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Zamykając to wydanie kwartalnika 
chcielibyśmy móc powiedzieć, że 
wraz z mijającymi wakacjami żeg-
namy gorące tygodnie. Jeśli ogra-
niczymy się tylko do zjawisk pogo-
dowych, to zapewne tak, ale świat 
nie stygnie. Nawet zimą. Jeśli nie 
powstrzymamy tendencji do wzro-
stu średniej temperatury na świecie, 
a optymistycznie rzecz biorąc, mamy 
na to czas do 2030 roku, to zmian 
klimatycznych nie będzie można już 
zahamować. Być może nie zachowa-
my piękna, jakim Stwórca obdarzył 
nas dając nam Ziemię za dom. 

W październiku obchodzimy kolejny 
już raz Czas dla Stworzenia. Stworze-
nia, które – jak pisze papież Franci-
szek w tegorocznym orędziu – nie 
tylko wychwala Boga słodką pieśnią, 
ale też wydaje z siebie „gorzki krzyk”. 
Zachęcam Was, drodzy Czytelnicy, 
do modlitwy i mądrego działania, bo 
mamy tak wiele do zrobienia! Choć-
by w kwestii marnowania żywności. 
Gdybyśmy połowę tego, co wyrzuci-
my, oddali potrzebującym, zlikwido-
walibyśmy problem głodu na świecie. 
Te i inne trudne do zaakceptowania 
dane zamieszczamy w artykułach, 
które znajdziecie w części kwar-
talnika pt. „Geografia głodu”. Tutaj 
także, obok tekstów poświęconych 

zagranicznej pomocy humanitarnej, 
zamieściliśmy artykuły i wywiady, 
w których poruszamy temat pomocy 
udzielanej w kraju, z której korzysta-
ją osoby starsze. Czy ich także do-
tyka głód? Z pewnością niedostatek, 
który sprawia, że nie mogą pozwolić 
sobie na pełnowartościową żyw-
ność. Jednak seniorom doskwiera 
przede wszystkim inny rodzaj głodu, 
znacznie bardziej dojmujący – głód 
czyjejś obecności. Czy Caritas umie 
na ten problem odpowiedzieć? To 
niezwykle trudne zadanie, ale pewne 
rozwiązania już funkcjonują, a ich 
kluczowym elementem jest pomoc 
tysięcy wolontariuszy gotowych 
stworzyć z seniorami bliskie relacje.

Wolontariusze to ogromna, twórcza 
i odnawiająca siła, dlatego Caritas 
powierza im niezwykłe zadania. Ja-
kie? Zapraszam do lektury tekstu 
otwierającego to wydanie kwartal-
nika oraz wywiadu z pracownika-
mi Centrum Wolontariatu Caritas, 
zamieszczonego kilkadziesiąt stron 
dalej. Tuż po zapisie rozmowy z młodą 
wolontariuszką, która przez miesiąc 
służyła swoją pracą i zaangażowa-
niem uchodźcom przebywającym na 
wyspie Lesbos, poświęcała swój czas 
Afgańczykom i Czeczenom mieszka-
jącym w ośrodku w Lininie i przez trzy 

tygodnie służyła swoimi umiejętno-
ściami i otwartością mieszkańcom 
jednej z wiosek w Tanzanii. Wolon-
tariat misyjny jest tym, w czym się 
odnajduje, i co wypełniło lukę w jej 
życiu. To trudna i wymagająca odwagi 
droga, ale ona zawierzyła Bogu. Ufa, 
że On dał jej wszystko, co potrzebne, 
by w ten sposób Mu służyć. 

Ufajmy i my naszemu Stwórcy po-
wierzając mu wszystkie problemy 
tego świata i nasze słabości. Oby 
żar nie kojarzył nam się wyłącznie 
z rozgrzaną jałową ziemią i pożara-
mi trawiącymi lasy, ale odnosił się 
do naszej wiary. By przypominał 
o symbolu tegorocznego Czasu dla 
Stworzenia – gorejącym krzewie, do 
którego pragnął zbliżyć się Mojżesz. 
Zjawisku tak niepojętym, jak sam 
Bóg. Myśląc o obowiązkach, jakie 
czekają nas po wakacjach, takiej 
właśnie ufności życzę sobie i Wam 
drodzy Czytelnicy.

Ks. dr Marcin Iżycki

   

Dyrektor Caritas Polska

”Jeśli uczymy się słuchać głosu stworzenia, to zauważamy 
w nim swoisty dysonans. Z jednej strony jest to słodka pieśń 
wychwalająca naszego umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś 
gorzki krzyk, który żali się przez nasze ludzkie złe traktowanie.

Znak gorejącego krzewu
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TWÓRCZA I ODNAWIAJĄCA
Siła

Gdyby ktoś zapytał, jaka 
jest rola wolontariatu 
w Caritas, to odpowiedź 
jest jasna – nie byłoby 
pomocy niesionej w takiej 
skali w najważniejszych 
obszarach. Wolontariat to 
ogromna siła sprawcza, 
gotowa na różnorodne 
wyzwania, którą chcemy 
doceniać, mówić o niej 
i profesjonalizować 
jej kadrę.

Wolontariat opierający się na Parafial-
nych Zespołach Caritas, Szkolnych Ko-
łach Caritas i Centrach Wolontariatu 
Caritas jest odpowiedzią Kościoła na 
wyzwania współczesności. Z jednej 
strony są to wyzwania wynikające 
z naturalnych przemian społecznych, 
które objawiają się rosnącym udzia-
łem osób starszych w populacji oraz 
problemami młodzieży mierzącej się 
z poważnym kryzysem tożsamości. 
Z drugiej strony to zagrożenia, które 
pojawiają się w sposób niespodzie-
wany, takie jak pandemia, kryzysy 
uchodźcze w Europie i na granicy pol-
sko-białoruskiej czy wreszcie wojna na 
Ukrainie. — Wolontariat to dla Caritas 
twórcza i odnawiająca siła, pokazująca 
Kościół jako dynamiczny, słuchający 
i odpowiadający na współczesne wy-
zwania — mówi brat Cordian Szwarc 
OFM, odpowiedzialny za rozwój wo-
lontariatu w Caritas Polska. — Świat 
jest pełen ludzi samotnych, żyjących 
w biedzie, depresji, głodnych czy 
bezdomnych. Rolą wolontariatu jest 
odnalezienie ich i sprawienie, by ich 
życie nabrało blasku i nadziei.

W międzynarodowym 
gronie

Jednym z kierunków aktywności 
wolontariatu jest wolontariat zagra-
niczny, który rozwija kompetencje 
organizacji i jednocześnie pokazuje, 
że bezinteresowne zaangażowanie 
może być atrakcyjne, rozwijające 
i pozwalające sprawdzić się w trud-
nych sytuacjach. Pierwszy wyjazd 
zagraniczny wolontariuszy Caritas 
Polska został zorganizowany w ubie-
głym roku. — Wysłaliśmy dziesięcioro 
wolontariuszy w lipcu i w sierpniu na 
grecką wyspę Lesbos, gdzie przeby-
wają uchodźcy — mówi Marta Do-
brzyńska, koordynatorka do spraw 
wolontariatu. — W tym roku także 
organizujemy wyjazdy zagraniczne. 
Zapraszamy wolontariuszy do pracy 
z mieszkańcami obozów na Lesbos 
i Samos na minimum miesiąc po to, 
by zdążyli oni zbudować prawdziwe 
relacje z tymi, którym pomagają. Dru-
gi cel wyjeżdżających wolontariuszy 
to przekazanie uchodźcom umiejęt-
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TWÓRCZA I ODNAWIAJĄCA

ności, które będą dla nich przydatne, 
gdy już opuszczą obóz. Organizacja 
Movement On The Ground, z którą 
współpracujemy, prowadzi długofa-
lowe projekty – np. stolarskie uczące 
obsługi maszyn i konstruowania róż-
nych przedmiotów, które w ocenie 
uchodźców są im potrzebne w obo-
zie. Dobrym przykładem są skrzy-
nie ustawione przed kontenerami 
mieszkalnymi, w których można 
uprawiać warzywa, bo teren obozu 
to goła ziemia z mnóstwem kamieni, 
bez żadnej roślinności — tłumaczy 
Marta Dobrzyńska. W obozach or-
ganizowane są także inne programy, 
w ramach których prowadzona 
jest nauka języka angielskiego, 
obsługa komputera czy obsługa 
ruchu turystycznego, dlatego 
potrzebni są wolontariusze 
mający różne kompetencje. 
— Jest to niezwykłe doświad-
czenie mądrego, relacyjnego 
wolontariatu, które ewident-
nie wspiera osoby w potrzebie 
i rozwija umiejętność współpra-
cy w międzynarodowym środo-
wisku wolontariuszy — dodaje 
koordynatorka.

