 
– partnera Caritas Polska w Aleppo. 
Codziennie spotykam potrzebujące 

rodziny korzystające z programu Ro-
dzina Rodzinie. Ta pomoc stała się dla 
wielu z nich jedyną iskierką nadziei. 
Jest też podstawową formą utrzymania 
dla rodzin – mogą one bowiem same 
decydować, które z ich różnorodnych 
potrzeb zostaną zaspokojone. To po-
moc przywracająca ludziom godność. 
Po 10 latach wojny jest dla tych rodzin 
jedynym źródłem utrzymania. Osobi-
ście nie mogę zapomnieć, jaka byłam 
poruszona podczas wizyty u jednej 
z rodzin. Opowiedzieli mi o tym, jak 
wojna potrafi przemienić człowieka 
w nieczułą osobę z kamiennym sercem. 
Wyznali, że oni sami ulegli tej zmia-
nie. Jednak pewnego razu dowiedzieli 

się, że program wsparcia Syryjczyków 
oparty jest na pomocy płynącej od 
polskich rodzin, ludzi takich, jak oni, 
wrażliwych na potrzeby innych. To 
przywróciło im wiarę w ludzką soli-
darność, przywróciło nadzieję. To był 
impuls, aby nie poddawać się, nie tracić 
wiary w dobro. Jedna z potrzebujących 
rodzin opowiedziała mi, że program 
ten jest dla niej ucieleśnieniem frag-
mentu z listu do Rzymian (Rz 12,15): 
„Weselcie się z tymi, którzy się wese-
lą, płaczcie z tymi, którzy płaczą”. Od 
tamtego czasu te słowa towarzyszą mi 
podczas wizyt u potrzebujących rodzin. 
To dla mnie błogosławieństwo móc być 
częścią tak pięknej inicjatywy. 
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Unikalna pomoc dla 
mikroprzedsiębiorców

W Syrii, oprócz stałej pomocy go-
tówkowej, w ramach programu 
Rodzina Rodzinie, prowadzona jest 
pomoc dla mikroprzedsiębiorców 
– osób, które chciałyby założyć wła-
sną działalność, odbudować swoje 
miejsca pracy lub odzyskać narzę-
dzia, które uległy zniszczeniu w cza-
sie wojny. Jest to najlepszy sposób na 
usamodzielnienie się i uniezależnie-
nie od pomocy z zewnątrz. Tego typu 
wsparcie pozwala również uwierzyć 
rodzinom, że mają siłę sprawczą, że 
mogą funkcjonować jak dawniej. Po 
odzyskaniu stałego źródła dochodu 
beneficjenci bardzo często mówią też 
o czymś o wiele cenniejszym – przy-
wróceniu im godności.

Dominik Derlicki, szef misji  
Caritas Polska w Syrii i Libanie:

Program pomocy mikroprzedsiębior-
com, jak sama nazwa wskazuje, jest 
skierowany do osób przedsiębiorczych, 
przejawiających własną inicjatywę, 
dlatego nie jest prowadzona aktywna 
rekrutacja do tego programu. Chęt-

ni mogą składać aplikacje osobiście 
w biurze Hope Center w Aleppo, a od 
2021 roku również w Damaszku. Zgła-
szać się mogą osoby w ciężkiej sytuacji 
finansowej, które potrzebują stabilnego 
źródła dochodu, żeby utrzymać siebie 
i swoje rodziny. Nie muszą mieć do-
świadczenia w prowadzeniu własnego 
biznesu, ale zazwyczaj wymaga się, 
żeby miały doświadczenie zawodo-
we w branży, w której chcą otworzyć 
przedsiębiorstwo. W wyjątkowych 
przypadkach wystarczy wykształcenie 
kierunkowe i ukończenie odpowiednich 
kursów zawodowych, tak jak w przy-
padku małżeństwa nauczycieli z dwój-
ką dzieci, które odwiedziłem w sierpniu 
tego roku w Aleppo. Ze względu na 
sytuację w Syrii stracili pracę i nie byli 
w stanie utrzymać się z groszowych 
emerytur, więc pani domu ukończyła 
kurs krawiecki i dzięki wsparciu Caritas 
Polska udało jej się otworzyć niewielki, 
domowy zakład krawiecki. Najważniej-
szą częścią aplikacji osoby wniosku-
jącej o wsparcie jest przedstawienie 
dobrze przygotowanego, realistycz-
nego biznesplanu, który następnie jest 
wnikliwie badany przez zespół Hope 
Center. Tylko część biznesplanów jest 
na tyle dobra, że jest od razu akcepto-
wana, część jest odrzucana, a część jest 
odsyłana do wnioskującego z prośbą 
o naniesienie poprawek. Kolejnym waż-
nym elementem zakwalifikowania ko-
goś do otrzymania pomocy jest wywiad 
środowiskowy. Reputacja przyszłego 
przedsiębiorcy w danej społeczności 
wpłynie bezpośrednio na potencjalną 
bazę jego klientów. W ramach wywia-

du środowiskowego przeprowadza się 
konsultację z lokalnym autorytetem, 
np. miejscowym proboszczem. 

Dopiero po zakończeniu tego procesu 
i pozytywnie ocenionej aplikacji oso-
ba wnioskująca otrzymuje wsparcie 
w postaci sprzętu potrzebnego do wy-
konywania zawodu – najczęściej jest 
to samochód, bo wiele osób w Aleppo 
chce pracować jako taksówkarze. Ma 
to sens, zważywszy na jakość i dostęp-
ność transportu publicznego w Syrii. 
Drugą najczęściej udzielaną formą 
wsparcia jest kompletne wyposaże-
nie pracowni krawieckiej. W niektó-
rych przypadkach pomagamy również 
w remoncie lokali na otwarcie zakładu.

Beneficjentem, który najbardziej za-
padł mi w pamięć, jest mechanik samo-
chodowy Christaphor. Odwiedziłem go 
w tym roku w jego warsztacie w Alep-
po, którego wyposażenie zapewniła 
Caritas Polska. Christaphor studiował 
administrację biznesową, ale nie był 
w stanie znaleźć pracy, więc poszedł 
w ślady ojca – mechanika, który zginął 
w czasie walk. Beneficjenci tego pro-
gramu doświadczyli wojny i znaleźli 
się w bardzo ciężkiej sytuacji, wszyscy 
są niezmiernie wdzięczni za okazaną 
pomoc, ale od Christaphora wręcz 
bije pozytywna energia i chęć życia. 
Wsparcie Caritas Polska naprawdę 
odmieniło jego życie – po otwarciu 
warsztatu samochodowego, który 
zaczął dobrze prosperować, w końcu 
dostał zgodę na małżeństwo od rodziny 
swojej ukochanej.
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Jej historia korzeniami 
sięga samej istoty sporu 
politycznego, jaki toczy 
się między Autonomią 
Palestyńską a państwem 
Izrael. Strefa Gazy 
w trwającym dziesiątki 
lat sporze znajdowała się 
pod różnymi rządami, co 
wpływało na wielkość 
jej terytorium, przekrój 
społeczny i brak stabilizacji 
politycznej. 
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W Strefie Gazy od zawsze mieszkali 
w większości Arabowie razem z nie-
wielkimi społecznościami chrześci-
jańskimi i żydowskimi. Jednak ta róż-
norodność nie jest jedyną przyczy-
ną obecnego konfliktu. Po I wojnie 
światowej Liga Narodów starała się 
zapobiec rozszerzaniu na terytoriach 
Izraela i Strefy Gazy kolonializmu. 
Nie mając jednak żadnej władzy wy-
konawczej, mandat nad Palestyną 
powierzyła Wielkiej Brytanii. Wła-
dze mandatowe miały obowiązek 
wykonywania wszystkich poleceń 
organizacji międzynarodowej. Stan 
ten trwał do zakończenia II wojny 
światowej. Mimo wszystko sytuacja 
na terenach mandatowych ulegała 
stopniowemu zaostrzeniu i ostatecz-
nie nasiliła się, gdy tragedia Holocau-
stu przyspieszyła napływ ludności 
żydowskiej do obecnego państwa 
Izrael. Przybysze chcieli ustanowić 
własne państwo na ziemiach, które 
jednak były już zamieszkane przez 
Arabów. Rozwiązania rodzącego się 
sporu podjęła się Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych, która usankcjo-
nowała podział terytorium na dwa 
obszary. 

Podział bez zgody

Gaza miała w myśl tego podziału po-
zostać w rękach Arabów. Żadna ze 
stron nie zaakceptowała proponowa-
nego rozwiązania, a do pierwszych 
potyczek zbrojnych doszło tuż po 
decyzji ONZ o podziale terytorium 
Palestyny, dosłownie dzień po tym 
jak oddziały Brytyjskie formalnie 
opuściły region w maju w roku 
1948. Oddziały izraelskie starły się 
wojskami palestyńskimi, wspartymi 
przez sąsiadujące kraje – Syrię, Liban, 

Jordanię i Egipt. To właśnie oddzia-
ły egipskie ustanowiły swoje bazy 
w mieście Gaza po to, aby odpychać 
ataki wojsk Izraela. Jeszcze jesienią 
tego samego roku obszar ich kontroli 
był niemal dokładnie taki, jak obecny 
kształt Strefy Gazy. Po zawieszeniu 
broni i porozumieniu z lutego 1949 
roku Strefa zyskała formalne granice 
i pozostała przez kilkadziesiąt lat pod 
kontrolą Egiptu. 

Podział terytorium Palestyny wy-
musił ogromne migracje wewnętrz-
ne i przesiedlenia wśród ludności 
arabskiej. Choć formalnie pod pa-
nowaniem Egiptu, Palestyńczycy, 
którzy stali się uchodźcami we-
wnętrznymi, szukali bezpiecznego 
schronienia właśnie w sąsiadują-
cym Egipcie. Ci, którym odmówiono 
wstępu, docierali do Strefy Gazy 
i tam osiedlali się w obozach usta-
nowionych przez ONZ. W ten spo-
sób ponad 500 000 osób znalazło 
się na terytorium Gazy ze statusem 
uchodźczym. Potomkowie tych 

i kolejnych przesiedleńców do dziś 
mieszkają na terytorium Gazy.

Blokada, czyli  
nowa taktyka

Gaza ponownie trafiła pod władzę 
Izraela podczas wojny sześciodnio-
wej w roku 1967. Po tym przejęciu 
Izrael rozpoczął budowę swoich 
osiedli na terytorium Gazy, gdzie 
już wtedy żyło ponad milion pale-
styńskich uchodźców. Nie nastę-
puje tu jednak integracja. Kolejnym 
punktem zwrotnym w historii Strefy 
był rok 1993 i podpisanie porozu-
mień w Oslo, które miały stać się 
fundamentem procesu pokojowego 
na Bliskim Wschodzie i podstawą 
istnienia Autonomii Palestyńskiej. 
Zakładały także silniejszą kontrolę 
Palestyńskiej Organizacji Wyzwo-
lenia – sygnatariusza porozumienia 
– nad rebelianckimi grupami zbroj-
nymi, takimi jak Hamas, które coraz 

KONFLIKT

>>  

47 numer 4 – grudzień 2021



głośniej mówiły o tym, że chcą prze-
mocą uzyskać pełną kontrolę nad 
terytorium Palestyny i Izraela. 

Niestety w ciągu kolejnych lat nastą-
piła eskalacja przemocy. W roku 2005 
Izrael likwiduje swoje osady oraz wy-
cofuje wojsko stacjonujące na tym 
obszarze, a rok później wybory na 
terenie Gazy wygrywa ugrupowanie 
Hamas. W odpowiedzi Izrael w roku 
2007 nakłada na Strefę Gazy blokadę, 
w myśl której sprawuje ścisłą kontrolę 
nad przepływem dóbr i usług, argu-
mentując to potrzebą bezpieczeń-
stwa i dużym zagrożeniem zbrojnym 
ze strony Hamasu. Nie powstrzyma-

ło to jednak wymiany ognia między 
stronami – tylko w ciągu ostatnich 14 
lat Gaza doświadczyła czterech po-
ważnych starć zbrojnych, w których 
zginęły tysiące cywilów, głównie po 
stronie palestyńskiej. 

Bez perspektyw

Sytuacja w Strefie Gazy wciąż jest 
napięta. W maju 2021 roku, w wy-
niku uderzenia izraelskich rakiet, ru-
nął 12-piętrowy wieżowiec Al-Jalaa, 
w którym mieściły się między innymi 
biura agencji Associated Press i tele-
wizji Al-Dżazira, a także biura innych 

firm oraz około 60 mieszkań. Na 
szczęście w tym ataku nikt nie zgi-
nął, ale wciąż słyszymy o ofiarach po 
jednej i po drugiej stronie. Tyle że po 
stronie Palestyńczyków mieszkają-
cych w Strefie tych ofiar jest znacznie 
więcej. Ofiar nie tylko bezpośrednich 
ataków zbrojnych, ale także tych spo-
wodowanych brakiem środków do 
życia, schronienia czy podstawowej 
opieki medycznej. Niestety nic nie 
wskazuje na to, by ta sytuacja uległa 
poprawie, dlatego pomoc organiza-
cji humanitarnych, takich jak Caritas, 
staje się coraz bardziej potrzebna.

Tekst Katarzyna Matej 
Zdjęcia Caritas Jerozolima
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ŻYCIE
TRUDNIEJSZE
z dnia na dzień

Warunki życia w Strefie Gazy 
z dnia na dzień drastycznie się 
pogarszają. Oprócz bezrobocia 
mieszkańcy borykają się 
z wieloma innymi trudnościami, 
takimi jak brak nadającej się 
do picia wody czy trwające 
zaledwie kilka godzin dziennie 
dostawy prądu. 

Historia rodziny Fatmy

Fatma jest 30-letnią matką dwóch 
dziewczynek, mieszka wraz z mę-
żem w wiosce uchodźców. Wcześniej 
mieszkała w małym domu, w którym 
mieściła się sypialnia, salon i kuchnia. 
Podczas świętego miesiąca ramadan 
właściciel domu wyrzucił ją i jej ro-
dzinę. 

W nowym domu rodzina przeżyła 
12 traumatycznych dni bombardo-
wania, które odcisnęło piętno na 
jej życiu. Najmłodsza córka Fatmy 
omal nie straciła życia, na szczęście 
– jak mówi Fatma – Bóg ją ochro-
nił. Matka, złapała córkę i uciekła 
w momencie, w którym odłamki po-
cisku spadły na ich dom. Warunki 
życia w Gazie pogarszają się z dnia 
na dzień. W wiosce Fatmy brakuje 
czystej wody, elektryczności oraz 
miejsc nadających się do zamiesz-
kania. Dom Fatmy to jedna niedo-
kończona sypialnia, prowizoryczna 
kuchnia i łazienka, w której brakuje 
prywatności. Nie zatrzymuje ani 
chłodu, ani ciepła. Fatmie nie jest 
łatwo, ale musi być podporą dla całej 

rodziny. Przeszła wiele aby utrzymać 
rodzinę razem. Trudnym momentem 
była choroba męża i córki. W kraju 
pogrążonym w kryzysie dostanie le-
ków graniczy z cudem, jednak wiara 
Fatmy dała jej siły do walki o zdrowie 
chorych członków rodziny. 

Fatma marzy, by mieć bezpieczny 
dom dla córek i zapewnić im przy-
szłość, bez głodu i biedy. Wsparcie 

z programu Rodzina Rodzinie jest 
dla niej i jej bliskich nadzieją na lep-
sze, pewniejsze jutro. Pozwala im 
na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb życia codziennego. Fatma wraz 
z rodziną modli się za dobrych ludzi, 
którzy nie są obojętni na potrzeby 
innych. W tej trudnej codzienności 
czuje ich wsparcie. 

Zdjęcia Caritas Jerozolima
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dzieci nie ma 
dostępu do 
edukacji

dzieci 
doświadczyło 
przemocy 
związanej 
z konfliktem

mieszkańców 
Strefy Gazy żyje 
poniżej poziomu 
ubóstwa

mieszkańców 
Strefy Gazy 
pozostaje bez 
pracy

930 
tys.

1,5 mln

80%  

56%  

Jadąc do Centrum Zdrowia Caritas wi-
działam zniszczenia – ogromne bloki 
mieszkalne obrócone w gruzy, wieżo-
wiec, którego fundamenty i parter zo-
stały poważnie uszkodzone, podczas 
gdy górne kondygnacje pozostały nie-
naruszone z wyjątkiem rozbitych drzwi 
i okien. Ludzie wspinali się na wyższe 

piętra z narażeniem życia, by ratować 
dobytek, zanim cały budynek się zawa-
li. Widziałam, co pozostało ze zbombar-
dowanych domów, w których zginęło 
dwóch lekarzy specjalistów, a także 
zniszczony budynek, który wielokrot-
nie odwiedzałam, aby przedłużyć moje 
pozwolenie na pobyt w Gazie.

Słuchałam, jak nasi pracownicy opo-
wiadali o okropnościach bombardo-
wania w więzieniu, którym jest Strefa 
Gazy, a z którego blokada uniemożliwia 
ponad dwóm milionom dzieci, kobiet 
i mężczyzn ucieczkę. Ludzie nie mają 
dokąd pójść. Matki opowiadały mi, jak 
ich dzieci boją się zostać same, jeden 

Byłam tam
Wspomnienia z wizyty w Strefie 

Gazy siostry Bridget Tighe, sekretarz 
generalnej Caritas Jerozolima, po 

zawieszeniu broni w maju 2021 roku.
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godzin dziennie 
gospodarstwa 
domowe mają 
dostęp do prądu

zasobów 
wodnych kraju 
stanowi woda 
niezdatna do 
picia

godzin dziennie 
gospodarstwa 
domowe mają 
dostęp do wody

przez 

6-8

97%  

przez 

6-8

z mężczyzn powiedział mi, że jego żona 
nie mówi od pierwszych dni wojny.

Widziałam grupy mężczyzn, którzy od-
garniali góry gruzu i ładowali je na wozy, 
podczas gdy inni, używając ręcznych 
urządzeń prostowali skręcone żelazne 
pręty, by mogły powstać z nich nowe 
konstrukcje. Widziałam tę samą pracę 
ponad siły po wojnie w 2014 roku i za-
dawałam sobie pytanie: kiedy będzie 
następna wojna? Odpowiedź łatwo 
przewidzieć, chyba że międzynarodo-
wa społeczność przejmie przywództwo, 
z bezstronnością, sprawiedliwością, de-
terminacją i współczuciem, aby osią-
gnąć sprawiedliwy i trwały pokój.

Przejechałam przez 
najbardziej dotknięte 
skutkami konfliktu re-
jony miasta Gaza i Beit 
Lahia na północy. Wi-
działam zniszczenie 
i rozmawiałam z tymi, 
którzy stracili wszystko. Starszy męż-
czyzna zwrócił uwagę na pozostałości 
wieżowca, w którym zginęły całe rodzi-
ny. Opowiedział o ojcu i córce, którzy 
byli uwięzieni głęboko pod gruzami. Cór-
ka miała na szczęście działający telefon 
komórkowy. Zadzwoniła do krewnych 
i zostali niemal cudem uratowani. Młod-
szy mężczyzna przeprowadził nas przez 
gruzy i pokazał nam kawałki twardego 

plastiku z nazwiskami rodzin. Znajdo-
wały się w miejscach, gdzie wcześniej 
były domy, i świadczyły o nadziei tych 
ludzi, że w końcu zostaną odbudowane. 
Mówił, że mieszkańcy Gazy są przyzwy-
czajeni do takiego zniszczenia, tylko że 
tym razem jest gorzej…

Źródło Caritas Internationalis  
Situation Report Sitrep 

Zdjęcia Caritas Jerozolima
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Decyzja o objęciu pomocą Strefy 
Gazy zapadła na początku 2020 
roku. Pomoc od Caritas Polska 
w formie comiesięcznego wsparcia 
gotówkowego rodziny palestyńskie 
otrzymują dzięki partnerowi na 
miejscu – Caritas Jerozolima – któ-
ry kwalifikuje rodziny do programu 
i odwiedza je poznając ich sytuację 
materialną.

Abeer Abu Mutlaq,  
pracownik Caritas Jerozolima:

Jestem pracownikiem socjalnym Ca-
ritas Jerozolima, partnera Caritas 
Polska, i na co dzień spotykam się 
z rodzinami objętymi programem Ro-
dzina Rodzinie – słucham ich historii, 
zbieram informacje o tym, w jakich 
warunkach żyją. Program jest dla 
mnie nie tylko wyzwaniem, ale też 
źródłem cennej wiedzy. Z upływem 
czasu wrastałam w ten program, a ro-
dziny stawały się także moją rodzi-
ną. To program i pomaganie ludziom 
sprawiły, że zaczęłam samą siebie 
postrzegać jako narzędzie w rękach 
Boga. Zobaczyłam, jak to jest poma-
gać innym, i nie wiem, czy byłabym 
teraz w stanie zawodowo robić co-
kolwiek innego. Pomaganie stało się 
moim powołaniem. 

Wizyty u naszych rodzin zapadają mi 
w pamięć – ich uśmiechy, podziękowa-
nia. To dla mnie ogromna motywacja, 
aby jeszcze więcej dawać z siebie in-
nym. Szczególnie zapamiętałam ro-
dzinę z Gazy, która spodziewała się 
dziecka. Powiedzieli, że dadzą córce 
imię takie, jak moje – właśnie przez 
to, że otrzymują od nas pomoc. To nie-
samowite, bo oznacza, że w pewnym 
sensie, pozostanę z nimi przez resztę 
życia. 

Projekt Rodzina Rodzinie to dla ro-
dzin bezpieczeństwo, pomoc bez ko-
nieczności ciągłego proszenia o nią 
– to rzadkie widzieć nadzieję w takim 
kraju, pełnym cierpienia i beznadziei. 
Program daje ludziom też poczucie 
pewności: mogą kupić leki dla bliskich, 
jedzenie, ubrania dla dzieci, opłacić 
czynsz. Takiej pomocy nigdy się nie 
zapomina. 

Program to nie tylko 100 rodzin, to 
także ludzie, którzy mają marzenia, 
plany i powinniście być niezwykle 
dumni z pracy, którą tutaj wykonuje-
cie. Dzięki pracy w programie widzę, 
jak wygląda proces budowy zaufania, 
ponieważ mamy dostęp do takich sfer 
życia rodzin, których nie widzi nikt inny, 
którymi z nikim innym się nie dzielą. 
Tak właśnie budują się więzy – po-
trzebne są czas i zaufanie. 

Przed rozpoczęciem pracy tutaj myśla-
łam o sobie jako o dobrym człowieku, 
ale po spotkaniach z rodzinami mogę 
powiedzieć, że stałam się jeszcze lep-
szym człowiekiem. Idąc ulicą dostrze-
gam cierpienie i wiem teraz, skąd się 
ono bierze, dlaczego twarze ludzi są tak 
smutne. Stałam się przez to mniej ego-
istyczna. Jestem teraz w dobrym dla 
siebie miejscu, bo jestem wśród osób, 
które zmieniają świat. Sama zawsze 
chciałam zostawić po sobie właśnie 
taki ślad. Dzięki temu programowi 
mogę być osobą, która niesie zmianę. 
Na zawsze będę wdzięczna Caritas za 
tę wspaniałą możliwość rozwoju i po-
magania. 

Zdjęcia Caritas Jerozolima

Więcej na temat pomocy dla  
Strefy Gazy na stronach 74-75

Sytuacja polityczna 
w wielu rejonach Bliskiego 

Wschodu jest mocno 
napięta. Wieczne konflikty 

pociągają za sobą 
brak bezpieczeństwa 

i ekonomicznej stabilizacji 
w wielu krajach, co 

dotkliwie odczuwają 
ich mieszkańcy. 

Dołączenie kolejnych 
krajów do programu 

Rodzina Rodzinie 
zapoczątkowanego w Syrii 

było kwestią czasu. 
Decyzję przyspieszyła 

pandemia COVID-19, która 
spadła na bezbronnych 

i wycieńczonych sytuacją 
w kraju Palestyńczyków. 
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HISTORIA 
DRAMATEM  

MNIEJSZOŚCI
z

w tle
W pomoc mieszkańcom Iraku, a szczególnie 
mniejszościom etnicznym i religijnym, Caritas Polska 
angażuje się od 2014 roku, zapewniając im m.in. 
wsparcie zdrowotne i żywnościowe. To wsparcie 
zostało wzmocnione przez włączenie Iraku w 2021 
roku do programu Rodzina Rodzinie. Za tą 
ważną decyzją stanęły rozgrywające się 
do niedawna w tej części świata 
potworne akty terroru oraz będące 
ich konsekwencją dramaty ludzkie, 
których dziś jesteśmy świadkami.

Żeby zrozumieć sytuację miesz-
kańców Iraku i to, dlaczego im po-
magamy, trzeba choćby z grubsza 
poznać historię kraju, a także ce-
chującą społeczeństwo ogromną 
różnorodność etniczną, kulturową 
i religijną. Nie jest to łatwe, bowiem 
Irak jest połączony siatką różnorod-
nych powiązań z innymi państwami 
Bliskiego Wschodu i – podobnie jak 
one – zależny od polityki mocarstw 
mających swoje interesy w tym re-
jonie świata. Irakijczycy są więc pod 
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pewnymi względami w podobnej sy-
tuacji, co mieszkańcy Syrii czy Libanu 
– pozostałych krajów włączonych do 
programu Rodzina Rodzinie.