Pod dobrą opieką

Do najważniejszych programów Cari-
tas, których filarem jest zaangażowa-
nie wolontariuszy, należy senioralny 
program „Na codzienne zakupy” re-
alizowany z Fundacją Biedronki. Jego 
rozmach wymaga pracy blisko 4 ty-
sięcy ludzi dobrej woli. — Tu również 
naszym założeniem jest, by wolon-
tariusze dostarczali dobro nie tylko 
w postaci przedpłaconej karty, ale 
również poprzez nawiązywanie rela-
cji z seniorami, bo widzimy ogromny 

problem samotności osób starszych 
w Polsce. Zachęcamy więc naszych 
wolontariuszy, żeby budowali stałą 
relację i byli w kontakcie ze swoimi 
seniorami, a także motywowali ich 
do samodzielności oraz uczestnicze-
nia w życiu społecznym — podkreśla 
Marta Dobrzyńska. 

Ponieważ program jest cały czas 
rozwijany i uzupełniany, w ślad za 
zmianami musi iść szkolenie wolon-
tariuszy. W tym roku rozpoczął się 
cykl spotkań dla liderów wolontariatu 
z ekspertem w dziedzinie żywienia 
osób starszych. Wiedza zdobyta pod-

czas warsztatów jest przekazywana 
wolontariuszom opiekującym się se-
niorami, którzy będą ich uczyć naj-
ważniejszych zasad komponowania 
posiłków, ale też będą obserwować 
podopiecznych i w razie potrzeby re-
agować. — Ponieważ nasi seniorzy 
często są samotni, to wolontariusze 
bywają jedynymi osobami, które stale 
się z nimi kontaktują. Tak więc wo-
lontariusz jako pierwszy może rozpo-
znać, że dzieje się coś złego w sferze 
żywienia i zdrowia seniora — tłuma-
czy Marta Dobrzyńska.

Wszystkie ręce 
na pokład

Wolontariuszy Caritas jest blisko 
90 tys. Różni ich wiek, miejsce za-
mieszkania, życiowe doświadczenie, 
łączy – chęć niesienia pomocy po-
trzebującym. Angażują się w ogólno-
polskie i lokalne akcje charytatyw-
ne, pomagają seniorom, prowadzą 
zajęcia dla dzieci, realizują projekty 
społeczne i ekologiczne. Działają 
w Parafialnych Zespołach Caritas 
(jest ich ponad 3,2 tys. w całej Pol-
sce), 38 Centrach Wolontariatu oraz 

w Szkolnych Kołach Caritas, 
których w polskich szkołach 
funkcjonuje ponad 2,6 tys. 

Tak wyglądają dane na koniec 
ubiegłego roku i… straciły już 
na aktualności. Wybuch woj-
ny na Ukrainie był dla wszyst-
kich szokiem, ale też wyzwolił 
w wielu z nas ogromną po-
trzebę włączenia się w pomoc 
tym, którzy szukają w Polsce 
schronienia i tym, którzy 
zostali w swojej ojczyźnie. 
Rzesze wolontariuszy poja-

wiły się na granicy, by wydawać 
żywność, odzież i najpotrzebniejsze 
rzeczy, kierować do miejsc dających 
schronienie, wspierać w komunika-
cji. Kiedy fala uchodźców osłabła, 
przyszła pora na reorganizację po-
mocy z interwencyjnej na długofa-
lową. Wiele osób, które wspierały 
uchodźców doraźnie, pozostało 
w szeregach wolontariuszy. Ile ich 
jest? Tego jeszcze nie wiemy, bo 
wolontariusze gromadzą się pod 
skrzydłami wielu organizacji, ale 
jedno jest pewne – bez nich nie-
wiele byśmy zdziałali. 
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Na fali tego niezwykłego zrywu udało 
się zorganizować na skalę ogólnopol-
ską święto patronalne Caritas pod 
nazwą Dzień Dobra, którego celem 
było nie tylko radowanie się dobrem, 
ale też wspieranie miejsc, które stały 
się domem dla uchodźców z Ukrainy. 
Filarem święta była społeczność wo-
lontariuszy angażujących się w wy-
darzenia w całej w Polsce, która po 
raz pierwszy otrzymała tak profe-
sjonalne wsparcie organizacyjne. Na 
długo przed świętem, które w tym 
roku przypadło na dzień 24 kwiet-
nia, liderzy wolontariatu przeszli tzw. 
Dobre Warsztaty i zaczęli gromadzić 
wokół siebie zespoły wolontariuszy, 
tzw. Serca, które samodzielnie orga-
nizowały aktywności na Dzień Dobra, 
korzystając z materiałów i inspiracji 
przygotowanych przez zespół z Cari-
tas Polska koordynujący Dzień Dobra.

Profesjonalizacja 
i wymiana doświadczeń

W tym roku Caritas Polska także 
prowadzi szereg szkoleń dla wolon-
tariuszy. Na jedne z pierwszych za-
proszeni zostali liderzy wolontariatu, 
którzy mają duże doświadczenie, są 
praktykami i mogą podzielić się swoją 
wiedzą z innymi liderami. — Zapro-
siliśmy m.in. panią z małej miejsco-
wości w diecezji włocławskiej, która 
opowiadała o tym, jakie organizuje 
wsparcie dla seniorów, jakie napotyka 

ograniczenia, ale też ja-
kie widzi plusy działania 
w niedużej społeczności. 
Zaprosiliśmy także lider-
kę z diecezji krakowskiej, 
by opowiedziała o tym, 
jakie możliwości są w du-

żym mieście i jak można z nich ko-
rzystać — mówi Marta Dobrzyńska. 

Do spotkań rozwijających kompe-
tencje wolontariuszy należą wspo-
mniane już warsztaty z ekspertem 
w dziedzinie żywienia. — Na jedno 
z nich chcemy zaprosić przedstawi-
cieli innych organizacji pozarządo-
wych, żeby podzielić się doświad-
czeniem, ale też wzorować się na 
wypracowanych przez nie rozwią-
zaniach. Planujemy także spotka-
nie poświęcone dobrej współpracy 
między diecezjami, koordynatorami 
programów i liderami wolontaria-
tu. Chcemy tę współpracę wzmac-
niać i sprawić, by te miejsca, które 
dobrze działają, wspierały wiedzą 
te, które tego potrzebują. Oprócz 
szkoleń wakacyjnych, które już się 
odbyły, planujemy jeszcze 8 szkoleń 
we wrześniu i w październiku. Będą 
to spotkania w ośmiu Caritas diece-
zjalnych — uzupełnia koordynatorka.

W tym roku rozpoczął się także pro-
jekt pod nazwą „Dobra jest więcej”, 
mający na celu wsparcie Szkolnych 
Kół Caritas i rozwój wolontariatu. 
Jest on realizowany w 5 wojewódz-
twach i 15 szkołach. — Pokazuje on, 
że wolontariat to nie tylko zbiórki, 
ale też możliwość realizacji własnych 
pomysłów, wyjścia do ludzi i nawią-
zania z nimi relacji. Myślę, że młodym 
wolontariuszom potrzebne jest to, 
by poczuli się zauważeni, oraz by 
wiedzieli, że mają siłę sprawczą i nie 

muszą realizować wyłącznie tego, co 
ktoś narzuci im z góry. Oni bardzo 
dużo widzą i wiedzą kto i czego po-
trzebuje, ale nie zawsze mają możli-
wości, by stworzyć coś na większą 
skalę — mówi opiekun wolontariuszy 
Hubert Kasprzak.

Jesień – czas 
świętowania

Nie ma takiego potencjału, którego 
nie można zmarnować, i nie ma takiej 
siły, której nie da się wyczerpać. Siłą 
i potencjałem Caritas są wolontariu-
sze, których trzeba doceniać, a tak-
że dawać im okazję do spotkań bez 
obowiązków i do świętowania. Taką 
okazją jest 5 listopada, Dzień Koor-
dynatora Wolontariatu. — Będziemy 
go hucznie obchodzić, bo wiemy, że 
jeżeli w danej społeczności jest ko-
ordynator, to wolontariusze, których 
ma pod opieką, działają profesjo-
nalnie. Chcemy pokazywać sylwetki 
koordynatorów z różnych diecezji, 
prezentować ich kompetencje, do-
świadczenia i dokonania. Drugą waż-
ną dla nas datą jest 5 grudnia, czyli 
Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza. Będzie to okazja nie tylko do 
świętowania, ale także do pokazania, 
że za dziełami Caritas stoi ogromna 
rzesza wolontariuszy. Nie możemy 
o tym zapominać. Do tej pory wo-
lontariat był traktowany jako oczy-
wistość, ale jeśli nie będziemy go 
otaczać opieką, rozwijać go i wzmac-
niać, to on nam zaniknie, jak dzieje 
się to w wielu europejskich krajach 
— zauważa Marta Dobrzyńska.

Tekst Justyna Składowska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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1 WRZEŚNIA
ROZPOCZĘCIE CZASU DLA STWORZENIA
Nie mamy już czasu na zastanawianie się, kiedy porzucić swoje przywiązanie 
do konsumpcyjnego stylu życia. Na wątpliwości i akademickie dyskusje na 
temat zmian klimatycznych także nie. Zagrożenie jest realne, dlatego dziś 
potraktujmy Czas dla Stworzenia jako zadanie dla siebie. 1 września to  
dobry moment, by zakończyć wakacje od odpowiedzialności za Ziemię. 

„Laudato si’, mi’ Signore” 
– pochwalony bądź, Panie mój 
– śpiewał święty Franciszek z Asyżu. 
W tej pięknej pieśni przypomniał, 
że nasz wspólny dom jest jak siostra, 
z którą dzielimy istnienie, i jak piękna 
matka, biorąca nas w ramiona: 
„Pochwalony bądź, mój Panie, przez 
siostrę naszą, matkę ziemię, która nas 
żywi i chowa, wydaje różne owoce 
z barwnymi kwiatami i trawami”.
Papież Franciszek, 
homilia w Domu św. Marty



CARITAS
Wakacje

Z PLECAKIEM DOBRYCH  
DOŚWIADCZEŃ

Blisko 15 tys. dzieci, 
w tym 2 tys. 

najmłodszych z Ukrainy, 
skorzystało w tym 

roku z wakacyjnego 
wypoczynku 

organizowanego przez 
Caritas. Na wszystkich 

uczestników wyjazdów, 
półkolonii i wycieczek 
czekały atrakcje, a dla 

wielu z nich była to 
jedyna w ciągu roku 

okazja, aby wypocząć 
poza domem.

— W Wakacyjnej Akcji Caritas 
wzięło w tym roku udział łącznie 
ok. 14,8 tys. dzieci, z czego 10,5 tys. 
skorzystało z kolonii, a pozostałe 
4,3 tys. z innych form wypoczynku, 
tj. półkolonii i wycieczek przygoto-
wanych przez Caritas diecezjalne. 
Wiele z nich odwiedziło atrakcyjne 
turystycznie miejsca, m.in. nad mo-
rzem czy w górach. Organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, aby nie 
zabrakło zajęć sportowych, rozry-
wek i dobrej, a przy tym bezpiecznej, 
zabawy — zapewnia Renata Prusz-
kowska z Caritas Polska.

Pod dobrą opieką

Caritas Archidiecezji Lubelskiej od 
wielu lat organizuje wypoczynek let-
ni dla dzieci znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej. Jednak w tym 
roku kolonie wyjątkowo odbywają 
się poza diecezją – m.in. w Solinie, 
Poroninie i Firleju – ponieważ ośrod-
ki prowadzone przez lubelską Caritas 

pełnią obecnie funkcję domów dla 
uchodźców z Ukrainy. Nie zmienia 
się jedno – dobrze przygotowana 
kadra opiekująca się kolonistami, dla 
której lubelska Caritas organizuje 
specjalne kursy. — Ogromną siłą 
i wartością wakacji z Caritas jest 
odpowiednio dobrana kadra. Skła-
da się ona z mających odpowiednie 
kwalifikacje wolontariuszy, którzy 
decydują się poświęcić swój czas, 
umiejętności, podzielić się swoimi 
talentami, ofiarować nieco serca 
naszym podopiecznym. To dla nas 
naprawdę cenne — powiedział ks. 
Paweł Tomaszewski, dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Lubelskiej.

Ponieważ z wypoczynku organi-
zowanego przez Caritas zwykle 
korzystają dzieci z rodzin ubogich 
lub dysfunkcyjnych, na koloniach 
zapewniana jest także opieka psy-
chologiczna. — Tu można zapomnieć 
o problemach w domu, ale też po-
rozmawiać o tym, jak sobie z nimi 
radzić, dlatego na koloniach jest 
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wsparcie opiekunów, psychologów 
terapeutów, którzy prowadzą zaję-
cia z dziećmi — mówi ks. Krzysztof 
Jabłoński, wicedyrektor Caritas Ar-
chidiecezji Warmińskiej, która w tym 
roku zorganizowała kolonie w Mi-
koszewie nad morzem. — Tu dzieci 
mają fachową opiekę, dzięki czemu 
mogą zachować kontrolę nad swoimi 
emocjami — dodaje.

Odkrywanie świata 
i siebie

Jednym z miejsc, w których wy-
poczywali w tym roku podopiecz-
ni Caritas z diecezji kieleckiej, jest 
Chłapowo. Zorganizowano tu cztery 
12-dniowe turnusy dla dzieci z do-
mów dziecka, rodzin zastępczych, 
rodzin niepełnych bądź pozostają-
cych w trudnej sytuacji materialnej. 
W każdym z turnusów brało udział 

ok. 90 uczestników podzielonych na 
grupy. Wychowawcami byli doświad-
czeni nauczyciele, a pomagali im wo-
lontariusze, nierzadko byli uczestnicy 
podobnych wyjazdów. Wśród atrakcji 
były m.in. rejs statkiem z Władysła-
wowa, wycieczki na Westerplatte, do 
Gdańska i Gdyni, zwiedzanie Daru 
Młodzieży i ORP „Błyskawicy”, ZOO, 
organy w Oliwie, latarnia morska 
w Rozewiu, a także czas spędzany 
na plaży oraz codziennie zajęcia 
w ośrodku, takie jak dyskoteki, gry 
i zabawy na powietrzu, konkursy. 
— Widać radość, chęć ruchu, pozna-
wania ludzi, ale są też dzieci zamknię-
te w sobie, troszeczkę pogubione. 
To skutki pandemii — ocenia Alina 
Arczewska, kierowniczka jednego 
z turnusów. — Bazujemy na zabawach 
integracyjnych, żeby dzieci mogły się 
lepiej poznać, realizujemy też pro-
gram wychowawczo-profilaktyczny 
dla dzieci i młodzieży „Odkrywcy 
talentów” — dodaje.

— Są zajęcia muzyczne, których 
uczestnicy mogą prezentować swoje 
zdolności. Jest śpiew, odgrywanie 
scenek, taniec, można tworzyć pla-
katy. Najcenniejsze dla dzieci jest 
odkrycie tego, co potrafią, pokaza-
nie własnego ja, nawiązywanie re-
lacji w grupie, poznawanie nowych 
miejsc. Są to dzieci ciekawe świata, 
miłe, skromne, bardzo dobrze się 
z nimi pracuje — komplementuje 
swoich podopiecznych Marlena 
Bernacka-Pluta, wychowawczyni 
na kolonii Caritas.

Plaża, wycieczki, 
przyjaźnie

Jak tłumaczy Rafał Pacanowski, na-
uczyciel i opiekun 14-osobowej gru-
py chłopców wypoczywających na 
koloniach w Chłapowie, każdego dnia 
podczas zajęć pojawia się inny temat, 
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wychowawcy omawiają z dziećmi 
najważniejsze wartości społeczne 
i realizują je w praktyce – na przykład 
poprzez sport czy podczas wspólne-
go poznawania nowego dla nich śro-
dowiska. — Dla części z nich będzie 
to jedyny wypoczynek w ciągu roku. 
Ważna jest sama zmiana otoczenia, 
która ładuje akumulatory. Nawią-
zują nowe znajomości, przełamują 
bariery i dzięki temu później lepiej 
funkcjonują w społeczeństwie. Uczą 
się też odpowiedzialności, porządku, 
itp. — wylicza wychowawca.