Od Mezopotamii do dziś

Irak to państwo arabskie leżące 
na Bliskim Wschodzie, nad Zatoką 
Perską. Sąsiaduje z Syrią, Turcją, Ira-
nem, Kuwejtem, Arabią Saudyjską 
i Jordanią. Administracyjnie podzie-
lone jest na 18 prowincji zwanych 
muhafazami. Największą z nich jest 
muhafaza An-Anbar, zajmująca aż 
jedną trzecią powierzchni kraju. 
Najmniejszą prowincją jest Bagdad, 
w której leży licząca 7 milionów 
mieszkańców stolica tego państwa. 
Przez kraj przepływają dwie duże 
rzeki – Eufrat i Tygrys – które na po-
łudniu łączą się i uchodzą do Zatoki 
Perskiej. Na północnym wschodzie 
Iraku leży Region Kurdystanu, któ-
ry stanowi autonomiczną jednostkę 
administracyjną, posiadającą m.in. 
własny rząd, prezydenta oraz siły 
zbrojne. Tak to wygląda dziś, jednak 
Irak ma za sobą bogatą historię się-
gającą czasów starożytnych, która 
leży u źródeł chrześcijaństwa. 

Irak często określa się mianem Me-
zopotamii. Choć faktycznie dzisiejsze 
granice Iraku leżą na obszarze tej sta-
rożytnej krainy, to w praktyce przez 
wieki rozwijały się tu odmienne kul-
tury, a także państwa i krainy. Do naj-
większych należały Asyria, Babilonia, 
Sumer i Akad, których potomkowie 
zamieszkują Irak do czasów obec-
nych. Od XVI wieku aż do 1918 roku 
Irak był częścią Imperium Osmańskie-
go. Podczas I wojny światowej Im-
perium Osmańskie opowiedziało się 

po stronie Niemiec, co zaowocowało 
interwencją Imperium Brytyjskie-
go. W ciągu 4 lat Brytyjczycy zajęli 
całe terytorium Iraku, a ten de facto 
stał się jedną z ich kolonii. Dopiero 
w 1932 r. Irak uzyskał niepodległość, 
choć wciąż w wielu aspektach był 
zależny od Wielkiej Brytanii. Osta-
tecznie w 1958 roku Irak przestał być 
monarchią, co zaowocowało kilkoma 
przewrotami oraz zamachami stanu, 
a kolejne rządy cechowały się różnym 
stopniem dyktatury. Kiedy w 1979 
roku do władzy doszedł Saddam Hu-
sajn, stopniowo zaczął on eliminować 
swoich przeciwników politycznych, aż 
wprowadził całkowity autorytaryzm. 
Rządził krajem do mającej miejsce 
w 2003 roku inwazji Stanów Zjed-
noczonych. Niestety spowodowany 
wojną chaos doprowadził do utwo-
rzenia się wielu grup fundamenta-
listycznych, stosujących terroryzm 
do realizacji własnych celów. Jednym 
z takich ugrupowań był Dżama’at 
at-Tauhid wa-al-Dżihad, który prze-
rodził się w tzw. Państwo Islamskie. 

Autonomiczny  
Region Kurdystanu

Irak jest państwem wielu narodów i re-
ligii, ale nie ma powodu, by jego miesz-
kańcy nie mogli żyć ze sobą w zgodzie. 
Często w jednej małej miejscowości 
można spotkać przedstawicieli róż-
nych wyznań i narodowości, którzy 
są wobec siebie życzliwie nastawieni. 
Niestety autorytarne zapędy kolej-
nych przywódców i polityka mocar-
stwowa państw trzecich sprzyjają 
radykalizowaniu się różnych ugrupo-
wań. Ich ofiarami padają najsłabsi, czyli 
mniejszości etniczne i religijne. 

Przykładem zgodnego współistnie-
nia mieszkańców jest Region Kur-
dystanu w północno-wschodnim 
Iraku, obejmujący w całości 3 z 18 
prowincji, na które podzielony jest 
Irak oraz częściowo 3 inne prowincje. 
Iracki Kurdystan jako region auto-
nomiczny został utworzony w 1970 
roku, ale dopiero po przegranej Iraku 
w wojnie w Zatoce Perskiej Kurdom 
udało się ustanowić własne rządy. 
Istnienie Kurdyjskiego Rządu Re-
gionalnego, jako w pełni legalnego 
i posiadającego częściową niezależ-
ność od rządu w Bagdadzie, zostało 
zapisane w konstytucji Iraku z 2005 
roku. Iracki Kurdystan cechuje spora 
różnorodność grup etnicznych. Kur-
dowie, którzy istnieją jako naród od 
czasów starożytnych, dziś zamiesz-
kują nie tylko Irak, ale także Turcję 
i Syrię. Z kolei ich autonomię w dużej 
mierze zamieszkują inne, odrębne 
kulturowo narody i ludy, jak choćby 
Asyryjczycy czy Jezydzi.

Asyryjczycy 
i chrześcijaństwo

Tereny nad Tygrysem i Eufratem, 
a szczególnie północna część Iraku, 
to ojczyzna Asyryjczyków, których hi-
storia sięga 3000 lat p.n.e. Przez wie-
ki tworzyli oni imperium, które było 
jednym z najwspanialszych na Bliskim 
Wschodzie. Około II wieku naszej ery 
przyjęli chrześcijaństwo, które jest ich 
dominującą religią do dziś. Większość 
Asyryjczyków należy do kościołów 
wschodnich. Głównie są to wyznawcy 
Kościoła Chaldejskiego oraz Syryjskie-
go Kościoła Wschodniego. Jest też 
spora grupa katolików oraz wyznaw-
ców innych odłamów wyznaniowych. 
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Głównym miejscem zamieszkiwania 
Asyryjczyków jest muhafaza Niniwy 
oraz większe ośrodki miejskie, takie 
jak Bagdad. Duża wspólnota asyryjska 
istnieje też w Stanach Zjednoczonych 
oraz krajach Europy Zachodniej. To 
efekt prześladowań Asyryjczyków na 
Bliskim Wschodzie. Jeszcze na począt-
ku XXI wieku było ich w Iraku ponad 
1,5 miliona. Dziś pozostało ich tu ok. 
250-350 tysięcy. Do depopulacji asy-
ryjskich chrześcijan przyczyniły się 
między innymi zamach w Mosulu w la-
tach 2008-2009 czy terror ze strony 
ISIS w latach 2013-2017. Zajęcie miast 
i wsi w muhafazie Niniwy sprawiło, że 
tysiące ludzi straciły domy, pracę oraz 
dorobek całego życia i znalazły się na 
skraju ubóstwa. Większość Asyryjczy-
ków opuściła Irak, a ci, którzy pozosta-
li, znaleźli schronienie w obozach dla 
przesiedleńców, rozsianych na terenie 
Iraku i irackiego Kurdystanu. Nawet 
obecnie, po wyzwoleniu miast z rąk 
ISIS, ogromna część społeczności 
pozostała bez środków do życia. Co 
prawda ludzie wracają do zniszczo-
nych miast, czasem nawet do tych 
samych domów, ale nie mają żadnego 
dobytku i nie mogą znaleźć pracy. 

Jezydzi – ofiary terroru

Jednym z najstarszych ludów za-
mieszkujących Bliski Wschód są Je-
zydzi, którzy w ogromnej większości 
uznają swoją odrębność od Kurdów 
i uważają się za potomków Adama. 
Jednocześnie bywają postrzegani 
przez innych wyłącznie jako grupa 
wyznaniowa, którą oczywiście także 
są. Prawdopodobnie to potomkowie 
Babilończyków, natomiast z całą pew-
nością można stwierdzić, że należą 
do rdzennych społeczności regionu 
Bliskiego Wschodu. Oprócz Iraku 
i Syrii zamieszkują także Armenię, 
Gruzję oraz Kaukaz. Jezydzi są jedną 
z najbardziej prześladowanych grup 
społecznych na Bliskim Wschodzie. 
Sami oceniają, że przetrwali 74 lu-
dobójstwa, włącznie z tym, którego 
dokonali bojówkarze ISIS w sierpniu 
2014 roku. Najczęstszym powodem 
dokonywania zbrodni na Jezydach 
była ich neutralność polityczna oraz 
odmienność religijna. Nie bez znacze-
nia jest również położenie ziem, które 
zamieszkują. Północno-wschodnia 
część Iraku granicząca z terenami 
Lewantu (bliskowschodniego rejonu 
u wybrzeży Morza Śródziemnego) 
to ziemia, do której fundamentaliści 
roszczą sobie prawo. W 2007 roku, 
w jezydzkiej miejscowości Til Ezer 
w regionie Sindżaru, miał miejsce dru-
gi co do liczby ofiar (po WTC z 11 
września 2001 roku) zamach terro-

rystyczny na świecie. Terroryści zde-
tonowali ładunki wybuchowe w cen-
trum targowiska. Zginęło prawie 800 
osób, a 1500 zostało rannych. Ra-
dykałowie mieli na celu dokonanie 
czystki – zapędzali Jezydów w góry, 
gdzie ci umierali z głodu i wycieńcze-
nia. Napadali także na wioski mordu-
jąc ich mieszkańców i porywając do 
niewoli. Szacuje się, że bojówkarze 
ISIS zamordowali 10 tys. Jezydów, 
a co najmniej 6 tys. kobiet i dzieci 
porwali. Z obawy o życie większość 
mieszkańców Sindżaru opuściła swoje 
ziemie i uciekło w stronę Syrii oraz 
irackiego Kurdystanu. Tam znaleźli 
schronienie w naprędce utworzonych 
obozach dla przesiedleńców. Do dziś 
w obozach przebywa kilkadziesiąt 
tysięcy Jezydów. Niektórzy zdecydo-
wali się na powrót do Sindżaru, gdzie 
zastali ogromne zniszczenia, brak 
dostępu do elektryczności, a także 
znikomą pomoc ze strony organi-
zacji humanitarnych oraz instytucji 
rządowych. Od tragedii nadal więk-
szość Jezydów mieszka w fatalnych 
warunkach, uwłaczających godności 
człowieka.

Pewien Jezyda, który cudem uniknął 
śmierci podczas czystki dokonanej 
przez ISIS w Sindżarze, będzie do 
końca życia wdzięczny jednemu ze 
swoich „muzułmańskich braci”, któ-
ry narażając swoje życie przynosił 
mu – rannemu i ukrytemu przed 
oprawcami – jedzenie i wodę. Przez 
12 długich dni niewyobrażalnego 
koszmaru. Ludzie różnych kultur, re-
ligii i narodowości mogą być braćmi 
i żyć zgodnie obok siebie. Choć dziś 
ich życie nadal jest trudne, miesz-
kańcy Iraku to potrafią.

Opracowała Justyna Składowska 
Zdjęcia Orla Straż 
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WOJNA ZMIENIŁA ŻYCIE 
MIESZKAŃCÓW IRAKU

Jak
Tysiące rodzin cierpi z powodu braku schro-
nienia i środków do życia. Wiele kobiet, dzieci 
i mężczyzn próbuje poradzić sobie z traumą, 
jaką pozostawił po sobie terror ze strony tzw. 
Państwa Islamskiego. Nadzieję odbiera szale-
jąca inflacja i brak poczucia bezpieczeństwa. 
Obecnie szacuje się, że:

•  dwóch na pięciu Irakijczy-
ków, którzy wrócili do domu 
po wcześniejszych przesie-
dleniach i ucieczkach, nadal 
nie ma odpowiednich wa-
runków mieszkaniowych, nie 
jest w stanie zabezpieczyć 
podstawowych potrzeb ro-
dziny, nie ma również dostę-
pu do podstawowej opieki 
medycznej oraz edukacji;

•  średni koszt utrzymania ro-
dziny wynosi 3 155 zł, na-
tomiast średnia wysokość 
zarobków jednego członka 
rodziny to 1 244 zł. Nawet 
jeśli w rodzinie pracują 2 
osoby, nie są one w stanie 
utrzymać gospodarstwa do-
mowego. 

Konflikt, który zakończył 
się w 2017 roku, pozostawił 
kraj wyniszczony, niestabilny 
politycznie, gospodarczo 
i społecznie. 

*dane z marca 2021 r.  
(jeśli nie wskazano inaczej)

Irakijczyków w 2020 roku  
żyło poniżej progu ubóstwa

z czego dzieci  
stanowiły  

37,9%

31,7 mln

dzieci doświadcza 
przemocy ze 
względu na 
prześladowania

około 

1,6 mln

miliona osób 
pozostaje nadal 
wewnętrznie 
przesiedlonych, 
z czego aż 70% 
pozostaje w stanie 
przesiedlenia dłużej 
niż 3 lata

około 

1,5 mln

społeczeństwa ma 
dostęp do czystej 
i ciepłej wody oraz 
kanalizacji.

zaledwie 

24% 

dzieci i młodzieży 
nie ma dostępu do 
edukacji

83%

W miastach, które były w rękach ISIS, większość domów zostało 
zniszczonych i nie nadaje się do odbudowy. Powracający przesiedleńcy 
nie mają więc dachu nad głową. Ponadto coraz więcej osób wymaga 
pomocy humanitarnej.
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WSPÓLNA POMOC  
DLA MIESZKAŃCÓW IRAKU

NADZIEJAmusi
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Wraz z blednącymi 
tabliczkami 
po organizacjach 
humanitarnych niosących 
niegdyś pomoc, bledną 
nadzieje Irakijczyków na 
lepszą przyszłość. O tym, 
jak wygląda codzienność 
w Iraku, opowiada 
Dawid Czyż z polskiej 
fundacji Orla Straż, która 
w Iraku jest partnerem 
Caritas Polska.
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Dawid Czyż  
z fundacji  
Orla Straż

Czy dziś w Iraku jest bezpiecznie? Czy 
można powiedzieć, że nie ma już za-
grożenia ze strony bojówkarzy ISIS?

Bardzo różnie. Po pierwsze trzeba pa-
miętać, że jest Irak i iracki Kurdystan 
– autonomiczny region na północy, 
przy granicy z Turcją. Po drugie są 
regiony, w których tzw. Państwo Is-
lamskie było bardziej aktywne. Iracki 
Kurdystan zawsze bardzo mocno na-
ciskał na bezpieczeństwo i widać to na 
każdym kroku, bo na drogach są poste-
runki wojskowe, są kamery, strażnicy, 
którzy sprawdzają dokumenty, patrzą 
na samochód i jeśli coś wzbudza po-
dejrzenia, to zatrzymują do kontro-
li. Oczywiście po stronie irackiej te 
posterunki też są, tylko trochę mniej 
skrupulatnie sprawdzają. W Iraku są 
regiony, w których – odpukać – od 
pewnego czasu nic poważnego się 
nie działo, choć są rzeczy, o których 
nie mówi się w mediach. Nie mówi 
się choćby o tym, że ISIS wysadza in-
frastrukturę energetyczną w Iraku. 
W tym roku było już ok. 200 ataków, 
a dodam, że Irak jest krajem, który ma 
problemy z energią elektryczną, z jej 
produkcją i przesyłem. Takie akcje sa-
botażowe potrafią mocno namieszać. 
Mimo wszystko ludzie już raczej nie 
boją się wyjść na ulice, posłać dzieci do 
szkoły, wyjechać za miasto. Zwycię-
żyło to, że chcą żyć, a nie martwić się 
o to, czy jest bezpiecznie. Faktycznie 
ataków na ludność cywilną od jakiegoś 
czasu już nie ma, ale moim zdaniem 
jest to dosyć złudne.

W miastach ludzie czują się w mia-
rę bezpiecznie, a jak jest w małych 
miejscowościach, wioskach?

Są dwa problematyczne regiony. 
Jeden to góry Makhmur pomiędzy 

irackim Kurdystanem a Irakiem, któ-
re są zajęte przez ISIS. Nie ma tam 
zbyt wielu miejscowości, zbyt wielu 
miast, i tam ISIS po prostu gdzieś 
się ukrywa. Przeciwko bojówkarzom 
Państwa Islamskiego cały czas pro-
wadzone są operacje wojskowe, nie-
stety część wiosek wciąż jest przez 
nich wykorzystywana, bo ktoś musi 
dostarczać im żywność. Myślę, że 
oni zastraszają mieszkańców. Drugi 
region znajduje się przy granicy z Sy-
rią. Tam, na terenie prowincji Anbar, 
jest duży obszar Pustyni Syryjskiej. 
Prowincja jest ogromna, ale słabo 
zaludniona – obszar o wielkości ok. 
jednej trzeciej terytorium Polski za-
mieszkują tylko ok. 2 mln ludzi. Tam 
od początku ISIS było aktywne i jest 
nadal. O tym się nie mówi, bo tam nic 
takiego wielkiego się nie dzieje, ale 
oni tam są, nadal działają też w Syrii.

Czy ukrywający się bojówkarze to 
bomba z opóźnionym zapłonem?

Trudno mi prognozować, wolałbym 
żeby tak nie było i zdrowy rozsądek 
podpowiada mi, że jeśli nie nastąpią 
jakieś specyficzne okoliczności, to 
raczej nic się nie wydarzy. Trzeba 
jednak pamiętać, że ISIS nie jest wro-
gim państwem czy wrogą armią, nie 
jest tak, że można po prostu pokonać 
ten twór. Tutaj mamy około stu ty-
sięcy aktywnych bojówkarzy – nie 
wszyscy polegli w walkach, podej-
rzewam, że część znalazła schro-
nienie w Afryce, tworząc tam jakieś 
inne struktury. Mają też oni swoich 
sympatyków w Iraku, więc jeśli sy-
tuacja polityczna będzie niestabilna, 
to myślę, że mogą znowu próbować 
dojść do głosu. Na razie się na to nie 
zapowiada.

Polska fundacja charytatywna założona w 2016 roku przez  
kmdr. ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego, pomagająca ofiarom 
terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Obszarem działania fundacji 
jest Irak oraz iracki Kurdystan, a także Egipt. Celem fundacji 
jest pomoc doraźna i rozwojowa przesiedleńcom i osobom 
uwolnionym z niewoli ISIS oraz wspieranie rodzin powracających 
do wyzwolonych miejscowości. 

Orla Straż, partner Caritas Polska 
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Jak żyje się w Iraku? Czy strach o ży-
cie ustępuje miejsca trosce o pracę, 
o to, za co przeżyją?

Dokładnie tak. Problemy są takie, 
jakie były wcześniej, przed prze-
siedleniami. Teraz ludzie wrócili do 
swoich rodzinnych miejscowości. 
Generalnym problemem jest bezro-
bocie, szczególnie wśród młodych, 
z tego powodu od roku trwają w Ira-
ku protesty.

Nie wszyscy też wrócili do swoich 
domów, niektórzy nie mają do 
czego wracać. To głównie  
problem Jezydów?

Ja raczej bym powiedział, że to pro-
blem tych, którzy padli ofiarą ISIS. 
Mówimy tu o mniejszościach et-
nicznych i religijnych. To nie tylko 
Jezydzi, czyli rdzenna ludność Sin-
dżaru, ale to także Asyryjczycy, czyli 
chrześcijanie (nie każdy Asyryjczyk 
jest chrześcijaninem, ale wszyscy 
chrześcijanie są Asyryjczykami). Poza 
tym mamy jeszcze szyitów.

Naszą pomoc kierujemy właśnie do 
mniejszości. Chrześcijan w Iraku jest 
ok. 300 tys., Jezydów jest ok. 350 
tys. – to są najmniejsze grupy, które 
procentowo ucierpiały najbardziej. 
W wyniku ataków skierowanych 
przeciwko Jezydom, kilkanaście ty-
sięcy osób zginęło, a kilkaset tysięcy 
uciekło, więc mówimy właściwie 
o całej społeczności. Wśród chrze-
ścijan i Asyryjczyków większość 
musiała uciekać. Trzeba jednak 
przyznać, że jeśli chodzi o proble-
my mieszkaniowe, to w przypadku 
chrześcijan sytuacja jest dużo lep-
sza. Jest kilka miejscowości, które 
zostały zniszczone i nie są odbu-

dowane. W Teleskof – w którym 
razem z Caritas Polska działamy 
– są ludzie, którzy uciekli z Batnayi, 
czyli miejscowości, która została 
zrównana z ziemią. Mieszkają oni 
m.in. w domach innych osób, które 
uciekły. Mają dach nad głową, na-
tomiast nadal nie są u siebie. Jeśli 
chodzi o Jezydów, to liczbę osób 
bezdomnych trudno oszacować, 
ale przypuszcza się, że około dwie 
trzecie całej społeczności miesz-
ka w obozach dla przesiedleńców. 
Chrześcijan w obozach już nie ma, 
ale często zasiedlają oni kontenery, 
prowizoryczne budowle zlokalizo-
wane wokół jakiejś miejscowości 
i nie chcą wracać w rodzinne strony. 
Najlepszym przykładem jest Mosul. 
Mieszkało tam kiedyś kilkadziesiąt 
tysięcy chrześcijan, ale od 2006 
roku zaczęli uciekać z miasta, za-
nim pojawiło się ISIS, bo już wtedy 
doświadczali prześladowań. Parę 
lat później przyszło ISIS i z Mosulu 
uciekli wszyscy chrześcijanie. 

Chciałabym zapytać, jak wyglą-
da przeciętna rodzina iracka, ale 
zapewne wobec różnorodności 
etnicznej, religijnej i związanej 
z warunkami życia trudno udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi... 

Zgadza się. Jeśli chodzi o Jezydów, 
to w wielu przypadkach są to matki 
z dziećmi, trzeba bowiem pamię-
tać o ludobójstwie dokonanym na 
Jezydach, które rozpoczęło się 3 
sierpnia 2014 roku. Dotyczyło ono 
głównie mężczyzn, starszych ko-
biet i niemowląt, czyli tych, którzy 
– brutalnie mówiąc – zostali uznani 
przez ISIS za niepotrzebnych. Część 
mężczyzn została porwana i prze-
trzymywana w charakterze robot-

”Pomagaliśmy 
i pomagamy nadal

Caritas Polska wspiera 
najbardziej potrzebujących 
w Iraku od 2014 r., kiedy 
to przekazała transport 
humanitarny do Erbil o wartości 
ok. 70 tys. zł. W latach 
2016-2020 r. realizowała 
wraz z Orlą Strażą 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 Dahuk. W 2020 r. Caritas 
Polska przekazała pomoc dla 
uchodźców wewnętrznych 
w regionie północnego 
Kurdystanu o wartości 
200 tys. zł. Od roku 2021 
Caritas Polska jest obecna 
w Iraku w ramach programu 
Rodzina Rodzinie.
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ników. Porwane kobiety i dziew-
czynki wykorzystywano seksualnie, 
natomiast chłopcy byli szkoleni do 
dokonywania zamachów samobój-
czych czy montowania zapalników 
w materiałach wybuchowych. Tor-
turowano ich, więc ta indoktrynacja 
była bardzo brutalna. Niestety dla 
ISIS dziecko nie ma takiej wartości, 
jak dorosły, a tym bardziej dziecko 
porwane z jakiejś innej społecz-
ności. Wśród Jezydów jest bardzo 
wiele samotnych kobiet z dziećmi, 
co wynika także z irackiego prawa. 
Otóż jeśli mąż jest uznany za zagi-
nionego, to kobieta nie może ułożyć 
sobie życia, nie może znaleźć sobie 
kogoś, kto się nią zaopiekuje, bo 
w świetle prawa jest mężatką. Na-
wet jeśli nie ma kontaktu z mężem 
od np. 7 lat. Dopiero jeśli zostanie 
odnaleziony np. masowy grób i zo-
stanie zidentyfikowne ciało męża, 
formalnie będzie wdową i może 
powtórnie wyjść za mąż. Jezydzi 
są bardzo rodzinni, więc zdarzają 
się sytuacje, kiedy brat zamordo-
wanego bierze za żonę wdowę po 
nim. Czuje odpowiedzialność za tę 
rodzinę i musi się nią zaopiekować, 
a najlepiej uregulować to prawnie.  

Jak liczne są rodziny chrześcijan?

Tu sytuacja jest inna, chrześcijanie 
musieli uciekać, musieli zostawić do-
słownie z dnia na dzień wszystko, co 
mieli. Wśród nich było jednak mniej 
ofiar konfliktu. Rodziny chrześci-
jańskie są zróżnicowane – są wie-
lodzietne, jakie zawsze były w Ira-
ku, i są rodziny wielopokoleniowe 
mieszkające w jednym budynku, ale 
coraz więcej par decyduje się tylko 
na jedno, dwoje dzieci. Obawiają 
się powiększania rodziny, ponieważ 
sytuacja ekonomiczna w kraju jest 
niestabilna. Żeby to wszystko zro-
zumieć, trzeba zrozumieć tamtejsze 
realia. W Iraku mało jest dużych za-
kładów pracy, tam większość ludzi 
pracuje na swój rachunek – ma swój 
sklep, zakład usługowy. To dlatego 
na jednej ulicy może znajdować się 
15 sklepów spożywczych, które 
razem funkcjonują. Może być też 
szewc naprzeciwko szewca i jak 
nie będzie akurat klientów, to będą 
ze sobą rozmawiać. Ludzie tam nie 
chomikują pieniędzy – zarabiają po 
to, żeby wydawać, bo mało popular-
ne są konta bankowe. Wiedzą też, 
że nie ma sensu składać pieniędzy 

w poszewce, bo może się okazać, że 
ich nigdzie nie wydadzą. Jest kultura 
kupna i sprzedaży – te pieniądze, 
które dziś zarobiłem, wydam na coś, 
co mi jest teraz potrzebne. Przez to, 
że większość ludzi prowadzi własną 
działalność, dzieci uczą się zawodu 
pod okiem ojców. Ważne jest, by 
zawody były kontynuowane od po-
koleń, bo w ten sposób dzieci mają 
zapewniony dobry start.

Poruszył Pan temat edukacji, jak 
w Iraku wygląda szkolnictwo?

Edukacja dzieli się na dwa etapy 
– szkołę podstawową i szkołę ponad-
podstawową, czyli taki odpowiednik 
naszego liceum. Każdy etap trwa 6 
lat. Szkoły jakoś funkcjonują. Nawet 
w obozach dla przesiedleńców były. 
Oczywiście problemem jest prowin-
cja i miejscowości bardziej oddalone 
od większych miast. Kiedyś w każdej 
miejscowości była szkoła czy na-
uczyciel nauczania początkowego 
ze względu na duże odległości i brak 
komunikacji. Te szkoły w większości 
zostały zniszczone – albo przez czas, 
albo przez działania wojenne, albo 
celowo przez ISIS. Problemem jest 
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też niski poziom edukacji, bo brakuje 
wykwalifikowanej kadry nauczyciel-
skiej. Szkoły nie są płatne, ale też nie 
ma obowiązku edukacyjnego, więc 
istnieje problem analfabetyzmu.

Jak wygląda dostęp do służby  
zdrowia?

Trudno o pomoc medyczną, nawet 
w dużych miastach. Jak policzyłem, 
w półmilionowym Dahuk były 3 lub 
4 ośrodki zdrowia. W tym jeden 
szpital – wcale nie jakiś duży, mniej 
więcej jak jedna trzecia polskiego 
szpitala – do tego jedno pogotowie, 
które obsługuje miasto i mniejsze 
miejscowości. Często było tak, że 
pogotowie do ciężkiego przypadku 
w obozie dojeżdżało po 2 godzinach. 
Czasem ludzie dowożą chorego do 
szpitala, bo do mniejszej miejsco-
wości oddalonej o kilkadziesiąt 
kilometrów pogotowie dojedzie po 
kilku godzinach albo wcale. Służ-
ba zdrowia w Iraku leży. Poza tym 
opieka medyczna jest płatna. Może 
lekarz pierwszego kontaktu w przy-
chodni jest bezpłatny, ale wszelkie 
badania, konsultacje u specjalisty są 
płatne. Nie ma czegoś takiego jak 
ubezpieczenie zdrowotne. Za drobny 
zabieg trzeba zapłacić kilkaset dola-
rów. Ludzi na to nie stać, większości 
nie stać nawet na wizytę kontrolną, 
nie mówiąc już o dłuższym leczeniu. 

Czyli seniorów w Iraku  
nie ma zbyt wielu…

Nie ma. Trzeba powiedzieć, że Ira-
kijczycy dosyć szybko się starzeją 
– ma na to wpływ pogoda, bo jest 
ekstremalnie gorąco latem, styl życia, 
szczególnie stresujący przez ostatnie 
20 lat, no i marna służba zdrowia. 
Przyznam szczerze, że nie widziałem 
tam dotąd 80-latka. Słyszałem kilka 
razy, jak ktoś mówił, że jest bardzo 
stary, a na pytanie ile ma lat, odpo-
wiadał, że 62. U nas osoba w tym 
wieku często jeszcze pracuje, a tam 
to staruszek o lasce. Irakijczycy to 
dosyć młode społeczeństwo, ale 
średnia długość życia nie jest opty-
mistyczna.

Czy ludzie mają nadzieję,  
że kiedyś będzie lepiej w kraju?

Nadzieja, nawet silna, ale niewsparta 
konkretami, nie ma szans na prze-
trwanie na dłuższą metę. Ludzie już 
są zmęczeni – nie tylko wojnami, 
zagrożeniem, terroryzmem, ale też 
sytuacją w kraju, nie ufają kolejnym 
rządom. Żyją chwilą – nie wiedzą, 
co będzie dalej, jaka będzie przy-
szłość. Już tyle przetrwali. Kiedyś 
spotkałem dwudziestokilkuletniego 
chłopaka, który powiedział, że prze-
żył już kilka wojen. Mówił prawdę 
– była wojna domowa w Kurdysta-
nie, w 2003 roku była interwencja 
wojsk USA, w latach 2006-2008 woj-
na sunnicko-szyicka, która dotknęła 
wszystkich, a potem wojna z ISIS. 
Ludzie tych wojen trochę przeżyli, 
więc wiedzą, że jeśli nie z jednej, to 
z drugiej strony może przyjść jakieś 
zagrożenie. Sytuacja w Iraku nieco 
się ustabilizowała, ale nadal mamy 
konflikt w Syrii, niedawno z kolei wy-

darzył się Afganistan, który może 
się jakoś odbić na sytuacji w innych 
krajach regionu. Nie ma nikogo, kto 
by był w stanie trzymać to wszyst-
ko w ryzach. Przez wiele lat ludzie 
upatrywali w Ameryce gwaranta 
stabilizacji. Teraz tego gwaranta już 
nie mają, są zdani na siebie.

Czy wielu Irakijczyków myśli  
o emigracji do Europy?

Tak. Często jednak są to tylko myśli 
o tym, że gdzieś tam na świecie jest 
po prostu lepiej. Może nie planują 
wyjazdu, ale gdzieś w tyle głowy 
mają, że jeśli nic się nie zmieni, to 
coś trzeba będzie zrobić ze swoim 
życiem. Zauważyłem, że duży wpływ 
na nastroje ma też malejąca pomoc 
humanitarna. Kiedyś, w 2014 czy 
jeszcze w 2017 roku tej pomocy 
było więcej i nawet ludzie, którzy 
jej nie otrzymali albo otrzymali jej 
mniej, mieli nadzieję: do mnie też 
kiedyś dotrą, ja też kiedyś dostanę 
pomoc, też będę miał szansę na to, 
żeby tu w Iraku żyło mi się lepiej. 
Ale kolejne organizacje wyjeżdża-
ją i zostają po nich tylko wyblakłe 
tablice i flagi krajów, które udzieliły 
pomocy. Ponieważ tej pomocy już 
tam nie ma, to nadzieja też blaknie, 
tak jak te tablice na słońcu. W Tele-
skoff, gdzie otworzyliśmy kilkanaście 
miejsc pracy, zapytaliśmy ludzi, czy 
chcieliby wyjechać z Iraku, gdyby tej 
pomocy nie otrzymali. 9 odpowiedzi 
na 10 jest na tak. Chcieliby wyjechać; 
nie mówię, że planują, ale chcieliby.

Gdzie się koncentruje Wasza 
i wspólna z Caritas Polska pomoc?

Jest kilka miejsc, w których może-
my działać – pomagamy Jezydom 
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wracającym do Sindżaru, pomagamy 
też w kolebce chrześcijaństwa, czyli 
w Karakosz, Baszice, Bartelli, w Te-
leskoff, które leży niedaleko Mosulu, 
w obozach w Khanke. Skupiamy się 
na kilku punktach, bo nie jesteśmy 
w stanie pomagać wszędzie, i uwa-
żamy, że dopóki nie wyczerpiemy 
pomocy w tych miejscach, to nie mo-
żemy przejść dalej. Z Caritas Polska 
dystrybuowaliśmy wcześniej mleko 
w proszku dla uchodźców w irackim 
Kurdystanie, a teraz opieką obejmu-
jemy ponad 100 rodzin w ramach 
programu Rodzina Rodzinie w Te-
leskoff i dystrykcie Zawita. Nato-
miast my, jako Orla Straż, pomagamy 
zwykle odtwarzając miejsca pracy, 
remontując i odbudowując te, któ-
re zostały zniszczone, splądrowane, 
spalone. W Sindżarze odbudowu-
jemy domy ludziom, którzy wrócili 
z obozów. Pomagamy też w eduka-
cji – wspieramy ośrodki dla kobiet 
i dzieci. Większy taki ośrodek jest 
w Khanke, gdzie poziom nauczania 
jest o kilka szczebli wyżej niż gdzie 
indziej. On daje młodym ludziom 
szansę na dostanie się na studia. 
Pomagamy także kobietom, które 
były w niewoli i przeżywają traumę 
– prowadzimy dla nich zarówno za-
jęcia praktyczne, jak i regularną te-
rapię. Teraz otworzyliśmy taki sam 
ośrodek w Sardashty w Sindżarze, 
w pobliżu którego znajduje się naj-
większy dziki obóz w górach. Wiele 
organizacji pomocowych nie ma go 
na mapach, a tam od 7 lat są ludzie, 
którzy uciekli przed ISIS. Staramy 
się docierać do tych, którzy nie mają 
szans na inną pomoc. Nasz cel to 
znalezienie ludzi, którzy tej pomocy 
najbardziej potrzebują.

Rozmawiała Justyna Składowska

Ramy Khlka, pracownik  
organizacji humanitarnych:

Jestem odpowiedzialny za bezpośrednie do-
starczanie pomocy od Caritas Polska w ra-
mach programu Rodzina Rodzinie. Program 
jest skierowany przede wszystkim do rodzin, 
które przeżyły niewyobrażalne cierpienie z rąk 
organizacji terrorystycznych. Ofiary terroru 
musiały opuścić swoje domy utraciwszy dorobek całego życia. Prze-
kazując pomoc z programu Rodzina Rodzinie wiem, jak wielkie zna-
czenie odgrywa ona w przywracaniu normalności, której na co dzień 
wciąż bardzo brakuje. Poznawanie potrzeb rodzin i dostarczanie im 
wsparcia to najwspanialsza część mojej pracy. Widzę, jak z każdą 
transzą finansową sytuacja materialna beneficjentów się poprawia, 
a oni sami rozkwitają. Trudne historie o utracie dobytku, pieniędzy 
i perspektyw zamieniamy w nadzieję na nowy początek i natchnienie 
do działania. Największe wyzwanie to dostarczyć takie wsparcie, które 
pozwoli rodzinom stanąć na nogi i odzyskać dawne życie. Odwiedzając 
podopiecznych, widzę radość w oczach dzieci. Wiem, że to właśnie 
dla nich wspólnie budujemy lepszą przyszłość. Czuję wtedy ogromną 
wdzięczność za to, że mogę być częścią rodziny Caritas Polska.
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W końcu, po wielu trudach udało się w Libanie 
powołać nowy rząd. Po raz pierwszy od czasu 
tragicznego wybuchu w bejruckim porcie 
w sierpniu 2020 roku. Jednym z pierwszych 
zadań nowego rządu będzie zmierzenie się 
z pogarszającą się w zastraszającym tempie 
sytuacją ekonomiczną i rosnącym kryzysem 
humanitarnym w kraju. Kryzys ten spycha 
zwykłych ludzi na skraj nędzy, uzależniając ich  
od pomocy z zewnątrz niesionej m.in. przez 
Caritas Polska.
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4 sierpnia 2020 roku na zawsze od-
mienił oblicze stolicy Libanu. W ma-
gazynie portowym nr 12 w Bejrucie 
składowano 2750 ton saletry amo-
nowej, którą skonfiskowano jeszcze 
w 2013 roku z pokładu mołdawskie-
go statku. Wieloletnie zaniedbanie 
doprowadziło do zaprószenia ognia 
i wybuchu, w wyniku którego ponad 
200 osób zginęło, tysiące zostało 
rannych, dziesiątki tysięcy straciło 
dach nad głową. Była to jedna z naj-
silniejszych eksplozji nienuklearnych 
spowodowanych przez człowieka. 
Śledztwo w sprawie wybuchu dotąd 
nie wyjaśniło przyczyn tej tragedii, 
ale za to pociągnęło za sobą kolejne 
ofiary. W październiku 2021 roku 
w trakcie protestu związanego ze 
śledztwem aż siedem osób zginęło, 
a ponad 30 zostało rannych. 

Generator problemów

Waluta libańska od 2019 roku stra-
ciła 90% swojej wartości, co w prak-
tyce oznacza, że ludzi zarabiających 
średnią krajową nie stać na zakup 
najpotrzebniejszych produktów, 
takich jak leki, żywność czy pie-
luchy dla dzieci. Pensja minimalna 
wynosi 675 tys. funtów libańskich, 
czyli ok. 135 zł, a prąd z prywatnego 
generatora o natężeniu 5 amperów 
na miesiąc kosztuje ok. 200-240 zł 
(natężenie 5 amperów nie wystar-
czy nawet do podłączenia czajnika 
elektrycznego, który potrzebuje 
ok. 11-13 amperów do działania). 
Połowy kobiet (w tym 66% nasto-
latek) nie stać na zakup podpasek 
higienicznych. Według najnowszych 
danych ONZ aż 82% mieszkańców 
Libanu jest dotkniętych wielowymia-
rowym ubóstwem, przy czym 34% 

dotkniętych jest jego skrajną formą. 
Wielowymiarowe ubóstwo nie sku-
pia się tylko na dochodzie osoby lub 
gospodarstwa domowego, ale bierze 
pod uwagę bardziej nieoczywiste 
wymiary biedy, takie jak np. dostęp 
do elektryczności, edukacji czy za-
trudnienia. Liban we wszystkich tych 
wymiarach wypada miernie. Bank 
Światowy szacuje, że bezrobocie 
w kraju sięga prawie 50%, a UNICEF 
informuje, że co trzecie z 1,2 mln 
dzieci w wieku szkolnym nie chodzi 
do szkoły. 

Przerwy w dostawie energii elek-
trycznej stały się codziennością, 
prąd dostępny jest przez dwie lub 
trzy godziny dziennie. Ludzie pod-
łączają się, sowicie za to płacąc, do 
prywatnych generatorów znajdu-
jących się w sklepach czy blokach 
mieszkalnych, żeby jakoś przetrwać. 
Jednak generatory pracują coraz 
rzadziej, ponieważ brakuje do nich 
paliwa, tylko bogaczy stać na to, 
żeby generatory działały non stop. 
Cena paliwa w ciągu ostatniego roku 
wrosła o ponad 220% i jest ono ra-
cjonowane na niektórych stacjach 
benzynowych. Między zdesperowa-
nymi kierowcami dochodzi do bójek, 
mimo że stacje są często zabezpie-
czane przez policję i wojsko. Taka 
bójka w libańskim Trypolisie skoń-
czyła się w poniedziałek 9 sierpnia 
tego roku strzelaniną z broni palnej 
i użyciem granatów, w wyniku czego 
zginęły dwie osoby. Niestety nie 

były to jedyne ofiary śmiertelne 
walk o paliwo tego dnia.

Do jeszcze tragiczniejszej sytuacji 
doszło 15 sierpnia, w nocy z soboty 
na niedzielę, w regionie Akkar na 
północy kraju. W miejscowości Alta-
lil, zaledwie 4 km od granicy z Syrią, 
libańskie wojsko zarekwirowało cy-
sternę z czarnorynkowym paliwem 
i zaczęło je dystrybuować wśród 
mieszkańców. Najprawdopodobniej 
ze względu na walki między ponad 
200 osobami zgromadzonymi wokół 
cysterny doszło do eksplozji, w wy-
niku której przynajmniej 28 osób 
straciło życie, a 79 zostało ciężko 
rannych. 

Kłopotliwa mozaika

Powodów słabości libańskiego pań-
stwa należy szukać w jego genezie. 
Jeszcze w XIX w. teren dzisiejszego 
Libanu był częścią tureckiego Im-
perium Osmańskiego. Poszczególne 
wspólnoty wyznaniowe, czyli millety, 
miały w nim szeroko zakrojoną auto-
nomię, w tym do ustalania własne-
go prawa i zbierania podatków od 
swoich członków, co nie sprzyjało 
integracji między poddanymi różnych 
wyznań.

Granice Libanu w obecnej formie 
zostały ukształtowane przez Francję, 
która po I wojnie światowej prze-
jęła te tereny od przegranej Turcji 
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w ramach mandatu Ligi Narodów. 
Francja chciała swój mandat uczy-
nić chrześcijańskim przyczółkiem na 
Bliskim Wschodzie, chociaż jedynym 
dokumentem potwierdzającym, że 
chrześcijanie stanowią większość 
w Libanie (51% mieszkańców), jest 
spis powszechny z 1932 roku, które-
go wyniki są podważane i który nigdy 
nie został powtórzony ze względów 
politycznych.

Współcześnie kraj jest zamiesz-
kiwany przez aż 18 różnych grup 
wyznaniowych – od chrześcijan, 
poprzez muzułmanów, po druzów. 
Ze względu na to, że Liban jest tak 
bardzo podzielony i że żadna grupa 
nie ma przeważającej większości, 
zdecydowano się odstąpić od wy-

borów powszechnych na najwyższe 
urzędy państwowe na rzecz roz-
działu funkcji w państwie według 
klucza przynależności wyznanio-
wej, np. fotel prezydenta jest zare-
zerwowany dla katolika z Kościoła 
maronickiego, tak samo jak funkcja 
dowódcy Libańskich Sił Zbrojnych. 
Premierem będzie zawsze sunnita, 
wicepremierem – grecki prawosław-
ny, przewodniczącym parlamentu 
– szyita itd. Rozwiązanie to, zwane 
paktem narodowym, zapewniło Li-
banowi względy pokój i dobrobyt 
po uzyskaniu niepodległości w 1943 
roku, przynajmniej aż do wojny do-
mowej w 1975 roku. Wtedy stało się 
oczywiste, że Libańczycy czują się 
przede wszystkimi członkami swo-
ich grup wyznaniowych, a dopiero 

w dalszej kolejności obywatelami 
jednego narodu.

Dziś jest jasne, że problemy życia 
codziennego są tak przytłaczające, 
że często zwyciężają nad podziałami 
religijnymi. Głównym zmartwieniem 
Libańczyków stało się to, czy będzie 
ich stać na kolejny posiłek. Już teraz 
aż 60% rodzin w Libanie zapożycza 
się, żeby kupić jedzenie lub kupuje 
je na kredyt. Z drugiej strony trudna 
codzienność niekiedy rodzi frustracje 
będące zarzewiem lokalnych konflik-
tów. Tak czy inaczej, Liban pogrąża 
się w ciemności.

Tekst Dominik Derlicki,  
szef misji Caritas Polska w Syrii i Libanie 

Zdjęcia CACH/Caritas Polska,  
CL/Caritas Polska
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dzieci w Libanie 
nie uczęszcza do 
szkoły

33%  

szkół katolickich 
w kraju może 
wkrótce zostać 
zamkniętych

80%  

o tyle wzrosły ceny 
żywności od grudnia 
2019 r. do grudnia 
2020 r.

367%  

o tyle wzrósł 
koszt artykułów 
gospodarstwa 
domowego od 
grudnia 2019 r. do 
grudnia 2020 r.

664%  

uchodźców 
w Libanie nie ma 
stałego dostępu do 
żywności

83%  

gospodarstw 
domowych 
prowadzą 
samotne matki, 
w których nie 
pracuje żadna 
osoba

54%  

osób potrzebuje 
pomocy 
humanitarnej

3,2 mln

mieszkańców 
Libanu doświadcza 
wielowymiarowego 
ubóstwa 

82%  

34% z nich 
żyje w skrajnym 
ubóstwie

Tymczasem na horyzoncie widnie-
je kolejna katastrofa. Liban jest na 
skraju wyczerpania rezerw waluto-
wych. Gdy to nastąpi, koszty żyw-
ności, leków, elektryczności i wielu 
innych towarów oraz usług wzrosną 
wielokrotnie.

W Libanie w zastraszającym tempie 
rośnie inflacja i spada wartość 
nabywcza funta libańskiego (LBP). 
W konsekwencji wzrasta bezrobocie 
oraz bieda. W sierpniu 2021 roku 
wybuch w Bejrucie zdestabilizował 
życie jego mieszkańców. 

Pogłębiający się kryzys gospodarczy 
zmienia codzienne życie mieszkań-
ców Libanu w walkę o przetrwanie. 
Trudna sytuacja dotyka szczególnie 
prześladowane rodziny szukające 
schronienia w Libanie. Fala ostat-
nich kryzysów spowodowała gwał-
towny wzrost skrajnego ubóstwa 
wśród uchodźców, prowadząc do 
biedy, głodu i utraty nadziei. Obecna 
sytuacja w kraju jest bardzo niepoko-
jąca, już teraz ok. 3 mln mieszkańców 
potrzebuje pomocy humanitarnej.

W Libanie jest ok. 660 tys. dzie-
ci uchodźców syryjskich w wieku 
szkolnym, ale blisko połowa z nich 
nie poszła we wrześniu do szkoły. 
Barierą jest język, ale także ceny 
podręczników i przyborów szkol-
nych. Ponadto 60% szkół w Libanie 
to szkoły prywatne. Wielu tym szko-
łom grozi zamknięcie, w tym szkołom 
katolickim, choć większość z nich 
przyjmuje uczniów niezależnie od 
wyznania. Już teraz mówi się o stra-
conym pokoleniu. 
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Od dłuższego czasu w Libanie 
utrzymuje się bardzo napięta sytuacja 

społeczno-ekonomiczna, nasilają się 
także protesty. Kraj stoi na progu 
katastrofy humanitarnej. Kryzys 

gospodarczy, skutki pandemii oraz 
wybuchu w bejruckim porcie powodują, 

że bardzo wiele rodzin, szczególnie 
uchodźców z Syrii, żyje w ubóstwie. 

Z tego powodu w marcu 2021 Caritas 
Polska zdecydowała o dołączeniu 

Libanu do programu Rodzina Rodzinie.  
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Hiam Salemeh, samotna seniorka 

Hiam jest osobą starszą, ale w tej 
chwili nie otrzymuje żadnej emery-
tury. Nie może też liczyć na pomoc 
swoich dzieci, bo wszystkie są zadłu-
żone i zmagają się z własnymi proble-
mami. Nie ma też nikogo za granicą, 
od kogo mogłaby otrzymać pomoc; 
kiedyś mogła liczyć na wsparcie od 
zaprzyjaźnionych sąsiadów, ale oni 
także są teraz w potrzebie. W despe-
racji próbuje sprzedać swoje meble, 
ale nikt nie chce ich kupić. 

— Wcześniej, jak żył mój mąż, żyło nam 
się dobrze. Teraz w Libanie nie da się 
już żyć. Wszystko zdrożało i nawet naj-
bardziej podstawowe rzeczy są trudne 
do zdobycia. Problemem jest brak sta-
bilności w kraju, na wielu poziomach.

Hiam została zakwalifikowana do pro-
gramu Rodzina Rodzinie – co miesiąc 
otrzymuje SMS na telefon ze specjal-
nym numerem, na podstawie które-
go może odebrać pieniądze. Kiedy 
otrzymała pierwszą pomoc, od razu 
poszła kupić najpotrzebniejsze rze-
czy: jedzenie, środki czystości. Tego 
dnia w lodówce miała tylko ser. Środki 
z programu pozwalają jej też na zakup 
leków. Miała raka piersi, pokonała cho-
robę, ale w tej chwili musi brać łącznie 
12 różnego rodzaju tabletek. Niestety 
te często bywają niedostępne.

Hiam dziękuje za wsparcie od Caritas 
i życzy pracownikom organizacji, aby 
mieli siłę do dalszej pracy. Wie, że 
pomoc płynie od rodzin w Polsce 
i że są tu ludzie, którzy pamiętają 
czasy, kiedy także stało się w kolej-
kach po najpotrzebniejsze rzeczy. 
Oni na pewno rozumieją, jak ciężko 
żyje się w Libanie.

Nehmana Kinno, ojciec rodziny 

Urodziłem się w Libanie w 1972 r. Moja 
rodzina żyła na przemian w Libanie 
i w Syrii. To mieszkanie moja rodzi-
na wynajmuje, od kiedy byłem mały. 
Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci, 
które studiują on-line ze względu na 
pandemią koronawirusa.

W czasie eksplozji w porcie byliśmy 
w domu. Najpierw usłyszeliśmy dziwne 
odgłosy. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, 
snuliśmy domysły, jak większość ludzi 
w Bejrucie. Chcieliśmy wyjść na ulicę 
i wtedy doszło do wybuchu. To była 
katastrofa w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Cała moja rodzina ucierpiała, 
byliśmy ranni, a nasz dom został znisz-
czony. Moja żona była ranna w oko, ma 
ślady na twarzy. Ranna była też moja 
córka, ja, a najbardziej ucierpiał mój syn. 
Ludzie byli w szoku. Nie wiedzieliśmy, co 
robić. Wyszliśmy z domu, szukaliśmy 

pomocy, ale panował wielki chaos. Mam 
przyjaciela mieszkającego na obrzeżach 
Bejrutu, który jest lekarzem. Przyjechał 
i pomógł mojej rodzinie, opatrzył rany. 
Trafiliśmy do różnych ośrodków me-
dycznych. Moja żona krwawiła i musiała 
iść do szpitala piechotą, 3 godziny. To 
było straszne. Niech Bóg zmiłuje się nad 
ludźmi, którzy wówczas zginęli.

My dorośli przeżyliśmy szok, a co do-
piero dzieci? Tego nie da się opisać. A to 
był dopiero początek, bo kryzys trwa 
do dziś. Cierpią Libańczycy i mieszka-
jący tu uchodźcy. Mamy nadzieję na 
poprawę sytuacji w kraju, ale to po-
trwa. Jesteśmy przyjezdni, ale żyjemy 
tutaj od dawna. Życzymy temu krajowi 
wszystkiego, co najlepsze, żeby wróci-
ła normalność. Teraz żyjemy z dnia na 
dzień prosząc jak w modlitwie: „chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 
Na początku bardzo chcieliśmy wrócić 
do normalności, ale to było niemożliwe. 
Wówczas zaczęliśmy korzystać z pomo-
cy organizacji charytatywnych, które 
były wtedy bardzo aktywne. Nie mogli 
nam jednak pomóc w uporządkowaniu 
domu, bo byliśmy jeszcze w szpitalu.

My do dzisiaj mierzymy się z konse-
kwencjami wybuchu. Chcemy ume-
blować dom, ale jest bardzo ciężko. 
Czasem idziesz kupić coś drobnego, 
po czym okazuje się, że to poważne 
zakupy, bo znów podrożało z powo-
du inflacji. Powoli jednak uzupełniam 
wyposażenie domu, wymieniam znisz-
czone meble i inne sprzęty.