Możliwość nawiązania nowych przy-
jaźni to jeden z największych atutów 
wakacyjnych wyjazdów – także zda-
niem ich uczestników. — Najbardziej 
podoba mi się atmosfera, że jest dużo 
kolegów, są mili wychowawcy. Nie nu-
dzimy się. Największą frajdę sprawia 
nam, że jesteśmy w grupie, chodzimy 
na plażę, na wycieczki — relacjonu-
je 15-letni Bartek. Jego o dwa lata 
młodszy kolega, Jasiek, przyjechał na 
kolonie z Caritas już drugi raz. — Jest 
dużo fajnych osób, nigdy nie ma nudy, 
wszystko dobrze zorganizowane, jest 
co robić, można wrócić zadowolonym 
do domu i wspominać przez lata — po-
twierdza. Podobnego zdania są dzieci, 
które w tym roku wyjechały na kolonie 
do Mikoszewa. — Podoba mi się tu, bo 
chodzimy nad morze i mogłam po-
znać dziewczyny, które zostały moimi 
koleżankami — mówi niemal płynnie 
po polsku Ola z Ukrainy, która teraz 
mieszka w Polsce. — Lubię z tymi kole-
żankami rozmawiać, bawić się, chodzić 

na plac zabaw, lubię kąpać się z nimi 
w morzu. Długo szukałam dla siebie 
koleżanek, bo w Pieckach nie ma tak 
dużo dzieci — dodaje. Kuba, kolega Oli, 
najbardziej cieszył się z tego, że poznał 
nowych kolegów i mógł grać z nimi 
w piłkę. — Grając w piłkę poznałem 
chłopaków z Ukrainy. Ja ich rozumiem, 
bo mówią trochę po polsku, łatwo się 
z nimi rozmawia — przyznaje chłopiec.

Nie tylko zabawa

Ważnym elementem sierpniowych 
wyjazdów kolonijnych były warsz-
taty Ratownicy Marzeń, realizowane 
w ramach projektu Akademia Caritas 
Dzieciom. Miały one charakter moty-
wacyjny i służyły m.in. wzmacnianiu 
poczucia własnej wartości oraz nauce 
radzenia sobie w sytuacjach kryzyso-
wych. Z warsztatów, które były pro-
wadzone przez 28 dni, skorzystało ok. 
1000 dzieci, w tym dzieci z Ukrainy.

Wakacyjna Akcja Caritas jest w tym 
roku organizowana przez blisko 40 
Caritas diecezjalnych. Znana od lat 
inicjatywa wróciła do dawnego roz-
machu po przerwie spowodowanej 

pandemią. Caritas Polska zdecydo-
wała się dofinansować organizację 
tegorocznych wakacji kwotą blisko 
2,8 mln zł. — Wakacyjna Akcja Cari-
tas jest organizowana dzięki naszym 
darczyńcom. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim, którzy ją wspierają — pod-
kreśla Małgorzata Jarosz-Jarszewska, 
zastępca dyrektora Caritas Polska.

Tekst Przemysław Bogusz,  
Justyna Składowska 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski,  
Julia Andruszko

W realizacji programów Caritas 
dla najmłodszych można pomóc:

 dokonując wpłaty  
na stronie caritas.pl/dzieci

 przekazując dowolną kwo-
tę na konto 70 1020 1013 
0000 0102 0002 6526  
z dopiskiem DZIECI 

 wysyłając SMS o treści 
DZIECI pod numer 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT)
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Krzysztof Derewecki  
z uczestnikami warsztatów

Staramy się 
słuchać. 
Warsztaty z Ratownikami Marzeń

Krzysztof Derewecki jest trenerem 
od początku zaangażowanym w pro-
gram Ratownicy Marzeń. W sierpniu 
prowadził warsztaty dla dzieci pol-
skich i ukraińskich wypoczywających 
na koloniach zorganizowanych przez 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej 
w Mikoszewie. Choć na zajęciach 
poruszane są rozmaite tematy, to 
w jego odczuciu najważniejsze są 
dwa. — Po pierwsze ważna jest kwe-
stia wzajemnego szacunku. Młodzi 
ludzie domagają się szacunku, ale 
mają poważny problem z okazywa-
niem go komukolwiek. Druga kwestia 
to różnice między młodzieżą z Polski, 
a młodzieżą z Ukrainy; rozwijaliśmy 
ten temat na warsztatach, ale tak, 
by pokazać, że różnice to nie za-
grożenie, ale bogactwo, jakie ludzie 
wnoszą do naszego życia — tłumaczy 
trener. — Pamiętam, że dla pewnej 
dziewczynki najważniejsze w całych 
warsztatach było to, co powiedzia-
łem o szacunku rodziców do dziecka 
— opowiada pan Krzysztof. — Inni 
z kolei świetnie współpracowali, gdy 
rozmawialiśmy o różnicach. I nie cho-
dziło tylko o różnice między mło-
dzieżą polską a ukraińską. Młodzież 
z Ukrainy też jest bardzo podzielona, 
są konflikty między młodzieżą ukra-
ińskojęzyczną a rosyjskojęzyczną ze 
wschodu Ukrainy. Nam jednak cho-
dzi o podkreślenie tego, że różnice 
między nami też mogą nam coś da-
wać, mogą nas ubogacać.

Te tematy to jedne z wielu, jakie obej-
muje profilaktyka zintegrowana. — Na 
czym polega? Taka standardowa, jaką 
stosowano kiedyś, wyglądała mniej 
więcej tak: nie pijcie alkoholu, bo wam 
zaszkodzi, nie bierzcie narkotyków, 
bo zrobicie sobie krzywdę — wylicza 
pan Krzysztof. — Teraz podchodzi-
my inaczej. Staramy się rozmawiać 
z młodymi ludźmi o tym, co jest dla 
nich ważne, jakie mają wartości, jakie 
mają tęsknoty, o czym marzą, i zasta-
nawiamy się, co im może to ułatwić, 
a co utrudnić. Staramy się ich słuchać. 
Prowadzimy dialog, a nie wykład i to 
dla młodych ludzi jest zaskoczeniem. 
Potem słyszymy, że fajnie było spot-
kać kogoś, kto słucha, że można było 
się wypowiedzieć, że ktoś się liczył 
z ich zdaniem. I bez znaczenia było to, 
czy ktoś jest z Ukrainy, czy z Polski.

Warsztaty prowadzone przez Ratow-
ników Marzeń pozwalają odkrywać 
młodym siebie i zrozumieć w ten spo-
sób własne działanie, co, zdaniem pana 
Krzysztofa, jest znacznie lepsze niż 
zwykła dydaktyka. — Myślę, że na 
warsztatach odkryciem dla młodzie-
ży jest m.in. to, że nie ma złych uczuć, 
bo przecież od małego słyszą, że nie 
można się złościć. Kiedy więc młodzi 
wypisują na zajęciach dobre aspekty 
złości, to się naprawdę z tym męczą. 
Bo jak można pomyśleć, że w złości 
może być coś dobrego? Tymczasem 
my przekonujemy ich, że każde uczucie 
jest ważne, bo mówi nam, co się dzieje 
wokół nas. Mają prawo się złościć, ale 
potrzebna jest odpowiedzialność, bo 
złe lub dobre będzie to, co pod wpły-
wem emocji zrobią — tłumaczy tera-
peuta. Tym, co pozwala młodym lepiej 
zrozumieć trudne tematy i przyciągnąć 
ich uwagę, jest wykorzystywanie pod-
czas warsztatów znanych elementów 
popkultury, dlatego zajęciom towarzy-
szą bohaterowie popularnej kresków-
ki, a urozmaiceniem są projekcje fil-
mów animowanych. Można też zdobyć 
gadżety z hasłami, które się pojawiają 
na warsztatach: kompas z napisem 
„szukaj tego, co dobre”, piłeczki an-
tystresowe „Wyjdź naprzeciw” czy 
opaski „Pomyśl i szanuj”.
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SZKOŁA  
SZKOLEdaje szansę

W Syrii, we wrześniu 
2010 roku, naukę 
rozpoczęło 97% dzieci 
w wieku szkolnym. 
Dwa lata później sytuacja 
drastycznie się zmienia. 
W wyniku wojny do 
szkoły nie poszła 
niemal połowa dzieci. 
Właśnie dla nich trzy lata 
temu powstał program 
Szkoła Szkole.
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W Syryjskim Aleppo, największym 
ośrodku oświatowym kraju, w wy-
niku prowadzonych działań wojen-
nych ucierpiało aż 70% placówek 
edukacyjnych, dlatego niezbędne 
są projekty, które pomogą w ich 
wyremontowaniu i wyposażeniu. 
Edukacja ma kluczowe znaczenie 
dla młodego pokolenia Syryjczyków, 
które będzie odbudowywać kraj 
po latach zniszczeń. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest koordynowany 
przez Caritas Polska program Szkoła 
Szkole. Polega on na przekazywaniu 
przez społeczności szkolne z Polski 
jednorazowych lub stałych kwot na 
rzecz placówek edukacyjnych w Sy-
rii, które ucierpiały w czasie wojny. 