Caritas jest organizacją, która staje 
po stronie ludzi, nie czyni wyjątków 
w niesionej pomocy. Wszyscy to wie-
dzą. Bardzo dziękuję za tą pomoc dla 
mnie i dla innych ludzi. Życzę wam wy-
trwałości. Niech Bóg was błogosławi!
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Therese Halaby, samotna seniorka 

Jestem z Syrii. Przyjechałam tu z ro-
dziną, kiedy miałam 14 lat i od 46 lat 
mieszkam w tym domu. Miałam 5 braci 
i 2 siostry. Starsza siostra wyszła za 
mąż, kiedy jeszcze byłam mała. Później 
rodzeństwo po kolei zakładało rodziny. 
Kiedy tata zmarł mając 72 lata, zosta-
łam sama z mamą. Musiałam podjąć 
pracę. Przez 5 lat pracowałam jako 
krawcowa. Z rodzeństwem, a potem 
z dziećmi mojej najstarszej siostry ży-
łam szczęśliwie – chodziliśmy nad mo-
rze, do kina. Teraz jestem schorowana. 
Nigdzie nie chodzę, bo bolą mnie nogi. 
To wszystko się skończyło. 

Kiedy doszło do wybuchu w porcie, 
byłam w swojej sypialni. Nie wiedzia-
łam, co się dzieje. Zapanował wszędzie 
chaos. Pomyślałam, że to Izrael nas 
bombarduje. Wstałam i zobaczyłam, że 
wszystko leży na ziemi – okna, drzwi, 
meble. Wszystko rozbite. Nie rozpo-
znałam własnego domu. Poszłam do 
sąsiadów, ale nikt nie wiedział, co się 
stało. Chodziliśmy bez celu, dopiero 
potem dowiedzieliśmy się, że to wy-

buch w porcie. Popatrzyłam na obraz 
Jezusa i pomyślałam: dzięki Bogu, żyję. 

Nie wiedziałam, kto mi to wszystko 
naprawi – przecież jestem sama. Po-
patrzyłam na Jezusa i uspokoiłam się. 
Poszłam do sąsiadów, spędziliśmy ten 
czas razem. Mój brat, który mieszka 
w Szwecji, zobaczył wybuch w tele-
wizji. Zaczął dzwonić do rodziny w Li-
banie, dopytywać, czy coś mi się nie 
stało. Przyszedł wtedy do mnie mój 
siostrzeniec, który jest cieślą, żeby 
naprawić mi drzwi. W pierwszą noc 
nikt nie spał, ale potem trzeba było 
to posprzątać, naprawić, a ja nawet 
nie mogę chodzić! Moja siostrzeni-
ca pracowała w banku, mogła mi na 
początku trochę pomóc finansowo, 
ale po tym, co się stało, postanowiła 
wyjechać do Szwecji. Teraz już nikt 
z mojej rodziny nie może mi pomóc 

finansowo, ale Bóg mi przysłał was. 
Chwała Bogu, dostałam pomoc z Ca-
ritas. Dzięki niej mogę żyć spokojnie. 
Otrzymuję wsparcie w funtach libań-
skich. Niestety ogromnym problemem 
jest brak leków. Spisałam, które mi są 
potrzebne, ale okazało się, że nie ma 
żadnych. Poza tym wszystko bardzo 
drożeje – moje leki na słuch koszto-
wały najpierw 33 funty, potem 70, 
a teraz 166 funtów, co będzie, jak 
jeszcze podrożeją? Raz byłam głucha 
przez dwa tygodnie. Nie słyszałam 
nawet telefonu. To było straszne, nie 
wiedziałam, co robić. Potem poszłam 
do lekarza i on mi pomógł za darmo. 

Niech Bóg błogosławi Caritas. Niech 
da jej siłę, żeby mogła dalej pomagać. 
Niech Bóg chroni wszystkich pracow-
ników, wy młodzi tak się natrudziliście. 
Cokolwiek nie powiem o Caritas, to 
będzie za mało. Ja nie potrafię wyrazić 
wdzięczności. Niech Bóg was błogosła-
wi. Niech was zachowa w tej służbie. 
Dzięki wam nie musiałam wybierać 
między uczciwością a przetrwaniem. 
A ja wolałabym umrzeć niż kogoś 
oszukać.
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Hala Mousa,  
pracownik Caritas Liban: 

Nazywam się Hala Mousa. Zaczęłam 
pracę w Caritas tuż po skończeniu 
studiów. Ta praca to moja misja, 
daje mi mnóstwo radości. Począt-
kowo pracowałam w dziale zdrowia, 
a obecnie w dziale pomocy socjalnej. 
W programie Rodzina Rodzinie zaj-
muję się monitorowaniem sytuacji 
wspieranych rodzin. Pracuję głównie 
w terenie, spotykam się z rodzinami, 
poznaję ich sytuację. Pomagam im, 
aby mogli stanąć na nogi. To najważ-
niejszy cel pomocy społecznej. Do 
programu wybraliśmy najbardziej po-
trzebujące rodziny biorąc pod uwagę 
określone kryteria – są to rodziny 
liczne, z problemami finansowymi, 
zdrowotnymi i socjalnymi. Obejmu-
jemy też rodziny doradztwem, aby 
ten czas udziału w programie wyko-
rzystały na poprawę swojej sytuacji. 
To nasze zadanie – być przy tych ro-
dzinach, wspierać je i towarzyszyć 
im w drodze. 

Rodzina Rodzinie jest ogromnym 
wsparciem, zmagamy się bowiem 
w Libanie z wieloma nawarstwiający-
mi się problemami. Ludzie potrzebują 
leków, lekarza, jedzenia, ale nie ma do 
tego dostępu. Nie ma prądu. Nie ma 
infrastruktury. Jeśli w rodzinie jest ktoś 
zdolny do pracy, to nie znajdzie jej. Ten 
program jest dla rodzin nadzieją, daje 
im poczucie, że ktoś o nich pamięta. 
Czasem można mieć poczucie, że to, 
co robimy, to tak niewiele w stosunku 
do potrzeb. Ale ta pomoc naprawdę 
do kogoś dociera i naprawdę odmienia 
jego życie. 

Naszym celem nie jest uzależnianie 
rodzin od pomocy, a wspieranie ich 

w sposób taki, by mogły same o siebie 
zadbać, a nawet zacząć pomagać in-
nym. Chcemy wzbudzić w nich poczu-
cie solidarności. Naszym największym 
problemem jest to, że nie dajemy rady 
zaspokoić potrzeb wszystkich rodzin, 
które pojawiają się w Caritas z prośbą. 
Koordynujemy to z innymi organiza-
cjami, a mimo to potrzeby są większe 
niż nasze możliwości. 

Moim marzeniem jest to, aby rodziny 
nie musiały w ogóle przychodzić do 
Caritas ani do innych organizacji po 
pomoc. Marzę, aby ludzie nie musieli 
zwracać się po pomoc w swoich pod-
stawowych potrzebach. Aby wspiera-
ne rodziny po kilku latach przyszły do 
mnie mówiąc: my już sobie radzimy, jak 
teraz możemy pomóc innym?

Chciałabym skierować słowo po-
dziękowania do Caritas Polska, która 
współpracuje z Caritas Liban. Jestem 
ogromnie wzruszona waszą solidarno-
ścią z nami. Nasze kraje są od siebie 
oddalone, problemy są na całym świe-
cie, a wy o nas pamiętacie. Wybraliście 
Liban i nasze rodziny – to wiele dla nas 
znaczy. Gdybyście mogli usłyszeć też 
głosy wdzięcznych rodzin i ich dzieci… 
Naprawdę serce rośnie! Dziękuję z ca-
łego serca. 

Chcę także skierować słowo do wspie-
rających rodzin. Program Rodzina Ro-
dzinie to pomoc płynąca od jednej ro-
dziny do drugiej. To wiele znaczy dla 
rodzin w Libanie i jest czymś więcej niż 
wsparcie materialne. Bóg widzi to, co 
robicie, i niech was umacnia.

Zdjęcia CACH/Caritas Polska,  
CL/Caritas Polska

Realizując program 
Rodzina Rodzinie 
w Libanie Caritas Polska 
działa poprzez siostrzaną 
organizację partnerską 
Caritas Liban. Jest ona 
odpowiedzialna za 
kwalifikowanie rodzin 
do programu Rodzina 
Rodzinie i przekazywanie 
wsparcia. 

Rodziny kwalifikowane są na pod-
stawie określonych kryteriów, ta-
kich jak np. wysokość lub brak źródła 
dochodu, liczba członków rodziny, 
brak jednego z rodziców, warunki 
mieszkaniowe, obecność w rodzi-
nie małych dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych lub przewle-
kle chorych. Pomoc udzielana jest 
również osobom samotnym, a także 
osobom lub rodzinom, które ucier-
piały w wyniku wybuchu w Bejru-
cie w 2020 roku. Obecnie w Libanie 
z programu korzystają 134 rodziny. 
Pomoc w formie gotówki mogą ode-
brać w dowolnym oddziale banku na 
podstawie dokumentu tożsamości 
i przesłanego SMS-em kodu. Jeśli 
rodzina spełnia kryteria, może korzy-
stać z pomocy w ramach programu 
tak długo, jak jest to konieczne.
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W tej rzeczywistości muszą funkcjo-
nować nie tylko zdrowi, ale też ci, 
których los szczególnie doświadczył 
– niepełnosprawni. W Palestynie 
mieszka około 93 000 osób z niepeł-
nosprawnością, wśród których mło-
dzież stanowi około 4% i jest jedną 
z najbardziej pokrzywdzonych grup 
społecznych. Brakuje instytucjonalnej 
pomocy ze strony państwa, a lokal-
ne organizacje pozarządowe nie są 
w stanie sprostać potrzebom osób 
chorych. Do tego dochodzi tzw. kul-
tura wstydu oraz dyskryminacja osób 
z niepełnosprawnościami na każdym 

poziomie społecznym. Ten stan rze-
czy można zmienić poprzez edukację 
społeczeństwa palestyńskiego oraz 
integrowanie osób niepełnospraw-
nych ze społecznością. Inicjatorem 
tych działań jest Caritas Polska. 

Konkretne wsparcie 
i edukacja

Najnowszy projekt rozwojowy mają-
cy na celu integralne wsparcie osób 
z niepełnosprawnością na Zachodnim 

Brzegu Autonomii Palestyńskiej za-
czyna się w 2021 i potrwa do końca 
2023 roku. To konkretne wsparcie, bo 
już w pierwszym z trzech modułów 
projektu, trwającym do końca 2021 
roku, 3 ośrodki rehabilitacji środowi-
skowej w regionie Betlejem zostaną 
doposażone w niezbędny sprzęt re-
habilitacyjny oraz inne pomoce, które 
mają wesprzeć osoby niepełnospraw-
ne w podjęciu pracy. Ambitnym celem 
projektu jest wsparcie w rehabilitacji 
ok. 1700 podopiecznych z 7 ośrodków 
rehabilitacji na przedmieściach Betle-
jem oraz wprowadzenie na rynek pra-

Na Zachodnim Brzegu bez 
zmian. Parafrazując słynny 
tytuł powieści Ericha 
Marii Remarque’a, tak 
można określić sytuację 
na terytorium Autonomii 
Palestyńskiej, gdzie 
mieszkańcy od lat próbują 
radzić sobie z wyzwaniami 
w każdym obszarze życia. 
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Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  www.gov.pl/polskapomoc

cy 40 osób z niepełnosprawnościami 
w wieku od 18 do 35 lat. Przewiduje 
się przy tym zarówno pomoc w otrzy-
maniu zatrudnienia w zakładach pracy, 
jak i w założeniu własnej działalności. 
Program ma za zadanie przełamać 
nieufność pracodawców w stosun-
ku do możliwości zawodowych osób 
z niepełnosprawnościami, a osobom, 
które chcą i mogą pracować na własny 
rachunek – pomóc zgromadzić kapitał 
na start własnego biznesu.

Drugi ważny cel projektu to zmia-
na myślenia o osobach z niepełno-
sprawnością. Pomóc ma tutaj seria 
spotkań z różnymi grupami społecz-
nymi – władzami lokalnymi, sektorem 
prywatnym, lokalnymi instytucjami 
oraz studentami. Przekaz będzie in-
kluzywny – mówiący zarówno o trud-
nościach osób z niepełnosprawno-
ścią, jak i o dostrzeganiu wartości, 
jakie te osoby wnoszą w życie lokalnej 
społeczności. W budowaniu zasięgu 
akcji pomoże kampania w mediach 

społecznościowych, która trafi do 
szerszego grona odbiorów niż seria 
spotkań bezpośrednich.

W kolejnych latach trwania programu 
planowane jest nie tylko doposażanie 
wspomnianych 7 ośrodków oraz pro-
wadzenie spotkań i szkoleń, ale tak-
że bezpośrednie wsparcie finansowe 
i wsparcie wynagrodzenia. Przewiduje 
się nawet produkcję sztuki teatralnej 
wokół tematu niepełnosprawności 
oraz filmu dokumentalnego.

Konieczne partnerstwo

Pomoc w ramach programu będzie 
realizowana na miejscu przez Caritas 
Jerozolima – wieloletniego partnera 
Caritas Polska w regionie. Lokalna 
Caritas realizowała już w przeszłości 
podobne projekty we współpracy 
z innymi organizacjami pozarządo-
wymi. Jest też w stałym kontakcie 
z ministerstwem zdrowia, które może 

rekomendować realizację projektu 
lokalnym władzom, aby ułatwić 
współpracę. Pierwsze tego typu 
projekty realizowane były we współ-
pracy obu Caritas już w 2015 roku 
i dowiodły, że bez holistycznego po-
dejścia takie działania nie przyniosą̨  
długotrwałego efektu. Jedynie zro-
zumienie problemu przez społeczeń-
stwo oraz współdziałanie ze strony 
rządu, a także lokalnych instytucji 
państwowych i prywatnych pozwoli 
obserwować dalszą poprawę sytuacji 
osób z niepełnosprawnościami, na-
wet po zakończeniu projektu.

Tekst Katarzyna Matej  
Zdjęcia Caritas Jerozolima
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Jeszcze w roku 2021 Caritas Polska, 
dzięki współpracy z lokalnym part-
nerem Caritas Jerozolima, dostarczy 
mieszkańcom Strefy Gazy żywność 
oraz vouchery, które pozwolą na za-
kup rzeczy potrzebnych do lepszego 
przygotowania się na czas zimy. To 
pierwszy z dwóch komponentów 
projektu, który w kolejnym etapie 
zakłada również odbudowę infra-
struktury mieszkaniowej. Projekt 
będzie realizowany dzięki środkom 
przekazanym przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. 

Przyczyny ubóstwa

Z populacją liczącą niecałe 2 mln 
ludzi (z czego ok. 1,3 mln to osoby 
wewnętrznie przesiedlone z różnych 
obszarów Palestyny) niewielka pod 
względem obszaru Strefa Gazy jest 
jednym z najgęściej zaludnionych 
miejsc na świecie. Na kilometr kwa-
dratowy przypada tu ponad 5000 
osób, a w niektórych obozach dla 
uchodźców – nawet 15000 osób! Dla 
porównania w Polsce najgęściej zalud-
nione jest województwo śląskie, gdzie 
na kilometr kwadratowy przypada 
366 osób*, a najgęściej zaludnionym 
miastem jest Warszawa z wynikiem 

*  1.3 Ludność: sytuacja demograficzna, 
języki, wyznania, eacea.ec.europa.eu

3412 osób na kilometr kwadratowy**. 
Strefa Gazy znajduje się w perma-
nentnym kryzysie politycznym, go-
spodarczym i środowiskowym, a stan 
ubóstwa i słabości kraju jest wynikiem 
każdego z tych czynników. Poziom 
bezrobocia wynosi 52%, przy czym aż 
70% ludzi młodych nie ma pracy. 53% 
ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, 
a 85% jest uzależniona od pomocy 
międzynarodowej. U podstaw tego 
niedostatku leży rozpadająca się in-
frastruktura i całkowita degradacja 
środowiska, która doprowadziła do 
niedoborów wody, zanieczyszczenia 
zasobów wodnych i morza, wylewania 
się ścieków na ulice i częstych przerw 
w dostawach prądu***. Do powstania 
tej krytycznej sytuacji w dużej mierze 
przyczyniła się nałożona przez Izrael 
w 2007 roku blokada przepływu dóbr 
i osób.

Żywność i vouchery

Gospodarka zmierza ku upadkowi, 
a ubóstwo, bezrobocie i brak bez-
pieczeństwa żywnościowego rosną. 
Szacuje się, że mieszkańcy 62% go-
spodarstw domowych są poważnie 

**  Przegląd Statystyczny Warszawy, 
01/2018, GUS 

***  Dane na podstawie raportu OCHA  
za rok 2019

O Strefie Gazy słyszymy 
najczęściej przy okazji 
kolejnych tragicznych starć 
zbrojnych i niepokojów na 
granicy z Izraelem. Jest to 
obszar, do którego dostęp 
jest absolutnie regulowany, 
a wszelkie produkty, ale 
też i pomoc humanitarna, 
docierają pod ścisłym 
nadzorem Izraela. 
Tymczasem na liście 
największych potrzeb 
mieszkańców jest ta 
najbardziej podstawowa 
– żywność. 
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lub umiarkowanie zagrożeni głodem. 
Prawie milion osób wewnętrznie prze-
siedlonych żyjących w Strefie Gazy 
jest uzależnionych od doraźnej pomo-
cy żywnościowej UNRWA (Agencja 
Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie)****. Potrzebna jest zatem 
pomoc systemowa w każdym obsza-
rze życia społecznego, tym bardziej że 
niewiele wskazuje na to, by w najbliż-
szym czasie sytuacja uległa poprawie. 
Jednak pomoc żywnościowa jest po-
trzebna natychmiast, dlatego Caritas 
Polska uruchomiła specjalny program. 
Dzięki niemu pomoc trafiła już do ro-
dzin z trzech regionów Strefy Gazy 
– Shejaia, Beit Hanoun i Beit Lahia 
– które nie otrzymały wsparcia od in-
nych organizacji. Do końca roku 2021 
zostanie przekazanych 900 paczek 
żywnościowych i 900 voucherów na 
zakup środków, które pozwolą lepiej 
przygotować się do niskich tempera-
tur w czasie zimy. W paczkach żyw-
nościowych przewidziano produkty 
z długim okresem przydatności do 
spożycia, takie jak mąka, ryż, cukier, 
konserwy mięsne, tuńczyk w puszce, 
sos pomidorowy. W każdej z trzech 
dzielnic przekazanych zostanie 300 
takich paczek. Drugą formą wsparcia 
jest przekazanie voucherów na za-

****  Dane na podstawie raportu OCHA  
za rok 2020

kupy zimowe. Na każdym voucherze 
wskazana jest kwota, w ramach której 
można dokonać zakupu potrzebnych 
artykułów. Mogą to być wyłącznie 
artykuły potrzebne w czasie zimy. 
Z uwagi na fakt, że potrzeby rodzin 
są różne, forma voucherów okazała 
się najlepsza – dzięki temu można 
uniknąć sytuacji, w której rodzina 
otrzymuje odzież w nieodpowiednim 
rozmiarze lub rzecz, którą już ma. 

Bezpieczne schronienie

Sytuacja w Strefie Gazy jest niemniej 
dramatyczna w obszarze bezpiecz-
nego schronienia. Organizacje hu-
manitarne szacują, że blisko 57 tys. 
jednostek mieszkalnych wymaga 
remontu. Co prawda wiele rodzin 
stara się samodzielnie dokonać nie-
zbędnych napraw, ale nadal istnieje 
duża grupa osób, które nie mogą 
sobie na to pozwolić ze względu 
na trudną sytuację społeczno-eko-
nomiczną. Ci ludzie żyją w bardzo 
złych warunkach, pogarszających się 
dodatkowo w wyniku nasilania kon-
fliktów politycznych. Dokonywanie 
niezbędnych napraw jest szczególnie 

trudne dla kobiet, które samodziel-
nie prowadzą gospodarstwa do-
mowe, ponieważ większość z nich 
jest bezrobotna (ponad 75% kobiet 
w Strefie Gazy nie ma pracy). Wielu 
obywateli jest zatem zmuszonych 
do życia w złych warunkach miesz-
kaniowych lub szukania schronienia 
w domach członków dalszej rodziny. 
Jest to szczególnie dotkliwe dla dzie-
ci i osób starszych, którzy dodatko-
wo są szczególnie narażeni na utratę 
życia lub zdrowia w okresie zimy.

Drugi moduł projektu, który rozpocznie 
się w roku 2022, będzie odpowiadał 
na problemy związane z trudnościami 
w obszarze bezpiecznego schronie-
nia. Pomoc – pod postacią remontu 
lub odbudowy zniszczonego domu 
– otrzyma 60 rodzin znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 
Projekt obejmie te same dzielnice Stre-
fy Gazy. Ponadto Caritas Polska będzie 
kontynuowała przekazywanie paczek 
żywnościowych – tego typu wsparcie 
trafi do 300 rodzin.

Tekst Katarzyna Matej 
Zdjęcia Caritas Jerozolima
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Tak duży napływ migrantów rodzi 
problemy z zapewnieniem im dachu 
nad głową. Większość migrantów 
nie ma stałego lokum. Ci, którzy się 
o nie starają, często padają ofiarą 
niebezpiecznych nadużyć. Wynaj-
mowanie nieprzystosowanych lokali, 
brak woli właścicieli mieszkań do 
podpisywania umów najmu, wyna-
jem na podstawie umowy ustnej – to 
bardzo częste praktyki, wobec któ-
rych uchodźcy pozostają bezradni. 

Największe zmartwienie 

Ponad 80% uchodźców mieszka 
w tymczasowych obozach utworzo-
nych w miastach, takich jak Amman 
czy Irbid. Co piąta rodzina mieszka 
w lokalu zaklasyfikowanym jako 

nieodpowiednio przystosowany. 
Przeciekające instalacje, plastikowe 
zasłony zamiast okien, brak węzłów 
sanitarnych – to warunki, jakie panują 
w przeważającej liczbie dostępnych 
schronień dla uchodźców. Lokale, 
w których mieszkają Syryjczycy, są 
zatłoczone, bo w jednym często 
przebywa więcej niż jedna rodzina. 
Powód? Przede wszystkim niższe, 
bo rozkładające się na więcej osób, 
koszty najmu. Taki stan rzeczy ma 
też swoje przykre konsekwencje 
– trwające napięcia domowe zwią-
zane z trudną sytuacją bytową 
w dłuższym czasie mogą przerodzić 
się w przemoc lub inne niekorzyst-
ne zjawiska, takie jak małżeństwa 
bardzo młodych dziewcząt. Według 
raportu Care International z 2017 
roku o sytuacji syryjskich uchodźców 

w Jordanii, 79% respondentów uzna-
wało pozyskanie środków na opłatę̨  
czynszu za największe zmartwienie. 
Tym samym kwestie mieszkaniowe 
zostały wskazane jako ważniejsze 
niż potrzeby żywieniowe. W odpo-
wiedzi na tę sytuację Caritas Polska 
ruszyła z nowym projektem, którego 
celem jest poprawa warunków życia 
najbardziej potrzebujących syryjskich 
rodzin. 

Konkretne wsparcie

Projekt rozpoczął się w październi-
ku tego roku i będzie realizowany 
w dwóch modułach. Pierwszy, za-
kładający wsparcie 900 gospodarstw 
domowych (630 syryjskich oraz 270 
jordańskich), będzie zrealizowany do 

W dziesięciomilionowej Jordanii 
przebywa obecnie prawie 
670 tysięcy zarejestrowanych 
uchodźców syryjskich. To drugi 
kraj na świecie pod względem 
liczby uchodźców w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.
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końca roku 2021. Drugi moduł zakła-
da wsparcie dla 250 rodzin i będzie 
trwał 9 miesięcy, od początku roku 
2022. Ogólny cel projektu zakła-
dający poprawę sytuacji bytowej 
rodzin będzie realizowany poprzez 
jednorazowe wsparcie finansowe 
na przetrwanie okresu zimowego. 
Środki zostaną przekazane w formie 
specjalnych kart płatniczych – za ich 
pomocą, będzie można wybrać go-
tówkę, aby opłacić koszt najmu loka-
lu. Przeprowadzone zostanie również 
specjalne szkolenie dotyczące korzy-
stania z kart, bowiem dla niektórych 
osób będzie to pierwsze zetknięcie 
z systemem bankomatowym.

Dla setek rodzin 
takie konkretne 
wsparcie oznacza, 
że ten najbardziej 
wymagający okres spędzą bez obaw 
o zdrowie swoje i najbliższych. Ma-
jąc bezpieczne schronienie można 
ponadto sprawniej działać, aby 
poprawić swój los. Łatwiej wtedy 
szukać pracy, uczyć się – bez cią-
głego niepokoju o to, czy będzie 
gdzie spać. — Najbardziej martwię 
się o przyszłość moich dzieci — mówi 
24-letnia Iman, która samotnie 
wychowuje dwoje małych dzieci 
i mieszka z rodziną zmarłego męża; 
dom, który wspólnie wynajmują, 

jest w opłakanym stanie, nie domy-
kają się drzwi, więc rodzina z obawy 
przed włamaniem nie może spokoj-
nie spać. — Jestem uchodźcą, nie mam 
dochodów. Większość z nas z trudem 
znajduje zatrudnienie, ciągle brakuje 
pieniędzy na mieszkanie, jedzenie lub 
leczenie. Jak w takich warunkach za-
pewnić dzieciom prawidłowy rozwój? 
— pyta z troską młoda matka.

Tekst Katarzyna Matej  
Zdjęcia Caritas Polska
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Urzekająca przyroda, gościnność 
mieszkańców oraz wyjątkowa hi-
storia kraju to główne powody, dla 
których tak chętnie odwiedzamy 
Gruzję. Szczególną miłością darzymy 
gruzińską kuchnię, a przede wszyst-
kim jej lokalne specjały, które wraz 
z turystyką stanowią ważne źródło 
utrzymania Gruzinów. W niektórych 
regionach kraju potrzebna jest jed-
nak pomoc dla lokalnych przedsię-
biorców. Caritas Polska realizuje ją 
w gminie Achmeta, gdzie powstaje 
słynna gruzińska gouda. 

Skarb rolników

Gmina znajduje się w regionie Kachetii 
na wschodzie kraju, słynącym z pro-
dukcji wina i sera. Otoczona doliną 
Alazani i pasmem górskim Kaukazu, 

stanowi cichy i niemal dziewiczy za-
kątek kraju. Głównym źródłem utrzy-
mania mieszkańców jest rolnictwo, 
które jednak nie gwarantuje stałych 
dochodów, co stawia gminę wśród 
tych najbiedniejszych. Mimo trudnej 
sytuacji materialnej mieszkańcy gminy 
mają coś, co mogłoby poprawić ich 
sytuację – opanowali unikalną techno-
logię produkcji sera. Problemem jest 
to, że mają bardzo ograniczone możli-
wości dostępu do rynków sprzedaży. 
Jednocześnie lokalna produkcja czę-
sto nie odpowiada standardom zwią-
zanym z bezpieczeństwem produktów 
żywnościowych promowanym przez 
gruzińskie Ministerstwo Rolnictwa. 
Na dodatek drobni przedsiębiorcy, 
którzy chcieliby sprzedawać swoje 
wyroby, nie zawsze mają kompeten-
cje i wiedzę w zakresie marketingu, 
sprzedaży czy promocji produktów, 

bez czego trudno im dotrzeć do po-
tencjalnych klientów. Problemem jest 
także ich ograniczona mobilność, bo-
wiem Achmeta znajduje się w trudno 
dostępnym terenie.

Dla kobiet i mniejszości

Projekt Caritas Polska – poza wspar-
ciem lokalnej przedsiębiorczości 
– ma także inny ważny cel. Przewi-
duje pomoc dla kobiet, które mają 
ograniczone możliwości zarobkowe 
w dziedzinie rolnictwa. W świado-
mości społecznej nie istnieją one 
bowiem jako osoby mogące samo-
dzielnie prowadzić np. gospodar-
stwo. Ponadto brakuje im często 
pewności siebie, dlatego nie decy-
dują się na własną działalność, na 
czym cierpi ich status ekonomiczny. 

Podtrzymanie tradycji i stworzenie 
nowych możliwości ekonomicznych to 
dwa najważniejsze cele nowego projektu 
Caritas Polska w Gruzji. Dzięki środkom 
pozyskanym z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP organizacja wesprze 
produkcję słynnej gruzińskiej goudy.
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Wprowadzony w życie program Cari-
tas Polska będzie miał jeszcze jeden 
pozytywny aspekt. Gmina Achmeta 
jest zróżnicowana pod kątem etnicz-
nym. 75% mieszkańców to Gruzini, 
15% stanowią Kistowie, 2,7% – Ose-
tyńczycy, a 0,4% – Azerowie. Jak 
dotąd, niewiele było wspólnych ini-
cjatyw, które połączyłyby te różne 
grupy. Projekt Caritas tworzy szansę 
ku temu, aby mieszkańcy gminy prze-
łamali uprzedzenia, zintegrowali się 
i skorzystali ze wspólnego, bogatego 
doświadczenia. 

Jeden projekt  
– wiele korzyści

Efektem trzyletniego projektu Cari-
tas Polska będzie stworzenie moż-
liwości zarobkowych dla osób wy-
kluczonych i ubogich oraz wsparcie 
lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
rozwój łańcucha produkcji i sprze-
daży sera. Odpowiedni model biz-
nesowy ma też ułatwić współpracę̨  
pomiędzy znajdującymi się w gminie 
Achmety rynkami w rejonach Pankisi 
i Tuszetii oraz samej Achmety. Jej 
owocem będzie stworzenie możli-
wości sprzedaży i promocji produk-
tów wśród turystów zagranicznych, 
a także wśród klientów lokalnych. 
Projekt ma też pośrednio przyczy-
nić się do rozwoju turystyki poprzez 
współpracę między Departamentem 
Turystyki Ministerstwa Kultury, Mi-
nisterstwem Rolnictwa oraz gminą 

Achmeta. Efektem będzie stworze-
nie Szlaku Sera, rozwinięcie Festi-
walu Sera oraz innych atrakcji tury-
stycznych, np. kursów mistrzowskich 
w produkcji żywności. 

Dobre partnerstwo

Partnerem Caritas Polska w realizacji 
inicjatywy jest działająca na miej-
scu organizacja pozarządowa Bridge, 
która została założona w 2015 jako 
gałąź organizacji Oxfam w Gruzji. 
Misją Bridge jest podtrzymanie 
lokalnych aktywności i tworzenie 
partnerstw na rzecz rozwoju regio-
nalnego, szczególnie w obszarze 
rolnictwa. Duży nacisk kładzie na 
aktywizację zawodową kobiet i mło-
dzieży, pozwalającą budować pręż-
nie społeczeństwo, i stymulowanie 
wzrostu gospodarczego. Organiza-
cja jest obecna w regionie od 2018 
roku i dysponuje profesjonalnym za-
pleczem do prowadzenia spotkań 
i warsztatów. Zadbała także o czę-
ściowe stworzenie infrastruktury 
niezbędnej do produkcji sera – m.in. 
chłodnię, pakowalnię i przestrzeń 
wystawienniczą dla producentów 
lokalnej goudy. Przewidziała także 
miejsce do prowadzenia warszta-
tów i spotkań dla osób objętych pro-
gramem Caritas. — Ambitnym celem 
Bridge jest przeciwdziałanie nierów-

nościom społecznym wśród najbar-
dziej narażonych na nią społeczności 
oraz postawienie ich w centrum naszej 
aktywności — mówi szefowa orga-
nizacji, Nino Kareli. — Zobowiązuje 
nas to do szczególnie wytężonej pracy 
wraz z międzynarodowymi partnera-
mi. Chcemy dotrzeć do jak największej 
liczby osób – niezależnie od tego, czy 
jest to pomoc materialna, promowanie 
konkretnych działań czy budowanie 
silnych postaw liderskich. Efektem na-
szej pracy ma być realna zmiana oraz 
rozwój naszych społeczności i całego 
kraju — dodaje szefowa organizacji.

Projekt Caritas podzielony został na 
trzy moduły. Działania w pierwszym 
module rozpoczęły się we wrześniu 
2021 roku i potrwają do końca grud-
nia 2021 roku. Wyłonieni zostali już 
beneficjenci projektu i przeprowa-
dzone zostały spotkania z lokalnymi 
władzami gminy na temat stworzenia 
szlaku produkcji sera. Zakupione zo-
stało również mobilne laboratorium 
do oceny jakości produktów i ruszy-
ła konstrukcja pierwszego punktu 
demonstracyjnego prezentującego 
właściwe standardy utrzymania 
zwierząt oraz produkcji mleka i sera. 
Realizacja projektu przewidziana jest 
do 2023 roku.

Tekst Katarzyna Matej 
Zdjęcia Bridge
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W 2015 roku miało miejsce jedno 
z najtragiczniejszych wydarzeń w historii 
Nepalu – trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopni 
w skali Richtera. Zginęło wtedy ponad 9 
tysięcy osób, dziesiątki tysięcy zostało rannych, 
a ponad 600 tysięcy budynków zostało 
zniszczonych. Od tamtej pory Caritas Polska 
jest obecna z pomocą w tym kraju.

Zniszczenia po katastrofie sprzed 6 
lat były ogromne, ale dzięki między-
narodowej solidarności udało się od-
budować tysiące domów i ocalić wiele 
ludzkich istnień. Kiedy jednak emocje 
opadły, a media zaprzestały relacjo-
nowania wydarzeń, wiele państw 
i organizacji wycofało się z dalszego 
wspierania Nepalczyków. Została 
Caritas Polska, która nie poprzestała 
na doraźnej pomocy i cały czas, we 
współpracy z partnerską Caritas Ne-
pal, prowadzi programy odpowiada-
jące najbardziej palącym potrzebom. 
Najnowszy potrwa do 2023 roku.

Po katastrofie

Od pamiętnego trzęsienia ziemi Cari-
tas Polska jest bardzo zaangażowana 
w działania pomocowe w Nepalu. 
Pierwsze polegały głównie na odbu-

dowie mieszkań i domów oraz sieci 
wodno-kanalizacyjnych, a także na 
wsparciu mikroprzedsiębiorczości, 
lokalnych spółdzielni oraz rodzin 
osób niepełnosprawnych. Objęły 
one pięć miejscowości, w których 
mieszka łącznie ponad 20 tysięcy 
osób. Po 4 latach działań ukierun-
kowanych na niwelowanie skutków 
trzęsienia ziemi Caritas Polska zaan-
gażowała się w projekt rozwojowy 
polegający na wsparciu lokalnych 
ośrodków zdrowia i prowadzeniu 
szkoleń medycznych oraz ratowni-
czych. Miały one za zadanie przy-
gotować personel medyczny oraz 
mieszkańców na katastrofy natural-
ne, takie jak trzęsienia ziemi, powo-
dzie czy osuwiska, które w Nepalu 
zdarzają się dość często. W porze 
deszczowej miejscowości objęte 
działaniami Caritas Polska pozosta-
ją odcięte od świata, ponieważ drogi 

są nieprzejezdne. Utrudniony jest 
wówczas także transport medycz-
ny, dlatego lokalne ośrodki zdrowia 
muszą zgromadzić kilkumiesięczny 
zapas leków i materiałów medycz-
nych. Mieszkańcy zaś zdani są sami 
na siebie w radzeniu sobie ze skutka-
mi niszczycielskich sił natury.

W walce z pandemią

COVID-19 dotarł do Nepalu w kwiet-
niu 2020 roku, a szczyt zachorowalno-
ści przypadł na październik. Do tego 
czasu, w liczącej 30 mln populacji Ne-
palu, zanotowano 800 282 przypad-
ków zachorowań oraz 11 200 zgonów. 
Wtedy Caritas Polska zdecydowała 
o zaangażowaniu się w pomoc nakie-
rowaną na walkę z pandemią, wzmac-
niając w ten sposób istniejący już pro-
jekt dedykowany służbie zdrowia. 
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Projekt miał na celu poprawę zdol-
ności wiejskich ośrodków zdrowia 
do zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się COVID-19 i radzenia sobie z jego 
skutkami. Zakładał wsparcie dla wo-
lontariuszek służby zdrowia, ale też 
poprawę usług wodno-sanitarnych 
i zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
nościowego. Połączenie tych trzech 
elementów miało w kompleksowy 
sposób wspomóc lokalne społeczno-
ści w radzeniu sobie z negatywnymi 
skutkami pandemii. 

Wsparcie w formie środków ochrony 
osobistej dla personelu medycznego 
oraz edukacji w zakresie postępo-
wania w czasie pandemii trafiło do 
pięciu wiejskich ośrodków zdrowia. 
Ponadto 150 kobiet otrzymało do-
finansowanie na dostęp do usług 
położniczych, a ponad 250 osób 
z grupy wysokiego ryzyka dostało 
potrzebne leki i suplementy diety. 
Ważnym osiągnięciem projektu było 
zbudowanie 15 systemów dostar-
czania wody pitnej. Dodatkowo nie-
mal 3000 gospodarstw domowych 
otrzymało nasiona do samodzielnej 
uprawy warzyw. Celem tej pomocy 
była poprawa bezpieczeństwa żyw-
nościowego oraz zwiększenie możli-
wości zarobkowania beneficjentów. 

Dalsze wsparcie 
medyczne

Trwający obecnie projekt rozpoczął 
się w 2020 roku i zakłada trzyletnią 
pomoc dla pięciu ośrodków zdrowia, 
by te mogły wspierać mieszkańców 
w trudno dostępnych rejonach gór-
skich. Decyzja o wyborze rodzaju po-
mocy podyktowana była realnymi 

potrzebami. Okazało się, że odbu-
dowa lokalnych ośrodków zdrowia 
po zniszczeniach w wyniku trzęsienia 
ziemi, szczególnie w obszarach trudno 
dostępnych, była zdecydowanie nie-
wystarczająca i wymagała większych 
nakładów niż początkowo zakładano. 

Głównym celem projektu, który po-
trwa do 2023 roku, jest poprawa 
organizacji w wybranych 5 placów-
kach służby zdrowia, aby mogły one 
świadczyć podstawowe usługi me-
dyczne. Projekt zakłada zakup sprzę-
tów i leków, szkolenia dla personelu, 
dofinansowanie leczenia pacjentów 
i wsparcie finansowe dla pracownic 
służby zdrowia, których zadaniem 
jest docieranie do odizolowanych 
obszarów kraju z pomocą medyczną. 

Objętym programem placówkom 
przekazano wózek inwalidzki, urzą-
dzenie do przeprowadzania USG 
Dopplera, nosze, zestaw porodowy, 
łóżko do badania oraz autoklaw do 
sterylizacji narzędzi. W każdej z pię-
ciu lokalizacji wśród personelu są 

trzy pielęgniarki oraz jeden technik 
medyczny, a także pracownicy so-
cjalni. W każdej z nich co najmniej 
9 wolontariuszek zdrowotnych 
otrzymało stypendia, aby mogły 
dalej świadczyć pomoc medyczną 
na obszarach wiejskich. Ich główne 
zadania to budowanie świadomości 
dotyczącej chorób zakaźnych, opieka 
prenatalna dla matek i dzieci oraz 
dalsze informowanie o podstawo-
wych środkach bezpieczeństwa, jakie 
trzeba zachować w czasie pandemii. 

Wiedza wyniesiona z przewidzia-
nych w programie szkoleń ma pomóc 
w kontroli rozprzestrzeniania się wi-
rusa COVID-19, a także w kampanii 
dotyczącej szczepień oraz w postę-
powaniu po zniesieniu lockdow-
nu. Pozwoli ona także zarządzać 
ryzykiem w razie innych epidemii. 
Osoby, które zostały przeszkolone, 
już przekazały swoją wiedzę dalej 
w kolejnych ośrodkach zdrowia. 

Tekst Katarzyna Matej 
Zdjęcie Katarzyna Woźniak
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Jest proboszczem dwóch parafii 
– Dagua i But – w diecezji Wewak. 
Teren, na którym znajduje się druga 
parafia, rozciąga się na długość 140 
km. Mieszka tam 25 tys. ludzi, z cze-
go 40% stanowią katolicy. Dotarcie 
do części stacji misyjnych wiąże się 
z pokonywaniem dżungli, górskich 
zboczy oraz rzek, nad którymi nie 
ma mostów. Z należących do para-
fii dziewiętnastu wiosek tylko dwie 
mają dostęp do czystej wody, miesz-

kańcom brakuje też elektryczności. 
Sytuację – przynajmniej w kwestii 
wody – częściowo ratują środki od 
Caritas Polska.

Czysta woda z dachu

Przy wsparciu Caritas Polska w para-
fiach Dagua i But oraz w kilku innych 
miejscowościach udało się rozbu-
dować system wodny. Postawiono 
zbiorniki wody i podpięto wodocią-
gi do szkół, przychodni i mieszkań. 
— Pomoc od Caritas Polska to był krok 
milowy. Brak czystej i zdatnej do picia 
wody powoduje choroby skóry i układu 
pokarmowego. Pozyskiwanie czystej 
wody z deszczówki przyczyniło się do 
znacznej poprawy zdrowia parafian 
— cieszy się ks. Marek Sobotta. 

Nic nie jest jednak proste. Żeby zbie-
rać deszczówkę, trzeba mieć blaszany 
dach. Tradycyjny papuaski dom nie 
jest przykryty blachą, lecz morotą, 
czyli liśćmi palmy sagowej. Jest w nich 
dużo pyłu i insektów, więc woda zbie-
rana z takiego dachu nie nadawałaby 
się do picia. Żeby zbierać czystą desz-
czówkę, trzeba zacząć od położenia 
odpowiedniego dachu, a następnie 
systemu rynien, które odprowadzą 
wodę do zbiornika. Dzięki projektowi 
Caritas Polska udało się to osiągnąć 

Kiedy mówi, że pracuje 
w Papui-Nowej Gwinei, 

ludzie często myślą, 
że to gdzieś w Afryce 

albo w Azji. Tymczasem 
chodzi o Oceanię, region 

olbrzymi, składający się 
z większych i mniejszych 

wysp na Pacyfiku. Tam 
właśnie, porzuciwszy 

wygody, do których był 
przyzwyczajony w Polsce, 
realizuje swoją kapłańską 

misję ksiądz Marek Sobotta.
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w wielu miejscowościach. Przy czym 
mieszkańcy reszty wiosek odwiedzają 
te, które już mają zbiorniki i mogą się 
dzielić cenną wodą.

Służba medyczna w Papui-No-
wej Gwinei stoi na bardzo niskim 
poziomie. W przychodniach znaj-
dujących się na terenie parafii ks. 
Marka pracują tylko pielęgniarki, nie 
ma lekarzy. Nie ma również sprzętu 
medycznego, który zresztą i tak by 
nie działał z powodu braku prądu. 
Pomoc jest więc raczej doraźna i bar-
dzo podstawowa. Z tego względu tak 
ogromne znaczenie ma zapobieganie 
chorobom, a czysta woda jest w tym 
przypadku podstawą. 

Śmieci z całego świata

Oprócz braku czystej wody Papua-
-Nowa Gwinea zmaga się także z pro-
blemem zanieczyszczenia środowiska. 
Pływająca pomiędzy nią a Ameryką 
Północną wyspa śmieci – głównie pla-
stikowych – istnieje naprawdę i nawet 
doczekała się swojej oficjalnej nazwy. 
Szacowana masa Wielkiej Pacyficznej 
Plamy Śmieci wynosi 45-129 tys. ton 
i ma powierzchnię aż 1,6 mln km² – to 
tyle, ile w sumie liczy powierzchnia 
Francji, Niemiec i Hiszpanii! Składa-
jąca się głównie z tworzyw sztucz-
nych nie ulega pełnej degradacji, lecz 

rozpada się na drobne cząstki, które 
tworzą w wodzie zawiesinę. Trafia 
ona do układu pokarmowego zwie-
rząt morskich, powodując choroby, 
cierpienie i śmierć – nie tylko tych, 
które wchłonęły ją bezpośrednio, ale 
i stworzeń, które stoją wyżej w łań-
cuchu pokarmowym. Szacuje się, że 
z powodu zanieczyszczenia plastikiem 
ginie ponad milion ptaków i około 100 
tys. ssaków rocznie! Ile ludzi umiera 
z powodu jedzenia zatrutych orga-
nizmów zwierząt – tego nie wiemy. 

Problem zanieczyszczenia nie ominął 
też pięknej rajskiej wyspy Papui-No-
wej Gwinei. Szczególnie widać to na 
wybrzeżu. Morze wyrzuca na plażę 

tony śmieci, niekoniecznie papu-
askich. Ostatnio, w dobie pandemii 
COVID-19, mieszkańcy znajdują na 
piasku tysiące maseczek. Zalegają-
ce na wybrzeżu tony plastikowych 
butelek, folii, puszek zagrażają życiu 
stworzeń morskich. Coraz częściej 
ludzie znajdują też nieżywe żółwie 
morskie, które pomyliły unoszącą 
się w wodzie torebkę foliową – taką, 
w jakiej bezrefleksyjnie przynosimy 
codziennie ze sklepu pieczywo – ze 
swoim przysmakiem, czyli meduzą.

Coraz większym problemem Papui-
-Nowej Gwinei są też własne śmieci. 
Tutaj trudno jest żyć według standar-
dów ekologicznych, jakie przyjęły się 

”My też jesteśmy misjonarzami

Dzieła misyjne kojarzą się głównie z ewangelizacją, ale to tylko 
część pracy misjonarzy. Coraz częściej pragną oni nieść ludziom 
w ubogich rejonach świata pomoc humanitarną i właśnie to tę 
część ich posługi wspiera Caritas Polska. Pomoc nie byłaby 
jednak możliwa, gdyby nie darczyńcy. Tylko dzięki hojności 
ludzi dobrej woli skromne życie najuboższych, spychanych 
na margines przez agresywny biznes i rozwinięte gospodarki 
zasobnych krajów, może stać się łatwiejsze. Pamiętamy o pracy 
misjonarzy szczególnie w dniach im poświęconych. 

W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w przedostatnią 
niedzielę października, „z wdzięcznością wspominamy wszystkie 
osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić 
nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi 
apostołami Ewangelii. Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy 
potrafili wyruszyć w drogę, opuścić ojczyznę i rodzinę” – pisze 
papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2021.

Inna uroczystość poświęcona misjom obchodzona jest w Kościeje 
6 stycznia. Mało kto o niej pamięta, gdyż tego samego dnia 
przypada Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie. Światowy 
Dzień Misyjny Dzieci został ustanowiony tego dnia przez Piusa 
XI nie bez powodu. My także jesteśmy misjonarzami, bowiem 
znaleźliśmy Dzieciątko i teraz – jak trzej monarchowie – dobrą 
nowinę niesiemy innym. Może to robić każdy z nas, nawet 
najmłodsi, których papież chciał w ten sposób zachęcać do 
dzielenia się miłością Boga z potrzebującymi.
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w Europie, z wielu powodów. Przede 
wszystkim stan świadomości eko-
logicznej jest niski z uwagi na słaby 
poziom edukacji w społeczeństwie. 
Nie ma też służb komunalnych, któ-
re zbierałyby i utylizowały śmieci. 
Zwyczajnie państwa na to nie stać. 
Śmieci zatem trafiają gdzie popadnie. 
To się powoli zmienia, coraz wyraźniej 
Papuasi dostrzegają, jak ich rajska wy-
spa, skąpana w soczystej zieleni, ude-
korowana tysiącami najróżniejszych 
kwiatów, zwłaszcza orchidei, jest 
przysypywana przez brud cywilizacji. 
Problem śmieci musi zostać jak naj-
szybciej rozwiązany, bowiem zmienia 
się sposób życia mieszkańców wyspy. 
Kiedyś główną częścią diety Papu-
asów była sago, czyli mączka, którą 
wypłukują z palmy sagowej. Teraz 
głównie spożywa się ryż, który pako-
wany jest w foliowe torebki. Kiedyś 
talerzem był liść bananowca, a teraz 
korzysta się z naczyń plastikowych. 

Walka z gigantami

Rolnictwo jest głównym źródłem 
utrzymania rodzin na wyspie. Z upra-
wianych roślin pozyskuje się cenne 
przyprawy, takie jak wanilia, kakao czy 
kopra (miąższ z kokosów). Rolnicy nie 
mają jednak własnych struktur sprze-
daży i są uzależnieni od koncernów 

zagranicznych, które 
za niewielkie pieniądze 
skupują ich plony, od-
cinając ich od dostępu 
do wielkich zysków. Lu-
dzie mają świadomość, 
że produkują coś, co 
jest bardzo cenne, ale 
nie przekłada się to na 
ich dochody. Jest to tym 
bardziej frustrujące, że 

Papua-Nowa Gwinea sąsiaduje z wy-
soko rozwiniętymi krajami, jak Austra-
lia i Nowa Zelandia, w których poziom 
życia jest nieporównywalnie wyższy. 

Innym głęboko zasmucającym pro-
blemem jest nienasycenie świa-
ta bogactwami wyspy, na którym 
korzystają zachłanne i nieuczciwe 
korporacje – głównie z Azji. Szcze-
gólnie cenne są dla nich stare eg-
zotyczne drzewa, które pozyskują 
za bezcen, przerabiają i sprzedają 
do krajów rozwiniętych za bajoń-
skie sumy. Korporacje nie liczą się 
przy tym kompletnie z degradacją 
środowiska naturalnego. Niestety 
w starciu z bezwzględnymi kapita-
listami ubodzy mieszkańcy wyspy 
mają mało do powiedzenia.

Problemy Papuasów są ogromne 
i trudne do rozwiązania, ale jedno 
jest pewne – nie uda się nic zrobić, 
jeśli społeczeństwo nie będzie zdro-
we i wykształcone. 

Muzyka, która leczy

Papuasi mają niezwykłą kulturę, 
o czym świadczy chociażby fakt, 
że wykształcili oni aż 850 różnych 
języków i dialektów. Zanim 125 lat 
temu pojawili się na wyspie misjona-
rze werbiści, ta mnogość utrudniała 
kontakty między wioskami i klanami, 
dlatego często dochodziło do kon-
fliktów. Chcąc ułatwić komunikację, 
misjonarze spopularyzowali jeden 
wspólny język, top pisin, który uła-

twił porozumiewanie się ludziom 
z różnych części kraju. 

Wyjątkową platformą porozumienia 
jest także muzyka. Mieszkańcy wy-
spy są niezwykle muzykalni. Śpie-
wem i tańcem, które są częścią ich 
życia i formą modlitwy, ubogacają 
liturgię. Muzyka wypełnia ich czas, 
zacieśnia relacje, inspiruje i pozwala 
dobrze spożytkować energię. Sta-
nowi także szansę na uchronienie 
młodzieży od zagrożeń, które niesie 
cywilizacja Zachodu – szczególnie od 
narkomanii – dlatego ks. Marek bu-
duje szkołę muzyczną, gdzie młodzi 
będą mogli rozwijać swoje talenty. 

Papuasi wspierają wysiłki misjonarzy 
i doceniają fakt, że pozostawili swo-
je spokojne życie by służyć właśnie 
im. Są spragnieni Słowa Bożego oraz 
sakramentów, ale czekają też na po-
moc materialną, która ułatwiłaby im 
codzienne życie. Znając najważniejsze 
potrzeby parafian, polscy misjonarze 
chcieliby zapewnić im czystą wodę 
i energię elektryczną. Częściowo się 
to udało, bo dzięki ich staraniom coraz 
więcej ludzi może korzystać z wody. 
Trudniej jednak będzie doprowadzić 
prąd, dzięki któremu w wioskach 
mogłyby np. funkcjonować lodówki. 

— Zdaję sobie sprawę, że rozmawiamy 
o sprawach, które są daleko od naszej oj-
czyzny — tłumaczy ks. Marek. — Wie-
rzę jednak, że swoim świadectwem życia 
przybliżę rodakom problemy moich pa-
rafian. Liczę też, że dzięki temu Polacy 
chętniej wesprą dzieła, które mogą od-
mienić życie tych wspaniałych ludzi. 
A oni potrafią być wdzięczni!