Wszystko zaczęło się 
w Gdańsku

Pomysł na inicjatywę zrodził się 
w czerwcu 2018 roku, kiedy gdań-
ski Zespół Szkół Katolickich im. św. 
Kazimierza odwiedził abp Joseph To-
bji, maronicki duchowny z Aleppo. 
Jeszcze przed wakacjami dyrektor 
szkoły, ks. Krzysztof Mudlaff, na-
uczyciele i uczniowie zdecydowali, 
że wesprą dzieci w Aleppo w sko-
ordynowany sposób. Wybór padł na 
ormiańsko-prawosławną szkołę pod-
stawową Asz-Szark w Aleppo, która 
dzięki wsparciu zorganizowała dla 
swoich uczniów liczne wydarzenia, 
m.in. bal karnawałowy, dzień sportu, 
a także przeprowadziła dystrybucję 
podręczników. 

Pierwsza oficjalna edycja programu, 
w którego koordynację włączyła się 
Caritas Polska, odbyła się w roku 
szkolnym 2019/2020. Od tego czasu 

udało się wesprzeć 9 szkół w Syrii, 
przekazując im kwotę 152 193 zł. 
Pozwoliło to m.in. na wykonanie re-
montu sal lekcyjnych oraz zakupie-
nie pomocy dydaktycznych i sprzę-
tu elektronicznego. Dzięki uczniom 
i nauczycielom z Polski najmłodsi 
Syryjczycy odzyskują normalne, 
godne dzieciństwo. Ponieważ wspól-
nymi siłami możemy osiągnąć jesz-
cze więcej, celem w roku szkolnym 
2022/2023 jest zebranie 300 000 zł 
na odbudowę i wyposażenie szkół 
w Aleppo.  

Dobra energia

Obecnie projekt Szkoła Szkole 
wspierają 22 szkoły z całej Polski. 
Zbiórki mogą być prowadzone, za 
zgodą dyrekcji szkolnej, podczas 
różnych okazji – np. bożonarodze-
niowego kiermaszu czy Dnia Dziecka 
– w ciągu całego roku szkolnego. 
W akcje angażują się Szkolne Koła 
Caritas, koła wolontariatu, nauczy-
ciele i rodzice uczniów, łącząc zbiórki 
funduszy z uświadamianiem na te-
mat sytuacji dzieci w Syrii. 

W roku szkolnym 2021/2022, w ra-
mach programu, szkoły zebrały aż 
46 073 zł. Kwota ta ma realny wpływ 
na życie dzieci w Aleppo. Dzięki niej 
uczniowie szkoły Mechitarystów 
wykorzystują na lekcjach nowocze-

To proste, wystarczy wejść na 
stronę caritas.pl/szkola i zareje-
strować swoją szkołę. Następnie 
koordynator programu z Caritas 
Polska skontaktuje się z Wami te-
lefonicznie, przedstawi program 
wraz ze szczegółami, odpowie na 
pytania i prześle pakiet materia-
łów niezbędnych do promowania 
projektu.

Jak dołączyć  
do programu   
Szkoła Szkole  
edycja 
2022/2023?

sny projektor, a przedszkolaki z Ze-
społu Szkół Cylicja mogą cieszyć 
się nowym placem zabaw. Z kolei 
montaż nowych paneli słonecznych 
odmienił życie dzieci i nauczycieli 
w szkole Al-Wurud, która boryka-
ła się z ograniczonym dostępem 
do energii. — Przez długi czas sta-
raliśmy się zapewnić podstawowe 
warunki do nauki naszym uczniom. 
Z powodu kryzysu energetycznego 
i paliwowego sale lekcyjne nie były 
oświetlone. Nie bylibyśmy w stanie 
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Międzynarodowy Dzień Pokoju

Światowy Dzień Uśmiechu

Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Mikołajki

Dzień Praw Człowieka

Wigilia Bożego Narodzenia

21.09

7.10

16.10

Uroczystość Wszystkich Świętych

30.10

6.1220.11

10.12

24.12

Międzynarodowy 

Dzień Edukacji
24.01

Walentynki

14.02
Dzień Docenienia

5.03
Dzień Kobiet

8.03
Wielkanoc

9.04
Międzynarodowy 

Dzień Rodzin15.05
Międzynarodowy 
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KIEDY ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ CHARYTATYWNĄ W SZKOLE?

Rok szkolny jest pełen 
okazji do dzielenia się 

dobrem z innymi...

Wybierz jedną z nich 
i zorganizuj zbiórkę 

na rzecz dzieci w Syrii.

przezwyciężyć tych trudności bez 
wparcia płynącego z programu Szko-
ła Szkole — mówi dyrektor szkoły 
George Dallal.

Ze zgromadzonych funduszy za-
kupiono także niezbędne artykuły 
szkolne, meble oraz pomoce eduka-
cyjne. Ufundowana została też po-
dróż „Świętego Mikołaja” do Aleppo, 
który dał uczniom drobne upominki 
i – co szczególnie istotne – radosne 
chwile pozwalające zapomnieć kosz-
mar wojny.

Szansa na 
przekroczenie barier

Pomoc materialna to nie jedyne wspar-
cie, jakie zostało przekazane w ramach 
programu. W minionej edycji aż 270 
syryjskich dzieci wzięło udział w kam-
paniach podnoszących wiedzę na te-
mat higieny, dyskryminacji i radzenia 
sobie z emocjami. — W trakcie wojny 
wiele rodzin chrześcijańskich zde-
cydowało się na wyjazd, obawiając 
się o bezpieczeństwo swoich dzieci. 

Obecnie w naszej szkole większość 
uczniów, bo ponad 90%, to muzuł-
manie. Dostrzegam w tym szansę na 
przekraczanie barier między nami 
i budowanie społeczeństwa, którego 
podstawą jest tolerancja i szacunek 
– mówi dyrektor szkoły Al-Wurud.

— W naszej szkole uczą się dzieci 
z chrześcijańskich i muzułmańskich 
rodzin. Budowanie postaw sprzyja-
jących koegzystencji jest niezwy-
kle istotne dla Syrii. Naszą szkołę 
wyróżnia to, że co roku wybieramy 
motto, np. „ten kto sieje miłość, 
zbiera miłość”, „miłość jest źródłem 
wszystkiego”, „szacunek i lojalność… 
ludziom i ojczyźnie” – wylicza dy-
rektor szkoły Al-Inaja, John Jamous.

Pomoc jest niezbędna również kadrze 
nauczycielskiej, dlatego w ramach 
programu zorganizowano szkolenia. 
Dzięki nim 56 nauczycieli z 8 szkół 
mogło podnieść swoje kwalifikacje, 
poszerzyć wiedzę na temat metod 
nauczania, rozwoju dzieci i znaczenia 
wsparcia psychospołecznego.

Tekst Gabriela Pawlak 
Zdjęcia Hope Center 

SPOŁECZNOŚĆ 
SZKOLNA ANGAŻUJĄ-
CA SIĘ W PROGRAM 
SZKOŁA SZKOLE JEST 
JUŻ CAŁKIEM SPORA, 
DLATEGO WAŻNA 
STAŁA SIĘ JEJ INTE-
GRACJA I INSPIROWA-
NIE DO DZIAŁANIA. 

Niespo-
dzianka

W ramach edycji 2022/2023 
proponujemy wszystkim 
polskim szkołom, zaangażo-
wanym w program Szkoła 
Szkole, niespodziankę. Szko-
łę, która wykaże się najwięk-
szą kreatywnością podczas 
zbiórki funduszy, odwiedzi 
nasza gwiazda

Okazją do zbiórek będą różne 
święta i uroczystości, które 
prezentujemy w naszym ka-
lendarium. Szczegółów szukaj-
cie na stronie caritas.pl/szkola

Ida Nowakowska!
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W KAŻDYM DZIECKU JESTdobroć
I CHĘĆ POMAGANIAJest przekonana, 

że w każdym dziecku 
jest dobro i chęć 

pomagania; trzeba tylko 
umieć to odkryć. Wierzy, 

że do działania można 
zachęcić innych poprzez 

własne zaangażowanie 
i… brak obietnic. 

Joanna Napierała, 
nauczycielka ze 

Szkoły Podstawowej 
w Jędrzejewie, opowiada 
nam, jak zainteresowała 

uczniów projektem 
Szkoła Szkole 

i zorganizowała festyn 
dzięki solidarnej 

współpracy.

Jak to się stało, że zaangażowała 
się Pani w projekt Szkoła Szkole?

Jeśli dobrze pamiętam, dyrekcja 
szkoły otrzymała mail informacyj-
ny od pani Gabrieli z Caritas Polska 
i przekazała go mnie, ponieważ pro-
wadzę Szkolne Koło Caritas i szkolny 
wolontariat „Pomagamy razem”. Po 
przeczytaniu maila i podjęciu decyzji 
o wzięciu udziału w akcji, pisemnie 
umówiłyśmy się na rozmowę te-
lefoniczną. Podczas tej rozmowy 
pani Gabriela udzieliła mi cennych 
wskazówek, np. podsunęła mi po-
mysł, by w każdej klasie stał słoik 
Caritas. Przez trzy miesiące udało 
się zebrać przeszło 600 zł, a muszę 
dodać, że szkoła, w której pracuję, 
nie jest za duża, mamy 199 uczniów. 
Pomysł na festyn narodził się niemal 
natychmiast. To najlepszy sposób na 
zebranie funduszy. Ludzie lubią takie 
spotkania. Dzieci dobrze się bawią, 
a dorośli mogą porozmawiać i przy 
okazji coś kupić. 

Kwota, jaką udało się zebrać pod-
czas festynu, jest imponująca, 

podobnie jak organizacja przed-
sięwzięcia. Jak udało się Pani za-
chęcić do akcji uczniów? 

To nie pierwsze przedsięwzięcie, 
które zrobiłam z uczniami. Pół roku 
wcześniej zorganizowaliśmy zbiórkę 
pieniędzy dla naprawdę biednej ro-
dziny. Wtedy sprzedawaliśmy ciasto. 
Zebraliśmy 1421 zł. Ponieważ była 
to zima, nie mogliśmy zapewnić wie-
lu atrakcji. Poprosiłam więc kolegę, 
żeby zorganizował mecz siatkówki. 
Dzieciaki miały rozrywkę i chętnie 
kupowały ciasto, przyszli dorośli 
i nauczyciele, a uczniowie z mojej 
klasy naprawdę chętnie sprzedawali 
smakołyki. Kiedy w lutym wybuchła 
wojna na Ukrainie, zrobiliśmy zbiórkę 
wszystkiego, co niezbędne – od rze-
czy, poprzez jedzenie o przedłużonej 
trwałości, na środkach higienicznych 
skończywszy. Były też inne projekty.

Na przykład?

Zebraliśmy dary dla uciekających 
Ukraińców i przesłaliśmy je na gra-
nicę. Gdy uchodźcy trafili do naszej 
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W KAŻDYM DZIECKU JEST wioski, zrobiliśmy zbiórkę dla kilku 
rodzin. Jeszcze wcześniej, razem 
z samorządem uczniowskim, zor-
ganizowaliśmy zbiórkę karmy dla 
zwierząt z pobliskiego schroniska. 
Parę razy organizowaliśmy zbiórkę 
w ramach akcji „Zapałka nie ogrzeje”. 
Śmiało i z dumą mogę powiedzieć, 
że mamy kilka sukcesów na kon-
cie. W akcje angażowało się wielu 
uczniów.

Wygląda na to, że uczniowie 
w Pani szkole są naprawdę  
wyjątkowi…

Szczególnie moja 7 klasa! Nie muszę 
ich namawiać do zaangażowania, gdy 
wpadnę na jakiś pomysł. Być może 
dlatego, że na samym początku po-
wiedziałam im, że… nic za to zaan-
gażowanie nie dostaną! Ani oceny, 
ani nawet punktów z zachowania. 

Wytłumaczyłam im, że wolontariat 
polega na pracy, za którą dostaje się 
tylko satysfakcję i poczucie szczę-
ścia, gdy zrobi się coś dobrego. Na-
tychmiast zrozumieli, o co chodzi. 
Pod koniec roku przyznali, że bardzo 
lubią pracę w wolontariacie. Poza 
tym nie ukrywam, że wiele zależy 
od opiekuna. Kiedy dzieciaki widzą 
zaangażowanie nauczyciela, pracują 
chętniej.

W zbiórkę na syryjskie szkoły też 
angażowali się głównie  
Pani uczniowie?

Tak, w program Szkoła Szkole najbar-
dziej zaangażowani byli uczniowie 
z mojej klasy. Jest spora, bo liczy 
25 uczniów, ale szczególnie muszę 
pochwalić 15 dzieci – zorganizo-
wali prawie wszystko, począwszy 
od ustawiania stoisk na festynie, 
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poprzez tworzenie rękodzieła, sprze-
daż różności i obsługę sprzętu, aż po 
sprzątanie boiska po wydarzeniu.

Festyn był bardzo udany, co przy-
ciągnęło uczniów i dorosłych?

Udało mi się „załatwić” wiele atrakcji. 
Ponieważ nie chciałam organizować 
tylko kiermaszu, nadałam wydarze-
niu kształt konkursu „Mam talent”. 
Dzięki temu publiczność dobrze się 
bawiła, a uczniowie mogli popisać 
się swoimi umiejętnościami. Kier-
masz opierał się na kilku stoiskach. 
Był kram z rękodziełem, głównie 
stworzonym przez moich uczniów, 
który oferował m.in. rysunki i obrazy, 

pluszowe koniki, świeczki zapacho-
we, drewniane świeczniki, ogrodowe 
grzyby, „las w słoiku”… Obok panie 
z Rady Rodziców sprzedawały upie-
czone przez uczniów ciasta – popro-
siłam wcześniej, żeby w każdej klasie 
ktoś upiekł placek – a do tego sprze-
dawały domowy chleb ze smalcem 
i skwarkami, a także kawę, herbatę, 
wodę. Natomiast panowie z Rady 
Rodziców smażyli na ognisku kieł-
baski. Następne stoisko koleżanka 
nazwała second handem i sprzeda-
wała tam wszystko, co zdołałyśmy 
zebrać: okulary przeciwsłoneczne, 
torebki, perfumy, książki, portfele 
itp. Ostatnie było stanowisko firmy 
kosmetycznej prowadzone przez 

koleżankę, która jest jej przedsta-
wicielką. Wszystkie towary były 
wycenione, ale często ludzie dawali 
więcej niż było trzeba. Największym 
powodzeniem cieszyły się ciasta i na-
poje, więc tu słoik napełniał się szyb-
ko. Równie dochodowe okazały się 
wata cukrowa i popcorn, które po-
wstawały w specjalnych maszynach. 
Jak wiadomo, to największa atrakcja 
dla dzieci. Naleśniki, pieczone przez 
jedną z mam, również cieszyły się 
powodzeniem.

Czyli najtłoczniej było przy sto-
iskach z jedzeniem. Co jeszcze 
miało powodzenie? 
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Młodzi ludzie najchętniej strzela-
li. Profesjonalna strzelnica to była 
prawdziwa atrakcja. Podobał się 
również konik z bryczką, który ob-
woził dzieci po boisku. Były też inne 
rozrywki. Przyjechała grupa wolon-
tariuszy z gminnego CUS-u i razem 
z moimi uczniami malowali twarze, 
zaplatali warkoczyki i robili zwie-
rzątka z balonów. Poza tym odbyły 
się rozgrywki sportowe, m.in. skoki 
w workach czy bieg z jajkiem na łyż-
ce – oczywiście nieugotowanym. Na 
festynie mieliśmy również wóz stra-
żacki. Dzieci mogły usiąść za kierow-
nicą, zobaczyć sprzęt i wykąpać się 
w pianie, co podobało się uczniom 
w każdym wieku. 