Tekst Maurycy Pieńkowski 
Zdjęcia Caritas Polska, parafie Dagua i But
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Caritas Polska od ponad 30 lat niesie pomoc na wszystkich kontynentach. Każdego roku realizuje 
kilkadziesiąt projektów we współpracy z misjonarzami, których wspiera w ich pracy na rzecz 
najuboższych w Afryce, Azji i pozostałych kontynentach. Udzielane wsparcie jest różnorodne  
– od przekazywania paczek z żywnością, po wyposażenie lokalnej szkoły czy przychodni. 

Caritas Polska 
dofinansowała 
rewitalizację budynków 
parafialnych, gdzie 
będą odbywały się 
m.in. zajęcia muzyczne, 
nauczanie dorosłych 
czytania i pisania, 
powstanie też kuchnia 
i toaleta.PA
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Wraz ze 
Zgromadzeniem 
Sióstr 
Misjonarek 
Apostolstwa 
Katolickiego 
Caritas Polska 
zrealizuje 
projekt budowy 
przedszkola.

KA
ME

RU
N, 

Ya
ou

nd
e 

N
ko

lb
iss

on

Misjonarki ze 
Zgromadzenia 
Sióstr przy 
wsparciu Caritas 
Polska dożywiają 
codziennie do 
500 dzieci, 
głównie sierot 
i pochodzących 
z ubogich rodzin.KE
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Wraz ze 
Zgromadzeniem 
Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny 
Caritas Polska 
dofinansowała 
budowę studni 
głębinowej.
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Caritas Polska 
wsparła projekt 
dożywiania 
dzieci 
w prowadzonej 
przez siostry 
elżbietanki 
świetlicy. TA
NZ

AN
IA,
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Wraz ze 
Zgromadzeniem 
Sióstr 
Samarytanek 
Caritas Polska 
wyposaża 
gabinet 
medyczny.TA
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Caritas Polska 
przeznacza fundusze 
na zakup żywności dla 
podopiecznych domu 
pomocy prowadzonego 
przez siostry misjonarki 
Świętej Rodziny.
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Caritas Polska wsparła prowadzone 
przez siostry franciszkanki dożywianie 
280 dzieci w wieku 5-10 lat.ETI
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Caritas Polska 
dofinansowała 
prowadzony przez 
siostry  wizytki 
program wyżywienia 
uczennic mieszkających 
w internacie przy 
prowadzonym przez 
siostry zespole szkół.SU
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Caritas dofinansowała 
wyżywienie dzieci 
mieszkających 
w czterech 
parafialnych 
domach dziecka. KA
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Caritas Polska dofinansowała 
zakup żywności dla podopiecznych 
Łahiszyńskiego Domu Miłosierdzia 
– osób starszych i niepełnosprawnych. 
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Caritas 
dofinansowała 
budowę 
internatu 
dla dziewcząt 
z ubogiej 
plemiennej 
ludności, by 
mogły 
kontynuować 
naukę. 
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W ramach 
współpracy 
z salezjańskim 
Centrum Don 
Bosco Caritas 
Polska partycypuje 
w kosztach 
utrzymania 5 szkół 
podstawowych 
w wioskach, 
gdzie większość 
mieszkańców jest 
analfabetami.

BA
NG

LA
DE

SZ
, M

ym
en

sin
g

Tak pomagamy
WYBRANE AKTUALNE PROJEKTY MISJONARSKIE

>>  

85 numer 4 – grudzień 2021

Równi w oczach Pana



CARITAS 
OŚRODKI MEDYCZNE

wspiera
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Chleb albo zdrowie? Taką alternatywę mają mieszkańcy 
Jemenu, którzy muszą pracować cały miesiąc i nie 
wydawać na nic innego, aby zarobić na leki potrzebne 
w przypadku drobnej infekcji. Oczywiście jeśli mają 
pracę. A w zniszczonym przez wojnę domową kraju 
mało kto ją ma, dlatego dla tysięcy Jemeńczyków 
przychodnie wspierane przez Caritas Polska są jedyną 
szansą na dostęp do służby zdrowia.

W Jemenie nie działa połowa 
ośrodków zdrowia, a wysokie ceny 
leków i usług medycznych spra-
wiają, że wielu ludzi nie stać na 
leczenie. Brak dostępu do opieki 
medycznej to, obok powszechne-
go ubóstwa, zagrożenia skutkami 
działań zbrojnych i zniszczenia in-
frastruktury w wyniku toczonych 
walk, jeden z powodów, dla któ-
rych Jemen jest uważany za kraj 
dotknięty największym trwającym 
kryzysem humanitarnym.

— Sprzedawca w sklepie zarabia mie-
sięcznie ok. 50 tys. jemeńskich riali 
(YER), czyli 50 dolarów. Nauczyciel 
trochę więcej, 80-90 tys. YER. Za zwy-
kły poród trzeba zapłacić 60 tys. YER, 
w razie komplikacji i potrzeby wykona-
nia cesarskiego cięcia ten koszt wzrasta 

do nawet 300 tys. YER — opowiada 
Tomasz Kania, szef misji Caritas Pol-
ska w Jemenie. — A pamiętajmy, że 
stałą pracę ma tu niewiele osób. Więk-
szość żyje z dorywczych, niskopłatnych 
zajęć, zdarzają się okresy, kiedy całe 
rodziny są pozbawione dochodu. Nic 
więc dziwnego, że bezpłatne porady 
lekarskie i leki dostępne w pięciu po-
radniach, którym obecnie pomagamy, 
są nieocenionym wsparciem dla wielu 
Jemeńczyków. Tylko w tym roku nasza 
pomoc trafiła do 40 tys. osób — dodaje 
Tomasz Kania. 

Rośnie liczba pacjentów

Opinie szefa misji Caritas Polska 
potwierdzają sami Jemeńczycy. 
Reema Saleem Mohammed Ahmed, 
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kierowniczka wspieranej przez 
Caritas Polska poradni medycznej 
w rybackiej wiosce Fokam przyzna-
je, że z pomocy placówki korzysta 
obecnie ok. 500 osób miesięcznie, 
to ok. 6-7 razy więcej niż wcześniej, 
przy czym i tak nie wszyscy jesz-
cze wiedzą o możliwości leczenia 
tutaj. — Po prostu nie mieliśmy środ-
ków na to, aby pomagać — tłumaczy 
Reema. Wtóruje jej Halah Ibrahim 
Mohammed, lekarka z przychodni 
w Fath na przedmieściach Adenu: 
— Leki ostatnio niesamowicie zdroża-
ły. Leczenie nawet niewielkiej infekcji 
wirusowej kosztuje ok. 50 tys. YER. 
To wielka radość, że pacjent może 
przyjść do tej poradni, bezpłatnie się 
zbadać i otrzymać potrzebne leki. Jest 
bardzo duża grupa pacjentów, którzy 
leczą się na cukrzycę i przychodzą 

wyregulować cukier oraz wysokie ci-
śnienie. Codziennie odwiedza porad-
nię ok. 50 osób. Odkąd otrzymujemy 
wsparcie, liczba pacjentów wzrosła 
z 3,6 tys. do ponad 5,1 tys. — to dużo 
w społeczności, która liczy 8 tys. osób 
— zauważa. 

— Poradnia wypełniła ogromną lukę 
w dostępie do służby zdrowia. Ludzie 
są tu bardzo biedni, nie stać ich na 
transport do innej placówki. Jestem 
w tej chwili bez pracy, mam na utrzy-
maniu sześcioro dzieci, razem z żoną 
jest nas osiem osób. Codzienność 
to ogromny ciężar, szczególnie przy 
obecnej drożyźnie. Mam nadzieję, 
że organizacja będzie tu dalej poma-
gać — mówi Galal Ali Saif Moham-
med, jeden z pacjentów przychodni 
w Fath.

Wszechstronne wsparcie

Ośrodek w Fath to największa przy-
chodnia w okolicy. Został splądro-
wany w trakcie konfliktu w 2014 
roku, wkrótce potem wznowił 
działanie, a od tego roku bierze 
udział w projekcie Caritas Polska. 
Świadczy takie usługi, jak pozostałe 
placówki wspierane w ramach pro-
jektu: zapewnia szczepienia, konsul-
tacje lekarskie, badania laboratoryj-
ne, wydawanie bezpłatnych leków, 
opiekę ginekologiczno-położniczą, 
a dodatkowo także leczenie stoma-
tologiczne. — W przyszłości chcieli-
byśmy jeszcze kupić aparat do badań 
EKG, ponieważ część lekarzy bardzo 
go potrzebuje do stawiania poprawnej 
diagnozy — planuje Halah Ibrahim 
Mohammed.
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Od początku realizacji projektu 
w Jemenie Caritas Polska pomogła 
już 10 poradniom. Formy wsparcia 
to: dofinansowanie wynagrodzenia 
personelu medycznego, zakup leków, 
środków higienicznych i odczynni-
ków do laboratoriów, rewitalizacja 
i naprawa infrastruktury – zarówno 
w budynkach (remonty gabinetów 
medycznych i laboratoriów), jak 
i przed nimi (m.in. naprawa bram) 
– zakup środków ochrony przeciw 
COVID-19.

Plany na przyszłość

— Dodatkowo finansujemy położne 
środowiskowe i prowadzimy kampa-
nie uświadamiające dotyczące zdrowia 
i higieny — informuje Tomasz Kania. 
— W kolejnym roku prawdopodobnie 
obejmiemy wsparciem dziewięć ośrod-
ków zdrowia, przybędą więc cztery 
placówki. Planujemy też działania 

w obozie dla uchodźców i chcemy za-
łożyć specjalne integracyjne centra dla 
kobiet. Będzie można w nich uzyskać 
różnego rodzaju wsparcie, uczestniczyć 
w warsztatach. Ma to być przestrzeń 
do wspólnego, bezpiecznego spędzania 
czasu, także z dziećmi — zdradza naj-
bliższe plany szef misji Caritas Polska 
w Jemenie. 

Pomoc udzielana przez Caritas Pol-
ska w Jemenie od połowy 2020 roku 
jest łatwiejsza i zakrojona na szerszą 
skalę, bowiem organizacji udało się 
zarejestrować misję w tym kraju. 
Oznacza to, że ma ona pozwolenie na 
bezpośrednie prowadzenie działań 
w Jemenie, bez udziału partnerów 
implementacyjnych. Pozwala także 
na stosowanie Apeli Humanitarnych 
– Caritas Polska może zwracać się do 
innych członków Caritas Internatio-
nalis o udzielenie wsparcia na wska-
zany cel, co zwiększa prawdopodo-
bieństwo uzyskania koniecznych do 
realizacji przedsięwzięcia środków.

Każdy może wesprzeć ośrodki zdro-
wia w Jemenie – kraju, gdzie warunki 
życia są skrajnie trudne, a wielu ludzi 
bez pomocy z zewnątrz będzie po-
zbawionych dostępu do podstawo-
wej opieki zdrowotnej. 

Jeśli chcesz pomóc, wybierz dogod-
ny sposób:

 Dokonaj wpłaty na stronie 
caritas.pl/Jemen

 Wpłać dowolną kwotę  
na konto: 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384  
z dopiskiem JEMEN 

 Wyślij SMS pod nr 72052 
o treści JEMEN  
(koszt 2,46 zł z VAT)

Tekst Przemysław Bogusz 
Zdjęcia Caritas Polska
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LUTYJ E D N E M U  Z   T Y C H  B R A C I 
M O I C H  N A J M N I E J S Z Y C H

”Przyjdą dni mroczne i ciemne, przyjdzie 
moment zaćmienia sumienia, kompletnej 
depresji. Nie możemy wtedy zapominać, że 
w naszej prywatnej tragedii nie jesteśmy 
sami. Dzięki temu, że Bóg pokornie zamknął 
się pomiędzy główką a stópkami małego 
dziecka – że najpierw stał się blastocystą, 
potem embrionem, małym dzieckiem 
urodzonym w Betlejem, później nastolatkiem 
(może robił jakieś głupoty, o czym Ewangelia 
nie wspomina, ale był bez grzechu), 
a następnie stał się dorosłym mężczyzną, 
którego historię znamy – możemy czuć Go 
najbliżej jak się da. On wszystko o nas wie.

ks. Jan Kaczkowski

W A Ż N A  D A T A

1 1  L U T E G O
Światowy Dzień Chorego

Cierpienie i chorobę można nosić 
w sobie tak, by nikt nie widział. Chory 
może być także ten, kto powinien try-
skać zdrowiem, bo ma mało lat. Wię-
cej przeczytacie na stronach 98 i 104 
i w dodatku na końcu kwartalnika.



JAK POWINNIŚMY  
POMAGAĆ UCHODŹCOM

WODAjuż się
WYLAŁA 

lu
ty

„W rzeczywistości 
wszyscy znajdujemy 
się w tej samej łodzi 

i jesteśmy wezwani do 
zaangażowania się, żeby 

nie było już więcej murów, 
które nas oddzielają, 
aby nie było więcej 

innych, ale tylko jedno 
my, tak wielkie, jak cała 

ludzkość” – napisał papież 
Franciszek w przesłaniu 

na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. 

Dziś, w obliczu sytuacji na 
granicy polsko-białoruskiej, 

to wezwanie jest 
szczególnie ważne, dlatego 

stało się ono jednym 
z punktów rozmowy 

z kardynałem Peterem 
Turksonem, prefektem 

Dykasterii Watykańskiej 
ds. Integralnego Rozwoju 

Człowieka podczas Forum 
Ekonomicznego 2021 

w Karpaczu.

Caritas Polska: Aktualny kryzys na 
granicy to jeden z wielu podobnych 
kryzysów na świecie. Jako katoli-
cy mamy obowiązek udzielenia 
pomocy ludziom będącym w po-
trzebie. I to się dzieje za sprawą 
wielu organizacji charytatywnych, 
w tym także Caritas Polska i Cari-
tas diecezjalnych, szczególnie tych 
zlokalizowanych bliżej wschodnich 
rubieży kraju. Ponieważ jednak wie-
le migracji jest efektem pewnych 
decyzji politycznych, coraz częściej 
pojawia się pytanie: jak powinniśmy 
reagować na ten i podobne kryzy-
sy, aby pomagając jednocześnie nie 
zaszkodzić gospodarce i społeczeń-
stwu przyjmującemu?

Kardynał Peter Turkson: Apel papie-
ża Franciszka do chrześcijan, by po-
magać uchodźcom i migrantom, to 
apel, który tak naprawdę ma swoje 
źródło w Ewangelii, jednak sytuacja 
wymaga też od lokalnego Kościoła 
wnikliwości. Ta właśnie wnikliwość 
jest niezwykle ważna, ponieważ 
lokalne wspólnoty kościelne przyj-
mują imigrantów i starają się nieść 

im pomoc i miłość Chrystusa, lecz 
muszą być też niezwykle uważne 
i wnikliwe. Wiemy bowiem, choćby 
z wydarzeń na węgierskiej granicy, 
że w takich grupach ludzi zdarzają się 
zakamuflowani dżihadyści czy inni 
niebezpieczni ludzie. W tym więc 
kontekście prawidłowy proces roze-
znania sytuacji jest konieczny. 

CP: Działania mające na celu rato-
wanie życia i zdrowia osób uwię-
zionych w pułapce na granicy są 
bezsprzecznie konieczne i nie ulega 
wątpliwości, że pomoc materialna 
i bytowa musi być zapewniona. Wy-
daje się jednak, że pomoc doraźna to 
jedno, a wsparcie systemowe niesio-
ne w kraju pochodzenia to drugie. 
Czy zdaniem Księdza Kardynała to 
zadanie spełnia program Rodzina 
Rodzinie realizowany przez Caritas 
Polska?

P.T.: Poza wołaniem do nas wszyst-
kich o pomoc dla uchodźców, papież 
apeluje także o pokój i stabilizację 
w krajach, z których przybywają. 
Wtedy bowiem ludzie ci nie musie-
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liby uciekać. Caritas Polska angażuje 
się w działania w Syrii i innych kra-
jach na Bliskim Wschodzie. Miejmy 
nadzieję, że uda wam się pomóc 
w zaprowadzeniu tam stabilności 
i spokoju. Bo przecież kto będzie 
chciał opuszczać swój własny dom, 
w którym urodził się i dorastał, jeśli 
żyje w stabilnym kraju? Przeniesienie 
się wymaga wysiłku, człowiek musi 
zostać w pewien sposób „wygonio-
ny”. A więc tak, staramy się pomagać 
tym, którzy zdecydowali się opuścić 
swój dom. Kolejnym ważnym ele-
mentem pomocy jest wkład w za-
pewnienie spokojnych, pokojowych 
i stabilnych warunków, aby ludzie nie 
mieli potrzeby ucieczki. 

CP: Pomoc na miejscu wydaje się naj-
lepszym rozwiązaniem zarówno dla 
osób opuszczających swój kraj, jak 
i dla społeczeństw przyjmujących…

P.T.: Często porównuję obecny kry-
zys migracyjny do kranu, z którego 
cieknie woda, bo kurek jest odkrę-
cony. Co wtedy robimy? Mamy dwie 
opcje – możemy zacząć wycierać 
wodę, która wyciekła na podłogę, 
lecz jeśli nie wpadniemy od razu na 
to, by zakręcić kran, będziemy tę 
wodę wycierać w nieskończoność. 
Tak właśnie wygląda problem mi-
gracji. Kran został odkręcony przez 
konflikt – ekologiczny, militarny, 
etc., co zmusza ludzi do ucieczki. 
Przyjmowanie uchodźców do sie-
bie możemy przyrównać do wycie-
rania wody z podłogi. Ale czy nie 
lepiej w tej sytuacji byłoby zakręcić 
kran? Zaprowadzić pokój w tych 
krajach? W przeciwnym razie bę-
dziemy wciąż wycierać wodę. Tak 
to właśnie wygląda. W przypadku 
Afryki sytuacja jest podobna. Nie-

dawno usłyszeliśmy o przewrocie 
wojskowym w Gwinei. To samo ma 
miejsce w Mali. Potrzebna jest sta-
bilizacja, która sprawi, że ludzie będą 
chcieli zostać we własnym domu, 
rozwijać się.

CP: Przyglądając się powodom, dla 
których ludzie migrują w poszuki-
waniu lepszego miejsca do życia, 
nietrudno zauważyć, że oprócz 
względów typowo politycznych 
czy społecznych istnieją także te 
związane ze stanem środowiska 
naturalnego. Do niedawna jeszcze 
nieistniejące, dziś stanowią coraz 
większy procent migracji na świecie. 
O ile pomoc doraźna osobom, któ-
re już opuściły swój kraj, pozostaje 
niezmiennie konieczna i ma na celu 
ratowanie życia, zdrowia i sytuacji 
bytowej człowieka, o tyle pomoc 
niesiona na miejscu nie może ogra-
niczać się wyłącznie do zapewnienia 
jako takiego bytu mieszkańcom…

P.T.: Są przecież projekty poświęcone 
stabilności ekologicznej. Prawdopo-
dobnie słyszeliście o projekcie o na-
zwie Wielki Zielony Mur, próbie po-
prowadzenia pasa zieleni mającego 

powstrzymać Saharę przed powięk-
szaniem się. To są właśnie inicjatywy, 
które należy wspierać, aby pomóc 
ludziom zostać w swoim kraju. Bo 
przecież jak wielu ludzi jest w stanie 
przyjąć Europa? Australia jest dużo 
większym kontynentem. Tak samo 
dużo większe są Stany Zjednoczo-
ne czy Kanada. Jeśli nie uda nam 
się przekonać ludzi, aby zostali tam, 
gdzie są szczęśliwi, gdzie się urodzi-
li, to w pewnym momencie Europa 
osiągnie swój limit i możemy z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że 
kiedy to się stanie, Europejczycy za-
czną stawiać opór. Zaczną reagować. 
Pojawi się wrogie nastawienie do 
migrantów. A do tego nie chcemy 
dopuścić. Dlatego właśnie tak ważne 
jest według mnie, aby poza pomocą 
ludziom, którzy już do nas przybyli, 
pomagać także ludności w krajach 
kryzysu, aby nie musiała opuszczać 
swoich domów.

CP: Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiali Ireneusz Krause,  
zastępca dyrektora Caritas Polska  

i Marcin Kawko, konsultant naukowy 
projektu Caritas Laudato Si
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Trudna sytuacja w Afganistanie, 
skąd po przejęciu władzy przez 
talibów próbują się wydostać 
tysiące ludzi, a także kryzys 
na polskiej granicy z Białorusią, 
którą w ostatnich miesiącach 
próbuje przekroczyć coraz 
większa liczba obcokrajowców, 
to powody uruchomienia 
przez Caritas Polska akcji 
„Afganistan”. Wspólnie ze swymi 
partnerami organizacja chce 
wesprzeć ofiary najnowszego 
kryzysu migracyjnego. 

GRANICYNa
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Opanowany przez talibów Afgani-
stan próbują opuścić rzesze zde-
sperowanych mieszkańców tego 
kraju. Świat codziennie obiegają 
dramatyczne doniesienia z lotniska 
w Kabulu, ale – jak podkreśla Marta 
Walasik-Sałek, koordynatorka pro-
jektów na rzecz wsparcia migran-
tów i uchodźców w Caritas Polska 
– Afgańczycy docierają do Europy, 
w tym do Polski, od dawna.

W kraju i za granicą

Jak mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor 
Caritas Polska, który kilkukrotnie 
odwiedzał tereny przygraniczne, 
gdzie toczy się dramat uchodźców, 
sytuacja jest bardzo dynamiczna, dla-
tego oprócz zwiększania potencjału, 
którym Caritas już dysponuje, orga-
nizacja wprowadza nowe mechani-
zmy rozszerzania pomocy, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. — Najbliżej 
problemów osób przybywających na 
naszą wschodnią granicę jest Cari-
tas Archidiecezji Białostockiej, której 
przedstawiciele są na miejscu, oceniają 
potrzeby i możliwości niesienia pomocy 
— dodaje dyrektor.

Jak zapewnia Krzysztof Iwiński koor-
dynator programów zagranicznych, 
Caritas Polska Jest również w stałym 
kontakcie z partnerami zagraniczny-
mi w graniczącym z Afganistanem 
Pakistanie. Według oficjalnych źró-
deł w Pakistanie znajduje się już po-
nad 1,5 mln uchodźców afgańskich 
z poprzednich fal migracyjnych wy-
wołanych wcześniejszymi kryzysami 
w tym kraju na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat, a spodziewany 
jest kolejny napływ migrantów. 
— Caritas Pakistan od kilkudziesię-

ciu lat jest aktywna na 
miejscu oraz niesie po-
moc uchodźcom z Afga-
nistanu, a także ofiarom 
licznych klęsk żywioło-
wych, które cyklicznie 
nawiedzają ten kraj. Już 
w tej chwili prowadzi bezpośrednie 
rozpoznanie potrzeb wśród napływa-
jących uchodźców oraz przyjmujących 
ich społeczności lokalnych. Caritas Pol-
ska poprzez środki zebrane od darczyń-
ców w Polsce wpisze się w działania 
pomocowe ukierunkowane na uchodź-
ców wraz z pozostałymi organizacjami 
członkowskimi sieci Caritas Interna-
tionalis — dodaje Krzysztof Iwiński.

Pomoc systemowa

Poprzez zbiórki ogólnopolskie oraz 
zwykłe darowizny przekazywane na 
konto Caritas Polska lub specjalny 
SMS organizacja zbiera środki na po-
moc Afgańczykom, którzy dotarli do 
Polski i tych, którzy znaleźli schro-
nienie w Pakistanie. — Zbieramy m.in. 
na żywność, koce, odzież, zapewnienie 
odpowiednich warunków w obozach 
dla uchodźców za granicą i najpo-
trzebniejsze artykuły dla tych, którzy 
mieszkają w ośrodkach w Polsce bądź 
korzystają z prowadzonych przez nas 
Centrów Pomocy Migrantom i Uchodź-
com — wyjaśnia ks. Marcin Iżycki. Ca-
ritas Polska prowadzi takie placówki 
w Warszawie i Szczecinie, podobne 
działania realizują diecezjalne Cari-
tas w Gdańsku i Koszalinie. Swoim 
podopiecznym Centra Pomocy za-
pewniają m.in. pomoc konsultantów 
kulturowych oraz doradców integra-
cyjnych i zawodowych, psychologów 
i prawników a także dofinansowa-
nie do najmu mieszkań, zakupu le-

ków i odzieży, paczki 
z artykułami higie-
nicznymi. Prowadzą 
także kursy adapta-
cyjne i kursy języka 
polskiego. — Od 2018 
ogółem pomocą zosta-

ło objętych ponad 14,5 tys. migrantów 
i uchodźców. Wsparcie to było możliwe 
dzięki środkom z Funduszu Azylu Mi-
gracji i Integracji — wyjaśnia Marta 
Walasik-Sałek. — Oprócz dorosłych ze 
specjalnych programów korzystają tak-
że dzieci cudzoziemców, dla których zo-
stały zorganizowane zajęcia w świetli-
cach i wakacyjne wyjazdy integracyjne. 
Ponadto wydaliśmy szereg publikacji 
i zorganizowaliśmy liczne szkolenia dla 
urzędników i nauczycieli pracujących 
z cudzoziemcami w Polsce. Tylko od 
listopada 2019 r. do kwietnia 2021 r. 
Caritas Polska przeszkoliła ponad 300 
osób – pracowników urzędów i innych 
instytucji, z zakresu pracy z klientem 
cudzoziemskim.