To wszystko wymagało dobrych 
pomysłów. Kto był taki kreatywny?

Dużą pomoc uzyskałam od prze-
wodniczącej Rady Rodziców, która 
organizowała kiedyś podobne przed-
sięwzięcie, więc opowiedziała mi, 
co można zrobić. Rozmawiałam też 
z uczniami. Myślę, że znajomość 
lokalnego środowiska też okazała 
się istotna. Dzięki niej udało mi się 
zorganizować straż, koniki, strzel-
nicę, maszyny do waty i popcornu. 
Dodam jeszcze, że większość osób, 
które były odpowiedzialne za swo-
je kramiki, to moi dawni uczniowie! 
Przecież nie odmawia się pomocy 
swojej nauczycielce, prawda?

Udało się Pani zaangażować mnó-
stwo osób. Ma Pani dar przekony-
wania?

Dwie nauczycielki zgłosiły chęć po-
mocy od razu, gdy opowiedziałam im 
o festynie, poprosiłam też troje na-
stępnych nauczycieli i nie odmówili. 

Nie spotkałam się z niechęcią niko-
go, do kogo zwróciłam się o pomoc, 
wprost przeciwnie. I tak naprawdę 
nie musiałam nikogo zachęcać do 
pomocy – ani dzieci, ani dorosłych. 
W ludziach tkwi głębokie przekona-
nie, że trzeba pomagać. Trzeba i już!

Dużo czasu zajęły przygotowania 
do festynu? Bo mam wrażenie, 
że nie sposób uporać się z tym 
w miesiąc…

Pierwszy telefon do sołtysa wsi z in-
formacją o festynie wykonałam 11 
maja, czyli właśnie na miesiąc przed 
festynem. Kilka pomysłów już mia-
łam, niektóre rodziły się w trakcie 
przygotowań, ale czas przygotowa-
nia festynu nie był długi. Był za to 
bardzo intensywny i absorbujący. Co 
prawda wspomniane wcześniej słoiki 
Caritas stały w klasach przez trzy 
miesiące, ale ich zrobieniem zajął 
się mój uczeń, więc to zadanie już 
miałam już z głowy.

Czy Pani zdaniem w każdej szkole 
znajdą się uczniowie chętni do 
bezinteresownej pomocy?

Jestem przekonana, że wiele zale-
ży od podejścia nauczyciela. Jeśli 
uczniowie widzą, że nauczyciel zo-
staje z nimi po lekcjach, żeby zabrać 
ich do schroniska i wyprowadzić 
pieski; gdy słyszą „robimy to” i to 
się dzieje, to chcą pracować jeszcze 
bardziej i z większym poświęceniem. 
Jestem przekonana, że w każdym 
dziecku jest dobroć i chęć pomaga-
nia. Trzeba tylko umieć to odkryć. 
Ogromne znaczenie ma też wytłu-
maczenie sensu akcji, którą chcemy 
zorganizować. Uczniowie muszą 
wiedzieć dla kogo i w jakim celu po-

święcają swój czas. To czyni pracę 
przyjemniejszą i bardziej satysfak-
cjonującą.

Udało się Pani wytłumaczyć sy-
tuację humanitarną w Syrii i sens 
zaangażowania w projekt Szkoła 
Szkole?

Skorzystałam z materiałów nadesła-
nych przez panią Gabrielę z Caritas. 
Na pewno ułatwiły mi one zadanie 
przybliżenia problemu. Nie ukrywam 
jednak, że wojna na Ukrainie zdomi-
nowała wszelkie rozmowy na temat 
pomagania. Takie mamy czasy…

Jakie korzyści dla społeczności 
szkolnej niesie ze sobą włączanie 
się w pracę charytatywną?

Największą korzyścią jest integracja. 
Nic nie łączy lepiej niż wspólna, cza-
sem bardzo ciężka, praca. Uczniowie 
jeszcze bardziej zżyli się ze sobą, ze 
mną, a ja z nimi i z lokalną społecz-
nością. Czynienie dobra niewątpliwie 
łączy i – jak już mówiłam – daje sa-
tysfakcję i szczęście. Nie można tych 
uczuć kupić żadnymi pieniędzmi. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała GP 
Zdjęcia archiwum prywatne  

Joanny Napierały
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Jest miejscem wakacyjnych podróży, 
luksusowych kurortów, wspaniałych 
plaż i monumentalnych świadectw 
starożytnej kultury. Jednak Egipt to 
także kraj ogromnych dysproporcji, 
będący celem nie tylko dla 
wczasowiczów. Podążając śladami 
Świętej Rodziny, schronienia nad 
Nilem szukają bowiem uchodźcy 
z Erytrei i Sudanu Południowego.

BEZPIECZNIi akceptowani

>>

20 

SIOSTRA, Z KTÓRĄ DZIELIMY ISTNIENIE



Dzieci uchodźców, którzy zdecydo-
wali się osiedlić w Egipcie, często 
pozostają poza systemem edukacji, 
co spowodowane jest biedą, barierą 
językową i kulturową oraz wieloma 
innymi czynnikami. Dla nich Misjo-
narze Kombonianie Serca Jezusowe-
go prowadzą w Kairze dwie szkoły. 
Dzięki wsparciu Caritas Polska mogą 
one dalej działać i przyjmować coraz 
więcej uczniów. By dowiedzieć się, 
jak sobie radzą i jakie mają potrzeby, 
w maju tego roku odwiedził je dy-
rektor Caritas Polska, ks. dr Marcin 
Iżycki, który towarzyszył w podróży 
do stolicy Egiptu polskiej parze pre-
zydenckiej.

Źródło problemu

Erytrea jest nazywana afrykańską 
Koreą Północną, ale pod wzglę-

dem wolności słowa plasuje się na 
ostatnim, 179 miejscu. To kraj izolo-
wany od świata, gdzie rządzi jeden 
z najbardziej represyjnych reżimów 
na świecie. Łapanki, prześladowa-
nia, praca przez 7 dni w tygodniu, 
wyniszczająca i długoletnia służba 
wojskowa oraz totalna kontrola 
obywateli to tutejsza rzeczywi-
stość. Prześladowani są tu dzien-
nikarze i działacze praw człowieka. 
Nic dziwnego, że wielu mieszkańców 
5-milionowej Erytrei szuka azylu za 
granicą. Ryzykując życiem co mie-
siąc 5 tysięcy osób opuszcza kraj, 
znajdując schronienie w sąsiednich 
państwach oraz w Europie. 

Sudan Południowy jest jednym z naj-
młodszych Państw na świecie i mie-
rzy się ze skutkami długoletniej woj-
ny domowej. Wskutek walk 2,3 mln 
osób straciło dach nad głową i zgi-

nęło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, 
a walczące oddziały dopuściły się 
wielu zbrodni na cywilach. Wielolet-
ni konflikt odbił się na kondycji kra-
ju i życiu jego mieszkańców. Ludzie 
cierpią z braku żywności i dostępu do 
pitnej wody. W 2017 r. ONZ ogłosiła 
na części terytorium Sudanu Połu-
dniowego piąty, najwyższy stopień 
zagrożenia głodem. Mieszkańcom 
zagrażają także choroby, bowiem 
kryzys ekonomiczny przyczynił się 
do poważnych problemów w sek-
torze służby zdrowia, a powodzie 
zniszczyły infrastrukturę wodno-sa-
nitarną. Ludzie są zmęczeni sytuacją 
i tracą nadzieję na jej poprawę, dla-
tego nietrudno zrozumieć, dlaczego 
opuszczają ojczyznę.

Z deszczu pod rynnę?