…i pomoc doraźna

Caritas Polska stara się także do-
cierać do tych, którzy są na granicy 
polsko-białoruskiej, a ich los jest 
niepewny. By rozeznać się w sy-
tuacji ks. Marcin Iżycki  wraz z ks. 
Jerzym Sęczkiem, dyrektorem Ca-
ritas Archidiecezji Białostockiej, od-
wiedzili miejscowości Szudziałowo 
i Usnarz Górny, w pobliżu miejsca, 
gdzie na polsko-białoruskiej grani-
cy przebywa grupa obcokrajowców 
próbujących dostać się do Polski. 
Jak podkreślił dyrektor Caritas Ar-
chidiecezji Białostockiej, do grupy 
znajdującej się po białoruskiej stro-
nie granicy nie ma dostępu. Możliwa 
jest jedynie komunikacja na odle-

”14 500 migrantów 
i uchodźców 
skorzystało 
z różnych form 
pomocy Caritas 
w Polsce od  
2018 roku.
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głość. Potrzebną pomoc – rzeczową 
i finansową – zaoferował ks. Mar-
cin Iżycki, który podczas wizyty na 
Podlasiu odbył rozmowy z księżmi 
proboszczami parafii graniczących 
z Białorusią. — Jeśli te osoby trafią na 
polską stronę, nie pozostaną bez opie-
ki — zapewnił ks. Sęczek. Jak dodał, 
migrantami, którzy znaleźli się po 
stronie polskiej, zajmuje się Straż 
Graniczna. Otrzymują oni potrzebną 
pomoc i są przewożeni do strze-
żonych, zamkniętych ośrodków, 
m.in. do Białegostoku w przypadku 
mężczyzn czy Czerwonego Boru 
(diecezja łomżyńska) w przypadku 
kobiet i dzieci. Do Czerwonego Boru 
pomoc z Caritas Polska trafiła jesz-
cze w sierpniu tego roku. Wsparcie 
zostało przekazane również do innej 
placówki w województwie podla-
skim, do której przyjechały osoby 
ewakuowane z Kabulu. — W odpo-
wiedzi na zgłoszone potrzeby przy-
gotowaliśmy dla nich wodę, odzież, 

artykuły higieniczne, kredki, maskotki 
dla najmłodszych — wylicza Marta 
Walasik-Sałek.

Helps Pack, czyli  
szybki ratunek

— Pomoc Kościoła od początku kryzysu 
ma konkretny wymiar, to nie są dekla-
racje — zaznacza br. Cordian Szwarc, 
zastępca dyrektora Caritas Polska. 
— Ona płynie z Warszawy, z Caritas 
Polska i od Caritas diecezjalnych. To są 
transporty żywności, odzieży, zabawek, 
które kierujemy do ośrodków, gdzie 
trafiają osoby przekraczające polską 
granicę. Pomoc płynie też od parafii, 
od parafian, jest udzielana oddolnie, 
w terenie — mówi zastępca dyrektora 
Caritas Polska. Wiele osób, które 
trafiły do Polski z Białorusi, znajduje 
doraźną pomoc w przygranicznych 
parafiach. — W ogłoszeniach para-
fialnych i kazaniach proboszczowie 
uwrażliwiają wiernych na położenie 
tych ludzi. Z relacji proboszczów wiemy, 
że parafianie pomagają na własną rękę. 
Ktoś wyniesie na drogę posiłek, ktoś 
inny poczęstuje przybyszów herbatą 
albo zawiezie chorego do szpitala. Lu-
dzie mówią, że to naturalne, że stać ich 
na taki gest, ale ze swojej strony chce-
my wyjść tym lokalnym inicjatywom 
naprzeciw — deklaruje br. Cordian 
Szwarc. W odpowiedzi na tę sytu-
ację ks. Marcin Iżycki podjął decyzję 
o zakupie i dostarczeniu do parafii 
pakietów Helps Pack, zawierających 
folię termiczną, wodę mineralną, ba-
tony energetyczne, ogrzewacze do 
rąk. Wszystko to znajduje się w spe-
cjalnym plecaku. Pakiety trafiają do 
osób, które bezpośrednio zgłaszają 
się po pomoc do parafii, do parafian, 

którzy chcą nieść pomoc na pot ka-
nym migrantom i uchodźcom oraz 
do wolontariuszy, którzy pomagają 
w regionie przygranicznym. 2 tysiące 
pakietów już trafiło do przygranicz-
nych parafii i do Straży Granicznej**. 
Kolejnym sposobem niesienia pomo-
cy, który pojawił się w odpowiedzi na 
zmieniającą się sytuację, są Namioty 
Nadziei. Stoją już dwa*. Mają one 
wspierać działanie lokalnych Para-
fialnych Zespołów Caritas, pełnić 
funkcję magazynów i miejsc spotkań, 
w których udzielana będzie wszelka 
potrzebna pomoc w czasie kryzysu. 
Ta pomoc to m.in. dostarczanie i se-
gregacja potrzebnych ubrań i przy-
gotowywanie posiłków. Zespołem 
pracującym na miejscu kieruje br. 
Cordian Szwarc.

O pomocy niesionej uchodźcom 
na granicy polsko-białoruskiej in-
formujemy szczegółowo na stronie  
caritas.pl/migranci

Jeśli chcesz pomóc Afgańczykom:

 Wpłać dowolną kwotę  
na konto: 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384  
z dopis kiem AFGANISTAN 

 Wyślij SMS pod nr 72052 
o treści AFGANISTAN  
(koszt 2,46 zł z VAT)

 Dokonaj wpłaty na stronie 
caritas.pl/Afganistan

Opracowanie Przemysław Bogusz,  
Justyna Składowska 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

*  dane z listopada 2021; informacje 
z ostatniej chwili podajemy  
na facebooku Caritas Polska
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HISTORIA RAISY

Kiedy mogą ci zrobić wszystko
Raisa pracowała w Groznem jako nauczycielka. Do Polski przyjechała w 2011 

roku, wtedy wojna w Czeczenii była już od kilku lat oficjalnie zakończona. 

— Tak, wojny nie było. Ale końca wojny też nie było — tak najkrócej Raisa opisuje 

ten dziwny stan, w jakim pogrążył się jej kraj. Mąż Raisy był poszukiwany 

przez władze po zakończeniu wojny. Dla młodej kobiety z dwójką małych 

dzieci oznaczało to tyle, że ani ona, ani jej dwuletni synek i trzyletnia córeczka 

nie mogą czuć się bezpiecznie.

— Mogą przyjść w środku nocy, zacząć cię przepytywać. Mogą w każdej chwili 

zabrać cię nie wiadomo dokąd. Mogą zrobić z tobą wszystko — Raisa wciąż nie 

potrafi spokojnie opowiadać o powodach, które kazały jej pewnego dnia 

opuścić wraz z dziećmi dom i wsiąść do pociągu. Przez Rosję i Białoruś doje-

chała do Terespola, gdzie na ręce polskich pograniczników złożyła wniosek 

o azyl. Argumenty, jakie podała, musiały być przekonujące.

— Ludzie próbują po kilka razy. Raz ich nie wpuszczą, to próbują znowu i zno-

wu. Mnie wpuścili od razu. Najpierw trafiłam do ośrodka w Białej Podlaskiej 

— wspomina Raisa. Dziś płynni mówi po polsku i pracuje w Caritas Polska 

jako konsultant kulturowy. — Pomagam osobom, które przyjechały do Polski 

z innych krajów — dodaje.

HISTORIA ZULAY

Od dobrego życia nikt nie ucieka
Zulay z trudem wchodzi na wysokie drugie piętro zabytkowego gma-chu siedziby warszawskiej Caritas. Ciężko jej się oddycha, ma problemy z nogami. Kiedy dziewięć lat temu w grupie cudzoziemców na piechotę przekraczała granicę Polski, też nie było jej łatwo. Po polskiej stronie grupa się rozpierzchła, każdy szukał szczęścia na własną rękę. Zulay dotarła do przygranicznej wioski. Poprosiła o wodę i wezwanie straży granicznej. Ludzie przyjęli ją życzliwie, napoili, zadzwonili gdzie trzeba. Jej pierwszym miejscem pobytu w Polsce był strzeżony ośrodek w Augustowie.
— W Groznym miałam piękny dom, wysoką emeryturę i to wszystko zostawi-
łam. Po przejściu urzędowej procedury, kiedy już mogłam opuścić ośrodek dla uchodźców, mieszkałam przez parę lat przy różnych rodzinach. Kątem u kogoś. Za dnia siedziałam w parku, żeby nie przeszkadzać — opowiada.
W Groznym Zulay wraz z synem pracowała przez kilka lat dla islamskiej organizacji charytatywnej, która pomaga w 40 krajach świata. Ona była koordynatorką programu pomocy żywnościowej, on zajmował się sprawami technicznymi. Siedziba organizacji mieści się w Wielkiej Brytanii. O szcze-gółach boi się opowiadać. — Od dobrego życia nikt nie ucieka — mówi tylko.

Raisa i Zulay, tak 
jak wielu innych 
obcokrajowców 
szukających 
schronienia w Polsce, 
mogły skorzystać ze 
wsparcia Centrum 
Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom 
prowadzonego  
przez Caritas.

FLAGA HOPE USZYTA ZE 
SKRAWKÓW MATERIAŁÓW 

TO ZNAK SOLIDARNOŚCI 
Z UCHODŹCAMI. JEJ KOLORY 

SYMBOLIZUJĄ ICH DROGĘ:

wzburzone morze 
dramatycznych 

okoliczności, z których  
się wydobywają

niepewny ląd,  
na który wychodzą

piekło zastanych 
okoliczności

nadzieja na  
bezpieczną przystań
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Wsparcie zaoferowała Caritas Polska, 
która, oprócz przekazania pomocy ma-
terialnej, latem 2021 roku wysłała do 
Karatepe, drugiego obozu na Lesbos, 
wolontariuszy w ramach projektu „Po-
znani nieznani”.

Caritas Polska kolejny raz mogła 
przekazywać światu informacje nie-
jako prosto z „linii frontu”. Specjalni 
wysłannicy – przeszkoleni i pełni 
zapału wolontariusze – byli na miej-
scu, dotykali prawdziwych dramatów 
ludzkich, rozmawiali z mieszkańcami 
obozu, poznawali ich historie i uczyli 
się dzięki nim, jak być siostrą, bratem 
i jak widzieć w przybyszach to, co nas 
z nimi łączy, a nie odróżnia. Byli w koń-
cu ich rzecznikami, a dla nas źródłem 
wiedzy prawdziwej o byciu uchodźcą 
zawieszonym w poczekalni życia. 

Relacjonowanie sytuacji na Lesbos to 
jednak tylko element pracy wolonta-
riuszy, bowiem ich obecność w po-
bliżu obozu wypełniona była kon-
kretnymi zajęciami. W ustawionym 
w pobliżu obozu Namiocie Przyjaźni 
przyjmowali dziennie – wraz z wo-
lontariuszami z innych krajów – ok. 
150 osób z Syrii, Afganistanu i krajów 

afrykańskich. Rano pakowali paczki 
dla uchodźców z żywnością o długim 
terminie przydatności do spożycia, 
takimi jak olej, ryż, konserwy. Każdą 
paczkę starali się przygotować tak, 
żeby wyglądała jak prezent. Po połu-
dniu przychodzili do namiotu goście 
– jak wolontariusze nazywali miesz-
kańców obozu. Wszyscy siadali przy 
stołach, jedli, rozmawiali, poznawali 
się wzajemnie, okazując sobie zwy-
kłą ludzką serdeczność. Od trudnych 
spraw skutecznie odwracały uwagę 
dzieci – zawsze chętne do zabawy 
i nauki języków, wspierającej mię-
dzykulturową integrację. 

Jeśli chcesz wspomóc działania  
Caritas Polska na rzecz uchodźców:

 Wpłać dowolną kwotę na 
konto: 77 1160 2202 0000 
0000 3436 4384 z dopi-
skiem MIGRANCI 

 Wyślij SMS pod nr 72052 
o treści MIGRANCI  
(koszt 2,46 zł z VAT)

Opracowanie Justyna Składowska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Docierali w pontonach do 
wybrzeży Grecji uciekając przed 
wojną, brakiem warunków 
do życia, głodem. Pierwszy 
obóz Moria na wyspie Lesbos 
przewidziano na 3 tys. osób, 
tymczasem chwilami przebywało 
tam ponad 20  tys. uchodźców.  

POZNANI NIEZNANI  

Projekt jest odpowiedzią na 
zawarte w encyklice „Fratelli tutti” 
wezwanie papieża Franciszka do 
otwartości na ludzi szukających 
schronienia w Europie i przyjęcia 
wobec nich postawy miłosiernego 
Samarytanina. Wzięło w nim udział 
10 młodych wolontariuszy Caritas 
Polska. Ich wyjazd na Lesbos był 
poprzedzony wielomiesięczną 
formacją, prowadzoną przez 
ekspertów z zakresu migracji oraz 
komunikacji międzykulturowej. 
W przygotowania zaangażowani 
byli specjaliści ds. wolontariatu 
w Caritas Polska, psychologowie, 
doświadczeni wolontariusze, 
którzy rok temu byli w obozie, 
a nad formacją duchową czuwał 
brat Cordian Szwarc, zastępca 
dyrektora Caritas Polska.

Projekt zrealizowano we 
współpracy ze Wspólnotą 
Sant’Egidio, organizacją krzewiącą 
idee ekumenizmu i niosącą 
wsparcie ubogim, migrantom 
i uchodźcom. Jej siedzibą jest 
kościół św. Idziego w Rzymie.
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PRAWDZIWEJ 
 Marta Dobrzyńska, 
KOORDYNATORKA 
WOLONTARIATU  
CARITAS POLSKA

Życie w obozie jest bardzo trudne. Z jednej strony polega 
na czekaniu, żeby się stamtąd wydostać. Jego mieszkańcy 
mówią, że czasami brakuje wody, prądu, a żywność, którą 
otrzymują, jest słabej jakości. W namiotach 
i kontenerach latem jest potwornie gorąco, 
a zimą bardzo zimno. Dzieci nie mają 
dostępu do edukacji, nie ma też 
opieki medycznej. Kobiety 
w ciąży czy z maleńkimi 
dziećmi nie mają dostępu 
do lekarza, nie wiedzą, 
czy z ich dzieckiem jest 
wszystko w porządku. 
Druga rzecz, że oni 
wszyscy są naznaczeni 
głębokimi traumami. 
Niosą ze sobą 
tragiczne historie 
swoich podróży i tego, 
co ich skłoniło do 
wyjazdu z domu.

Alicja, 
WOLONTARIUSZKA

Rejestrowaliśmy ludzi, którzy przychodzili do naszej 
restauracji, i pytaliśmy o sprawy zdrowotne, czy jest 
potrzeba udzielenia pomocy medycznej. Miałam dużo 
uchodźców z Afganistanu i cieszę się, że pomagała mi 
osoba, która mówi w ich języku. Zaskoczyła mnie duża 
liczba osób młodych. Za każdym razem, gdy przychodzi 
osoba ode mnie młodsza, jestem w szoku. Dlaczego, 
dlaczego w takim wieku i w ogóle dlaczego jest w takiej 
sytuacji. Była jedna osoba z mojego rocznika i to 
szczególnie mną wstrząsnęło. Jakie jest moje życie, jakie 
jest życie tej osoby i jakie mamy możliwości… To, co mnie 
równie mocno dotknęło, to twarze tych osób – takie… 
piękne po prostu. Mimo tego, co ci ludzie już przeżyli 
i czego wciąż doświadczają, są piękni. Są bardzo otwarci, 
tacy prości. To mnie po prostu zachwyca…

Krzysztof, 
WOLONTARIUSZ

Teoretycznie obóz nie jest zamknięty, ale na zewnątrz, 
na kilka godzin, może wyjść nie więcej niż tysiąc osób 

jednocześnie. Ponieważ mieszkają tu cztery tysiące 
osób, z prostego rachunku wynika, że każdy wychodzi 

raz na cztery dni. Ale nie w soboty i niedziele. 
Zazwyczaj więc każda z mieszkających tu osób może 

wyjść raz w tygodniu, przejść te pół kilometra do 
naszego namiotu, usiąść i z nami porozmawiać. Dzięki 

rozmowie mamy poczucie, że znamy się lepiej. Oni 
widzą nas, a my widzimy ich i ich potrzeby. Widzimy 

ich nie jako numery, tylko jako osoby posiadające 
własną wolną wolę, z której mogą korzystać, choćby 

w takich błahych sprawach, jak wybór soku do 
picia. W obozie takiego wyboru nie mają, nie mogą 

wybierać jedzenia, jakie dostają.

Klaudia, 
WOLONTARIUSZKA

Uderzyło mnie, jak ludzie dbają o swoje namioty 
lub przestrzenie w barakach. Zawsze jest tam 

posprzątane, wielokrotnie przed namiotem 
widzieliśmy posadzony krzaczek pomidorów. 

Próbują stworzyć namiastkę domu w tak trudnych 
warunkach. Bardzo spodobało mi się wejście 

u jednej z rodzin. Były tam drzwi zbite 
ze znalezionych desek, z taką małą 

zasuweczką. Przed namiotem 
zbudowali mały taras i tam 
siedzieli całą rodzinką. Dla 
mnie to było niesamowite. 

Próbują zrobić coś 
z niczego, stworzyć dom 

pomimo warunków, 
w jakich przyszło im żyć.

Możesz być 
jednym z nas!

Wolontariusze Caritas Polska pomagają 
migrantom i uchodźcom również w Polsce. 

Odwiedzają m.in. ośrodek dla cudzoziemców 
w Lininie koło Góry Kalwarii, gdzie prowadzą 

zajęcia integracyjne i międzykulturowe dla jego 
mieszkańców. Ogromną wartością tych spotkań 

jest to, że pozwalają one przejść z myślenia 
o pomaganiu uchodźcom do myślenia 

o poznawaniu ludzi i bycia z nimi. 

Chcesz pomóc? 
Zgłoś się: Kinga Kowalewska, 
kkowalewska@caritas.org.pl
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ŚWIAT DLA DZIECI
za trudny
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Nasze dzieci mają wszystko, nie 
chodzą głodne, są bezpieczne, 
bo przecież chroni je państwo. 
Niektórym jednak od nadmiaru 
przewraca się w głowach 
i stąd brak chęci do nauki, 
chwiejność emocjonalna 
oraz agresja wobec 
innych i wobec siebie. 
To oczywiście stereotypy. 
Czy warto im wierzyć? 
Jak faktycznie wygląda 
kondycja młodego 
pokolenia w Polsce?
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Pod pojęciem „wszystko” zwykle 
rozumiemy zabezpieczenie potrzeb 
materialnych. Rzeczywiście, więk-
szość dzieci w Polsce ma w co się 
ubrać i nie chodzi głodna, ale praw-
da jest też taka, że bezpieczeństwo 
młodych ludzi jest bardzo kruche. Na 
ulicach nikt do nich nie strzela, za to 
przemocy i hejtu nie brakuje w sieci. 
Nie brakuje też złudnych obietnic, ja-
kie dają substancje psychoaktywne, 
i wizji łatwego życia roztaczanych 
przez tych, którzy chętnie wykorzy-
stują młodość do swoich celów. Trze-
ba też przyznać, że młodzi ludzie nie 
są wolni od stresu. Boją się wyzwań 
współczesnego świata, a ten strach 
jedni próbują zagłuszyć, a u innych 
wywołuje on poczucie beznadziei, 
brak wiary w siebie, depresję i brak 
chęci do życia.

Niszcząca presja

Dzisiejsza młodzież żyje w innej 
rzeczywistości niż pokolenia jej 
rodziców czy dziadków. Nie ma 
przesiadywania na podwórku czy 
na trzepaku, mniej jest znajomych 
w realnym świecie, a więcej w wir-
tualnej rzeczywistości. Zwiększy-
ła się też ilość wiedzy, którą dzieci 
muszą przyswoić, a co za tym idzie, 
także presja i oczekiwanie sukcesu. 
Ponadto życie młodych ludzi czę-
sto zostaje odarte z prywatności, 
ponieważ bywa przedmiotem oce-
ny w mediach społecznościowych. 
— Kiedy nasze pokolenie wchodziło 
w życie, świat wyglądał zupełnie ina-
czej, nie da się tego porównać. Dzieci 
w tej chwili mierzą się z wyzwaniami, 
z presją, żeby coś osiągnąć. Są prze-
ciążone nauką, a mało mają swobody 
i wiary w to, że im się w życiu uda. Są 

poddawane ocenie ze strony rówie-
śników, spotykają się z hejtem. Coraz 
trudniej im się w tym połapać i za-
chować poczucie własnej wartości. 
Są też coraz bardziej zestresowane 
i mają coraz mniej poczucia beztro-
ski. To, co my pamiętamy ze swojego 
dzieciństwa, w tej chwili właściwie 
nie istnieje — mówi Joanna Szulc, 
dziennikarka, psycholog, autorka 
książek dla rodziców, mama dwóch 
nastoletnich córek.

Niestety szybki postęp i zmiany cy-
wilizacyjne wpłynęły negatywnie 
na zdrowie psychiczne młodzieży. 
Badania z ostatnich lat uwidacz-
niają poważny spadek zadowole-
nia z życia u młodych ludzi, a przy 
tym wzrost poczucia samotności 
i wykluczenia. Zwiększyła się liczba 
zachorowań na depresję i prób sa-
mobójczych. — Kondycja emocjonalna 
dzieci pogarsza się już od wielu dekad 
i to nie jest tylko nasz polski problem. 
Widać to w badaniach i w zwykłych 
obserwacjach. Kiedy na przykład pod-
jedzie się pod szpital psychiatryczny, 
okazuje się, że nie ma tam żadnych 
wolnych miejsc, bo wszystkie są zajęte 
przypadkami, które naprawdę łamią 
serce — tłumaczy Joanna Szulc. 

Samotność  
nie tylko w sieci

Mimo zmian, które zachodzą w świe-
cie, okazuje się, że młodzi ludzie mają 
ciągle te same potrzeby. Poszukują 
miłości, bliskości, wolności, szacun-
ku, bycia docenionym, a także akcep-
tacji i uważności opiekunów. — Myślę, 
że bardzo potrzebują mądrych mento-
rów, osób które będą przy nich, które 

będą w nich wierzyć. To nie zawsze 
są rodzice, to czasami są pracownicy 
szkolni czy opiekunowie ze świetlic, 
którzy wierzą w te dzieciaki i potrafią 
im dodać wiary w siebie — zauważa 
Joanna Szulc. 

Samotność dla młodego człowieka 
to bardziej niszczące zjawisko niż dla 
dorosłych. Skąd się bierze? Może 
mieć miejsce w szkole, gdy dziecko 
samo boryka się z różnymi proble-
mami i nie jest w stanie odpowiadać 
na wymagania nauczycieli i grupy 
rówieśniczej. Samotność może też 
wynikać z relacji w mediach spo-
łecznościowych, gdzie brak zrozu-
mienia i bezwzględność ocen są na 
porządku dziennym. — Dzieci teraz 
są dużo bardziej samotne niż my, kiedy 
byliśmy w ich wieku. Nawet jeśli ktoś 
biegał z kluczem na szyi po podwórku, 
to miał paczkę znajomych i wiedział, że 
rodzice wrócą po pracy. Teraz bardzo 
wydłuża się ten czas pracy i dzieci bar-
dzo często długo siedzą same w domu. 
Coraz częściej jest też tak, że dzieci 

Katarzyna Ambrozik

Joanna Szulc
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mają tylko jednego rodzica. Przy tym 
ponad milion dzieci w Polsce nie otrzy-
muje alimentów zasądzonych na ich 
korzyść, w związku z tym rodzic, który 
się nimi opiekuje, musi pracować wię-
cej, a zatem więcej go nie ma w domu. 
To jest dla dzieci obciążajcie i trudne, 
a dziecko, które nie jest dopilnowane, 
ma problemy z motywacją do nauki 
i jest narażone na wiele niebezpiecz-
nych pokus — tłumaczy Joanna Szulc. 

Przekleństwo nadmiaru

Często słyszy się, że dzieci mają 
wszystko, są rozpieszczone i od nad-
miaru przewraca im się w głowach. 
Faktycznie, problem niedostatku nie 
jest dziś tak wyraźny, a jeśli istnie-
je, to rzadko wpływa na kondycję 
zdrowotną dziecka, ale za to może 
stygmatyzować i być źródłem niepo-
wodzeń towarzyskich. Paradoksalnie 
niepowodzeń doświadczają także 
dzieci, które mają modne ubrania, 
najnowszy sprzęt elektroniczny 
itd. — Często dorośli mówią, że dzieci 
mają dostęp do wszystkich dóbr, ale to 
nie jest cała prawda. Tych rzeczy jest 
tak dużo, że nie wiadomo, co wybrać, 
dlatego potrzebują mądrego prze-
wodnictwa, by się nie pogubić w tych 
wszystkich możliwościach i opcjach 
— wyjaśnia Joanna Szulc.

Świat z monitora

Zmiany cywilizacyjne, a szczególnie 
konieczność izolacji i nauki zdalnej 
z powodu pandemii sprawiły, że 
w ostatnim roku dzieci więcej cza-
su spędzały w domach, przy kom-
puterach. Widać ogromną potrzebę 
wzmocnienia ich dobrostanu psy-

chicznego i rozwoju zainteresowań 
niezwiązanych ze strefą wirtualną. 
Nietrudno też zaobserwować spadek 
kondycji fizycznej wśród dzieci i mło-
dzieży, brak chęci do jakiejkolwiek 
aktywności ruchowej i spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. — Coraz 
więcej dzieci potrzebuje wsparcia psy-
chologa, psychoterapeuty, psychiatry. 
To dzieci, które są bardzo przeciążo-
ne przez nadmiar informacji i system 
szkolny, który nie zawsze daje jaką-
kolwiek pomoc. Myślę też, że dzieciom 
brakuje bardzo przebywania na łonie 
natury, spacerów, ruchu na świeżym 
powietrzu, co bardzo wzmacnia emo-
cjonalnie i działa inspirująco na umysł 
— mówi Joanna Szulc.

Pandemia niewątpliwie przysłużyła 
się wielu problemom. Jak zauważo-
no, izolacja społeczna stała się dla 
dzieci i młodzieży trudniejsza do 
zniesienia niż dla dorosłych. Jedno-
cześnie powrót do nauki stacjonarnej 
spowodował ogromny stres, zwią-
zany zarówno z wymaganiami na-
uczycieli, jak i ponownym wejściem 
w grupę rówieśników i nawiązaniem 
bezpośrednich relacji. Czy jednak 
izolacja i nauka w domu miała wy-
łącznie złe strony?

Chwila wytchnienia

— Kilka miesięcy po rozpoczęciu nauki 
zdalnej zaczęli pojawiać się w moim 
gabinecie rodzice, zgłaszający, że ich 
dzieci mają problem z codziennymi 
czynnościami – ubraniem się, umy-
ciem, już nie mówiąc o jakiejkolwiek 
realizacji obowiązków szkolnych 
— mówi Katarzyna Ambrozik, psy-
cholog i psychoterapeuta z porad-
ni „Widoki. Twoja psychoterapia”, 
mama dwóch synów w wieku szkol-
nym. — Zauważyli też, że dzieci mają 
problem z nadużywaniem komputera, 
wspominali czasami, że spędzają od 6 
do nawet 10 godzin przed kompute-
rem i ekranem smartfona, co rodziło 
obawy przed uzależnieniem. Rodzice 
zaobserwowali też, że dzieci zaczę-
ły się wycofywać z różnych aktyw-
ności, które w pandemii mogły być 
realizowane. Dzieci rezygnowały też 
z czynności, które kiedyś sprawiały 
im przyjemność, takich jak malowa-
nie, układanie klocków itp. Słuchając 
rodziców zaczęłam się poważnie za-
stanawiać, czy w wielu przypadkach 
nie rozwinęła się depresja — dodaje 
Katarzyna Ambrozik.

Jednak w życiu zwykle mało jest sy-
tuacji jednoznacznych. Tak też jest 
z nauką domową w czasie pandemii, 
która dla wielu młodych osób stała 
się buforem bezpieczeństwa, chwilą 
wytchnienia. — Ciekawą i dosyć za-
skakującą obserwacją podczas pracy 
z dziećmi, które trafiły do mnie jeszcze 
przed pandemią z trudnościami o cha-
rakterze lękowo-depresyjnym, było to, 
że u części z nich objawy lękowo-de-
presyjne się zmniejszyły — zauważa 
Katarzyna Ambrozik. Obserwacje 
te znajdują potwierdzenie w danych 
statystycznych.
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Doświadczenia psychologów znaj-
dują także potwierdzenie w obser-
wowanym trendzie przechodzenia 
dzieci na edukację domową. Rodzice 
decydują się na nią z różnych powo-
dów. Jedni uważają, że w domu na-
uka będzie bardziej efektywna, a inni 
cenią sobie pewną swobodę i mobil-
ność, której nie ogranicza wytyczo-
ny czas ferii i wakacji. Wreszcie jest 
spora grupa rodziców, którzy widzą, 
że ich dzieci nie pasują do zwykłe-
go systemu edukacji. W przypadku 
dzieci wrażliwych i mających niskie 
poczucie własnej wartości wyma-
gania, jakie stawia szkoła i grupa ró-
wieśnicza, mogą podkopywać wiarę 
we własne siły i w to, że dziecko jest 
w stanie samo coś osiągnąć.

— W miarę, jak przedłużała się nauka 
zdalna, dzieci zaczęły mówić, że są 
coraz weselsze, że już się tak nie boją 
różnych sytuacji związanych ze szkołą 
— dodaje Katarzyna Ambrozik. — My-
ślę, że dla nich ten czas był wytchnie-
niem, dał im ulgę i pozwolił im pożyć 
trochę spokojniej, nie w takim pędzie 
związanym ze szkołą i różnymi wyma-
ganiami. Dzieci i młodzież nie musiały 
się stresować oceną rówieśników, nie 
musiały się bać odrzucenia. Wydaje się, 
że w przypadku niektórych ten odpo-
czynek pozwolił na naładowanie aku-

mulatorów, na zdobycie pozytywnej 
energii wystarczającej do tego, żeby 
zmierzyć się z wymaganiami w nowym 
roku szkolnym. Dla innych dzieci była 
to jednak ucieczka od trudności i teraz 
te trudności wróciły ze zdwojoną siłą. 
Te dzieci szczególnie potrzebują po-
mocy osób dorosłych, żeby odnaleźć 
się na nowo w systemie edukacji, od 
nowa nauczyć się organizacji i żeby 
popracować nad motywacją do nauki. 
Ci dorośli są też potrzebni, by dawać 
wsparcie dzieciom i młodzieży w róż-
nych problemach emocjonalnych.

Program, dzięki któremu w Polsce 
przybywa osób przygotowanych 
do udzielania wsparcia dzieciom 
i młodzieży, już działa. W ramach 
Akademii Caritas Dzieciom przeszko-
lono oddelegowanych pracowników 
świetlic, którzy otrzymali wsparcie 
merytoryczne. Dodatkowo będą oni 
korzystali ze szkoleń on-line przez 
cały czas trwania projektu. 

Tekst Justyna Składowska
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CARITAS DZIECIOM
Akademia

Dzieci ze Świetlicy 
św. Jacka Caritas 
Archidiecezji 
Katowickiej chcą 
wygrać konkurs 
„Krok za grosz” 
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Warsztaty profilaktyczne wspierające dzieci 
w nawiązywaniu relacji w grupie i motywujące 

do nauki, modułowe pracownie przyrodnicze 
budzące potrzebę zdobywania wiedzy 

i umiejętności, a także akcja zachęcająca 
do aktywności fizycznej to elementy 

nowego programu Caritas 
skierowanego do podopiecznych 
placówek świetlicowych Caritas. 

Czas pandemii, choć dla wszystkich 
niezwykle trudny, uświadomił nam, 
że pogarszająca się kondycja psy-
chiczna dzieci i młodzieży wymaga 
zdecydowanego i mądrego działania. 
Największym problemem wielu mło-
dych ludzi nie jest już tak często sy-
tuacja materialna rodziny, ale poczu-
cie izolacji, osamotnienia i bezradno-
ści wobec wymagań, które stawia im 
świat. Odpowiedzią na sytuację jest 
uruchomienie programu Akademia 
Caritas Dzieciom. — Będzie to długo-
falowy program dla dzieci i młodzieży, 
podopiecznych Caritas ze świetlic so-
cjoterapeutycznych i środowiskowych. 
Caritas prowadzi w Polsce ok. 100 ta-
kich placówek. Korzysta z nich blisko 3 
tys. dzieci, które przychodzą po szkole 
na świetlicę, aby zjeść gorący posiłek, 
odrobić w spokoju lekcje, wziąć udział 
w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijać 
swoje zainteresowania — opowiada 
Małgorzata Jarosz-Jarszewska, kie-
rownik działu programów społecz-
nych Caritas Polska. 

Akademia Caritas Dzieciom, która 
jest kontynuacją wcześniejszych 
działań Caritas dedykowanych 
dzieciom, to przede wszystkim kom-
pleksowa odpowiedź na wyzwania 
związane z doświadczeniem pande-
mii, a także na pogarszającą się kon-
dycję psychiczną dzieci i młodzieży. 
Zakłada działania wielokierunkowe 
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Zajęcia z pracownią modułową 
w Świetlicy im. Dobrego Pasterza 
w Supraślu prowadzonej przez Caritas 
Archidiecezji Białostockiej

i składa się z trzech komponentów. 
Pierwszy to warsztaty profilaktyczne 
w świetlicach Caritas, odbywające 
się pilotażowo w ok. 25 placówkach 
dla dzieci i młodzieży. Drugi polega 
na doposażeniu świetlic w materiały 
edukacyjne. Trzeci komponent za-
kłada przeprowadzanie konkursów 
„Krok za grosz”, zachęcających do 
aktywności fizycznej.

Motywujące warsztaty

Warsztaty, będące pierwszym kom-
ponentem programu, mają charakter 
motywacyjny i są skoncentrowane 
na wzmacnianiu własnej wartości, 
konkretyzacji marzeń, zachęcie do 
rozwijania oraz realizacji zaintereso-
wań. Ważnym elementem warszta-
tów jest wzmocnienie dobrej atmos-
fery w grupie rówieśniczej, promo-
wanie postaw szacunku i obniżenia 
poziomu zachowań ryzykownych 
oraz nauka radzenia sobie w różnych 
sytuacjach kryzysowych, np. w cza-
sie pandemii. Prowadzący warsztaty 
zachęcają uczestników do szukania 
własnej drogi w osiągnięciu szczę-
ścia i pokazują im, że każdy może 
mieć inny obraz szczęśliwego życia. 
Uczą też, że wybory innych należy 
akceptować i szanować. W czasie 
warsztatów opiekunowie stosują 
różne formy aktywizacji grupy, m.in. 
quiz, burzę mózgów, dialog z grupą. 
W celu urozmaicenia zajęć wyko-
rzystują fragmenty bajek i filmów, 
a także rekwizyty, które rozluźniają 
atmosferę w grupie. W zajęciach 
poruszany jest również temat uza-
leżnień, m.in. od środków psychoak-
tywnych, gier komputerowych, In-
ternetu. Uczestnicy są zachęcani do 
zastanawiania się, co jest dla nich 

najlepsze, oraz do wytrwałego dą-
żenia do obranego celu. 

Zachęcanie przez 
eksperymentowanie

Drugim komponentem programu 
Akademia Caritas Dzieciom jest wy-
posażenie świetlic w Modułowe Pra-
cownie Przyrodnicze. Pracownie to 
gotowe narzędzie edukacyjne stwo-
rzone do prowadzenia atrakcyjnych 
zajęć dla dzieci i młodzieży. Dostęp-
ne są one w trzech wersjach: Powie-
trze, Woda i Energia. Służą one do 
przeprowadzania doświadczeń i po-
magają zrozumieć młodym ludziom 
otaczający ich świat oraz zależności, 
jakie w nim zachodzą. — Pracownie 
zostały przygotowane we współpracy 
z Centrum Nauki Kopernik i pozwalają 
na przekazywanie wiedzy w atrakcyj-
ny sposób, na angażowanie dzieci do 
współprowadzenia doświadczeń na-
ukowych i na rozbudzanie zaintereso-
wań — tłumaczy Małgorzata Jarosz-
-Jarszewska. Ponieważ prowadzone 
w świetlicach zajęcia są darmowe, 
przyczyniają się do wyrównania szans 
edukacyjnych młodzieży. 

Pożyteczna aktywność

Trzeci komponent programu Aka-
demia Caritas Dzieciom to konkurs 
„Krok za grosz” przeznaczony dla 
świetlic Caritas. Zgłoszona świetlica 
zbiera poprzez aplikację kroki i kilo-
metry, organizując wspólne spacery, 
biegi i wyprawy rowerowe. Wyniki 
będą co miesiąc przesyłane do Ca-
ritas Polska, a organizacja przekaże 
środki finansowe w kwocie 1 gr za 

każdy krok i 10 zł za kilometr prze-
jechany na rowerze na rzecz pod-
opiecznego portalu UratujeCie.pl 
wskazanego przez biorących udział 
w akcji. Wpływy mogą na przykład 
zasilić zbiórkę na leczenie dziecka 
z diecezji, na terenie której działa 
dana świetlica „wymieniająca” kroki 
na grosze. Ponadto trzy świetlice, 
które zbiorą najwięcej kroków, otrzy-
mają nagrody w postaci potrzebnego 
im wyposażenia. Konkurs promuje 
zdrową rywalizację, zachęca dzieci 
i młodzież do regularnej aktywności 
fizycznej i uwrażliwia na potrzeby 
innych. 

Możesz pomóc:

 przekazując wsparcie za 
pośrednictwem strony 
caritas.pl/dzieci

 dokonując wpłaty na kon-
to: 70 1020 1013 0000 
0102 0002 6526 z dopi-
skiem DZIECI 

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

Tekst Renata Pruszkowska 
Zdjęcia Caritas diecezjalne

>>  

103 numer 4 – grudzień 2021

Jednemu z tych braci moich najmniejszych 
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Ich życie może być lżejsze
Bartek wygrał batalię o życie, teraz walczy o sprawność. 
Życie Sylwii to ciągły ból i powolna utrata sił; chciałaby 
zatrzymać chorobę. Mały Mikołaj był zdrowym dzieckiem, 
wystarczyła chwila bezdechu, by jego i jego rodziców świat 
wywrócił się do góry nogami. I Patryk, który nie wie, jak to 
jest być zdrowym; chciałby tylko mieć wózek, który będzie 
jego nogami, rękami…

Wokół nas jest wiele osób potrzebu-
jących pomocy, chorych, niepełno-
sprawnych, dotkniętych tragediami ży-
ciowymi. W serwisie charytatywnym 
UratujeCie.pl pokazujemy ich historie 
i zbieramy pieniądze na leczenie, reha-
bilitację czy odbudowę domu po poża-
rze. To bardzo często ogromne kwoty, 
znacznie przekraczające możliwości 
pojedynczych osób czy rodzin. Nasi 
beneficjenci pochodzą z całej Polski, 
są wśród nich dzieci i dorośli, czasem 
całe rodziny. Wszystkich łączy to, że 
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji 
i bez ofiarności darczyńców nie mają 
szans na zmianę.

Na apel o pomoc reaguje wielu dar-
czyńców. Nie brakuje wśród nich lu-
dzi, którzy dzielą się przysłowiowym 
wdowim groszem. Każda pomoc jest 
niezwykle cenna. Każda przyczynia 
się do tego, że skomplikowane i bo-
lesne życie potrzebujących staje się 
choć trochę łatwiejsze.

Dzięki hojności darczyńców wiele 
zbiórek w portalu UratujeCie.pl za-
kończyło się sukcesem. Kasia, Miko-
łaj, Wacława, Monika – to tylko kilka 
osób spośród wielu, których życie 
dzięki zbiórkom stało się lżejsze. Za 
zebrane pieniądze zakupiono drogie 
leki, opłacono operację lub rehabili-
tację, odbudowano dom. 

Opracowała Agnieszka Sobocińska 
Zdjęcia archiwa prywatne

11 lutego przypada Światowy Dzień 
Chorego. Święto ustanowił papież 
Jan Paweł II w 1992 roku. Ma ono 
przypominać o bezinteresownym, 
wolontaryjnym angażowaniu się 
w pomoc chorym. Chcecie uratować 
czyjeś życie lub zdrowie, podarować 
odrobinę nadziei? Pamiętajcie, że 
pomaganie niesie radość!

Bartek
To miał być dzień jak każdy inny. 
Wspólne śniadanie, wyjazd do pracy. 
Nagle Bartek zaczął skarżyć się na 
mocne zawroty głowy, prawa ręka 
zwisała bezwładnie. Agnieszka, 
żona Bartka, od razu wiedziała, co 
się dzieje. Bartek ma udar. Diagno-
za potwierdziła się w szpitalu. Życie 
Bartka było poważnie zagrożone. 
Szybka interwencja lekarzy sprawiła, 
że Bartek żyje, chociaż w pierwszych 

tygodniach po udarze był na granicy 
życia i śmierci. 

Udar krwotoczny jest jedną z naj-
częstszych przyczyn śmierci oraz 
niepełnosprawności u osób do-
tychczas zdrowych. Według badań 
w Polsce udaru doświadcza około 
177 mężczyzn na 100 tys. oraz 125 
kobiet na 100 tys. 

Ostatecznie w przypadku Bartka 
wola życia wygrała walkę ze śmier-
cią. Od wybudzenia ze śpiączki Bar-
tek jest intensywnie rehabilitowany. 
Robi postępy, choć przed nim jeszcze 
dużo pracy. W tej chwili wymaga 
całodobowej opieki, nie mówi, nie 
siada. W przypadku udarów tylko 
długotrwała intensywna rehabili-
tacja przynosi rezultaty. Na tę re-
habilitację zbieramy pieniądze dla 
Bartka, bo sam potencjał i siła walki 
to za mało. 

Zwracamy się z prośbą o wpłaty na 
zbiórkę Bartka:

   na stronie www.uratujecie.pl/ 
potrzebujacy/Bartek  

   przelewem na konto  
47 1160 2202 0000 0003 
2305 9331, tytuł przelewu 
UDAR

Mikołaj
Mikołaj zadławił się winogronem. 
Przez 20 minut nie oddychał. — Kie-
dy dobiegłam do przedszkola, zoba-
czyłam, że mój syn umiera. Karetka 
dotarła na miejsce po 7 minutach, ale 
dopiero po około 20 udało się udrożnić 
górne drogi oddechowe — opowiada 
mama Mikołaja. Niestety długotrwa-
łe niedotlenienie mózgu spowodo-
wało nieodwracalne zmiany. 

Mikołaj nadal jest w śpiączce, cho-
ciaż oddycha już samodzielnie. Miko-
łaj robi niewielkie postępy, codzien-
na rehabilitacja przynosi rezultaty, 
ale musi być kontynuowana w jak 
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najszerszym zakresie. Każdy dzień 
przynosi nadzieję, ale także rozcza-
rowanie, bo nic nie wskazuje na to, 
żeby Mikołaj wrócił do stanu sprzed 
wypadku. Mama chłopca wspomina, 
że przed wypadkiem Mikołaj często 
mówił o sobie, że jest mały, ale sil-
ny. Wspomnienie tych słów trzyma 
rodzinę przy życiu i pozwala mieć 
nadzieję, że będzie lepiej. Potrzebne 
jest jednak wsparcie finansowe dla 
rodziny. Nie stać ich na kosztowną 
rehabilitację, szczególnie że mama 
Mikołaja nie może pracować. Opieka 
nad synkiem wypełnia cały jej czas.

Nie możemy zostawić rodziny z tą 
tragedią. Wszystkich, którzy chcą 
pomóc Mikołajkowi, prosimy o wpła-
ty na jego zbiórkę:  

   na stronie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Mikolaj_1   

   przelewem bezpośrednio na 
konto 47 1160 2202 0000 
0003 2305 9331, tytuł prze-
lewu MIKOLAJ

Sylwia 
— Najbardziej boję się, że nie będę mo-
gła zobaczyć jak dorastają moje dzieci, 
boję się, że role się odwrócą. To nie 
ja będę się nimi zajmować, tylko one 
zostaną obciążone opieką nade mną 
— mówi ze łzami w oczach Sylwia, 
młoda mama czworga dzieci.

Choroba przyszła niespodziewanie. 
Całe życie Sylwia była dumna, że 
jest zdrowa i mało choruje. Zaczę-
ło się od bezsenności. Spała po 1-2 
godziny w ciągu nocy. Potem poja-
wiły się mocne bóle głowy, brak sił, 
drętwienie rąk, piekący ból karku 
i kręgosłupa. Nie było momentu, 
w którym Sylwia czułaby się dobrze. 
Codzienne życie stało się nieznośne, 
nieprzewidywalne. Sylwia nigdy nie 

wiedziała czy wstanie rano, czy też 
ból i osłabienie przykują ją do łóżka. 
W końcu czuła się już tak źle, że nie 
mogła dłużej odkładać wizyty u leka-
rza. Postawienie właściwej diagnozy 
trwało bardzo długo. Zespół Arnol-
da Chiariego i jamistość rdzenia jest 
mało znaną chorobą. Objawy nie są 
charakterystyczne, a ich mnogość 
i różnorodność sprawiają duże pro-
blemy diagnostyczne, szczególnie 
na początku.

Sylwia większość wizyt lekarskich 
i badań robi prywatnie. Jej możli-
wości leczenie są ograniczone przez 
brak specjalistów i brak pieniędzy. 
Sylwia już wie, że w Polsce nikt nie 
podejmie się koniecznej operacji, 
a jedynym ośrodkiem, który ma 
doświadczenie w leczeniu zespołu 
Chiariego, jest szpital w Barcelonie. 
Sylwia skontaktowała się ze szpi-
talem i została zakwalifikowana na 
operację. Musi za nią zapłacić, a w jej 
sytuacji to niemożliwe. Potrzebne są 
pieniądze, by pomóc Sylwii.

Darowizny dla Sylwii można prze-
kazywać: 

   poprzez stronę www.uratu-
jecie.pl/potrzebujacy/Sylwia  

   lub przelewem na konto  
47 1160 2202 0000 0003 
2305 9331, wpisując  
w tytule przelewu SYLWIA

Patryk
Patryk cierpi na chorobę Duchen-
ne’a i zespół Marfana, co oznacza 
postępującą utratę sił i sprawności. 
Ma dużą wadę wzroku, wadę serca, 
skoliozę i porusza się wyłącznie na 
wózku. Bez wózka nie dojedzie do 

szkoły czy lekarza. Wózek, który 
ma obecnie, był już kilka razy na-
prawiany i odmawia posłuszeństwa. 
Potrzebny jest nowy. 

Patryk i Adrianna mieszkają w nie-
wielkiej wsi. Ich mama zmarła w ze-
szłym roku. Z ojcem nie mają kon-
taktu. Są dla siebie całym światem. 
Adrianna opiekuje się bratem, mimo 
że sama ma problemy ze zdrowiem. 
Sytuacja finansowa rodzeństwa jest 
dramatyczna. Mieszkają w starym, 
zrujnowanym domu bez szczelnych 
okien i drzwi. Adrianna jeszcze się 
uczy, żyją z renty i zapomóg z miej-
scowego ośrodka pomocy społecz-
nej. Jest trudno, nie starcza pienię-
dzy na leki i leczenie. Adrianna marzy 
o nowym wózku dla Patryka. Nazy-
wa ten wymarzony wózek oknem na 
świat dla brata. Taki naprawdę dobry, 
sterowany brodą wózek inwalidzki 
kosztuje 100 000 złotych. Jest elek-
tryczny, przechodzi od pozycji sie-
dzącej do w pełni leżącej i ma opcję 
pionizacji. Adrianna i Patryk wierzą, 
że dobrzy ludzie pomogą i ten wózek 
uda się kupić. 

Każdy z nas może pomóc Patrykowi. 
Wystarczy wpłacić darowiznę: 

   poprzez serwis www.uratu-
jecie.pl/potrzebujacy/Patryk  

   lub dokonać przelewu na 
konto 47 1160 2202 0000 
0003 2305 9331,  
tytuł przelewu PATRYK
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PLAKATY  
wytnijcie je i powieście 
w miejscu, w którym 
spotykacie się ze swoją 
wspólnotą

WEŹ I ZRÓB  
garść dobrych pomysłów na 
dany miesiąc, zastosujcie je 
w praktyce

MATERIAŁY LITURGICZNE 
wykorzystajcie na spotkaniach 
wspólnoty, w czasie mszy 
świętej i do rozważań w ciszy

SCENARIUSZE SPOTKAŃ 
przeczytajcie i zostańcie 
reżyserami, angażując swoją 
wspólnotę

Strony specjalne 
przygotowaliśmy z myślą 
o was, czcigodni księża 
proboszczowie, drodzy 
wolontariusze, przyjaciele 
Caritas. Plakaty, aktywności, 
materiały liturgiczne, dobre 
pomysły w energetycznej, 
atrakcyjnej graficznie formie.

tematy na grudzień
czuwamy czekając  
na narodziny Pana Jezusa

święta bez plastiku  
i marnowania 

tematy na styczeń
dom i ci, którzy go nie mają

mamy czas dla babci i dziadka

tematy na luty
odwiedzamy chorych

zabieramy na spacer dzieci 
zamknięte w wirtualnym świecie 

WOLONTARIATD O D A T E K
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Rodzina Rodzinie to największy 
program humanitarny w historii Polski

jak dołączyć?

moja parafi a już 
wspiera program

Cz
ek

am
y 

na
 W

as

Upewnij się, że koordynator z Twojej parafi i 
jest z Caritas Polska w kontakcie i dostał 
materiały promocyjne. 

Jeśli nie, to nic straconego. Wystarczy, że napiszecie 
wiadomość na adres parafi e@caritas.org.pl 
tytułem: „Jestem w programie RR”, a my 
odezwiemy się do Was i ustalimy szczegóły. 

Wejdź na stronę 
rodzinarodzinie.caritas.pl/parafi e 
i zrejestruj swoją parafi ę w programie.

Po rejestracji skontaktujemy się z Tobą 
i opowiemy o programie oraz możliwościach 
wsparcia rodzin na Bliskim Wschodzie. 
Odpowiemy na każde Twoje pytanie! 

�    
przekazane ponad 
60 mln zł

5 lat
istnienia programu�    

10 tys.
rodzin pod opieką�         

rodzinarodzinie.caritas.pl

1

1

2

2

aż 80% mieszkańców Stefy Gazy 
żyje poniżej poziomu biedy. Tyl-
ko działając wspólnie, możemy 
im pomóc. Do programu Ro-
dzina Rodzinie można włączać 
się przez cały rok, ale styczeń 
jest momentem szczególnym, 
w którym zachęcamy wszystkie 
wspólnoty okołoparafi alne do re-
jestracji w programie, aby stać się 
częścią tego wspaniałego przed-
sięwzięcia.

Organizacje kościelne, parafi e 
i wszelakie wspólnoty okołopa-
rafi alne, jako silny fi lar progra-
mu Rodzina Rodzinie, mają w nim 
swój wielki udział. W  ramach 
niesionej pomocy obejmujemy 
opieką rodziny w Syrii, Iraku, Liba-
nie i Strefi e Gazy. W tej ostatniej, 
według najnowszych danych, ok. 
2,1 mln Palestyńczyków zostało 
przymusowo przesiedlonych, tra-
cąc cały dorobek życia. Obecnie 



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

w Centrum Okopowa 
w Warszawie

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

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

KONTAKT:

W kuchni 
Centrum Okopowa cały czas 
powstają ciepłe posiłki, które 

można odebrać osobiście 
lub zamówić dostawę do domu. 

Zapraszamy 
do składania zamówień

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

+48 22 33 48 570
recepcja@centrumokopowa.pl
centrumokopowa.pl