Wielu uchodźców z krajów afrykań-
skich trafia do Egiptu, gdzie sytu-
acja też nie jest najlepsza. Mieszka 
tu bowiem ponad 100 milionów lu-
dzi, z czego 73% żyje poniżej progu 
ubóstwa. Według danych UNHCR 
w Egipcie przebywa 258 tysięcy 
uchodźców i 66 tysięcy azylantów. 
Jednak szacuje się, że migrantów bez 
dokumentów jest znacznie więcej, 
nawet 5-6 milionów. Dominującą 
grupę – liczącą od 750 tys. do 4 mln 
osób – stanowią obywatele Sudanu 
i Sudanu Południowego.*

Życie migrantów jest bardzo trudne. 
Najczęściej utrzymują się oni z drob-
nego handlu lub dorywczej pracy 

i akceptowani
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fizycznej – sprzątania, 
gotowania czy opieki nad 
dziećmi. Jako konkurenci 
na rynku pracy spotykają 
się z dyskryminacją oraz 

protekcjonalnym czy nawet lekcewa-
żącym traktowaniem ze strony lepiej 
zarabiających mieszkańców Egiptu. 

Sytuacja migrantów jest monitoro-
wana przez międzynarodowe insty-
tucje, m.in. przez ONZ i Unię Euro-
pejską. W niekontrolowanej migracji 
szuka się źródeł napięć i tropi pro-
cedery przestępcze, takie jak handel 
ludźmi. Od 1990 r. w Kairze funkcjo-
nuje krajowe, a od 1991 r. też regio-
nalne (dla Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej) biuro Międzynarodowej 
Organizacji na rzecz Migracji (IOM). 
Ważną rolę odgrywa World Food 
Programme, który wspiera finanso-
wo rodziny. Kościół katolicki rów-
nież jest zaangażowany w niesienie 
pomocy, wspierając uchodźców za 
pośrednictwem misjonarzy.

Szkoły nadziei

Zgromadzenie misjonarzy kombo-
nianów pracuje na rzecz uchodźców 
od 1984 roku. Przestrzeń, w której 
wiele jest jeszcze do zrobienia, to 

edukacja. Bez niej dzieci z Sudanu 
Południowego i Erytrei nie miałyby 
szans na integrację z egipskim spo-
łeczeństwem. Kombonianie mają 
pod opieką ponad 1000 uczniów na 
różnych etapach kształcenia w kil-
ku szkołach i centrach oświatowych 
– 2-letnim przedszkolu, 8-letniej 
szkole 1 stopnia, 3-letniej szkole 2 
stopnia oraz placówkach prowadzą-
cych szkolenia zawodowe. Szkoły 
zapewniają nie tylko edukację, ale 
też podstawową opiekę zdrowotną 
oraz posiłki. Misjonarze roztaczają 
nad dziećmi opiekę duszpasterską 
oraz podejmują inicjatywy służące 
integracji. 

Działania te wspiera Caritas Polska, 
dlatego przekazała 270 tys. zł na wy-
nagrodzenia dla 55 nauczycieli oraz 
13 pracowników administracyjnych 
jednej ze szkół. Wielu spośród za-
trudnionych nauczycieli to uchodźcy 
i migranci, a środki, które otrzymują, 
są ważne dla nich i ich rodzin, ponie-
waż zapewniają im stabilną sytuację 
materialną. Dla uchodźców eduka-
cja dzieci jest jedną z kluczowych 
potrzeb, bo umożliwia dobry start 
w dorosłość. Ponadto regularne zaję-
cia szkolne pośrednio chronią dzieci 
przed innymi zagrożeniami, takimi 
jak przemoc czy wykorzystywanie.

— Dzieci przychodzą do szkoły przez 
4 dni w tygodniu. Prowadzone są 
zajęcia z angielskiego i arabskiego, 

a także matematyka i wychowanie fi-
zyczne. Ta szkoła jest łaską dla dzieci. 
Możliwość spędzenia czasu w szkole, 
a nie na ulicy jest łaską. Uczniowie 
przychodzą nawet wtedy, kiedy nie 
mają zajęć. Wiedzą, że to miejsce, 
gdzie mogą się bawić i nawiązywać 
relacje. Gdyby nie wsparcie Caritas 
Polska nie miałyby takiej możliwo-
ści — mówi Claude Odongar MCCJ, 
kombonianin z Czadu, proboszcz pa-
rafii św. Józefa w Kairze i dyrektor 
działającej przy niej szkoły. — Oba-
wiamy się o przyszłość dzieci. Boimy 
się, że jeśli się nimi nie zajmiemy, to 
znajdą się na ulicy. Staramy się więc 
utrzymać je jak najdłużej w szkole, 
gdzie mogą odebrać wykształcenie 
i uczyć się zasad dobrego współżycia 
z innymi. W ten sposób otwieramy 
im perspektywy na różne scenariu-
sze życiowe. Na przykład uczyliśmy 
dzieci gotować, a później niektóre 
z nich znajdowały pracę w gastro-
nomii — dodaje duchowny. 

Każdy może wesprzeć projekt:

 wpłacając dowolną kwotę 
na konto nr 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384  
z dopiskiem SUDAN 

*Dane liczbowe o migracji w Egipcie 
pochodzą z danych Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych
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Wyjątkowa wizyta

W dniach 29-31 maja 2022 roku ks. 
dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas 
Polska, wraz z reprezentacją orga-
nizacji, wziął udział w oficjalnej po-
dróży polskiej pary prezydenckiej do 
Egiptu. W agendzie pobytu w Kairze 
znalazła się wizyta Pierwszej Damy 
w jednej z kairskich szkół, prowadzo-
nej przez misjonarzy kombonianów. 
Szkoła oferuje zajęcia w klasach 1-8, 
dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat. 
Chociaż zgodnie z prawem dzieci 
uchodźców mogą zostać włączone 
w egipski system edukacji, w prakty-
ce szkoły publiczne nie są do tego od-
powiednio przygotowane ze względu 
na istniejące bariery językowe, brak 
odpowiednich środków służących 
przeciwdziałaniu przemocy szkol-
nej wobec małoletnich uchodźców, 
a także brak dokumentacji potwier-

dzającej ich wcześniejszą edukację. 
Tym ważniejsze staje się wspieranie 
takich placówek, jak te prowadzone 
przez misjonarzy.

— Dzięki wsparciu Caritas i opiece 
misjonarzy, do jednej tylko szkoły 
uczęszcza już nie 15 uczniów, jak 
wtedy, gdy placówka rozpoczynała 
pracę, ale 186, i szkoła ma szansę 
na dalszy rozwój. Życzę państwu 
kolejnych sukcesów w prowadzeniu 
dalszej działalności — powiedziała 
podczas wizyty Agata Kornhauser-
-Duda. — W szkole nie tylko zdoby-
wa się wiedzę. Tutaj także nawiązuje 

się głębokie relacje z rówieśnikami. 
Chciałabym, byście wykorzystali ten 
czas, by je wzmacniać. Jestem prze-
konana, po zobaczeniu przedstawień 
zaprezentowanych przez dzieci, że 
tu możecie rozwijać wasze talenty. 
Dziękuję za to miejsce, które wspólnie 
tworzycie. Życzę wam, byście czuli się 
tu bezpieczni, akceptowani i życzę 
satysfakcji z bycia tutaj — zwróciła się 
do uczniów Pierwsza Dama.

— Cieszymy się, że wsparcie Caritas 
ma realny wpływ na kształtowanie 
lepszej przyszłości dla uczących się 
u misjonarzy dzieci oraz, że nasza 
pomoc wniosła tak wiele dobrego. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
którzy wspierali ten projekt — pod-
sumował ks. dr Marcin Iżycki. 

Caritas Polska traktuje inwestycje 
w edukację na świecie jako jedną 
z najlepszych dróg do wychodzenia 
z ubóstwa. Finansowanie takich pro-
gramów jest wyzwaniem, ale warto 
je podejmować, bo pozwala odmie-
nić życie wielu ludzi i daje nadzieję, 
która jest motorem do działania.

Tekst Maurycy Pieńkowski,  
Przemysław Bogusz 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

>>  

23 numer 2/3 – wrzesień 2022

SIOSTRA, Z KTÓRĄ DZIELIMY ISTNIENIE



OPATRZNOŚCI
ZNAKBożej
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„Wszystkiego, co 
naprawdę trzeba 

wiedzieć, nauczyłem 
się w przedszkolu: 

o tym jak żyć, co 
robić, jak postępować, 

współżyć z innymi, 
patrzeć, odczuwać, 

myśleć, marzyć 
i wyobrażać sobie 

lepszy świat” – pisze 
amerykański eseista 

Robert Fulghum*. 
Trudno się z nim nie 

zgodzić, dlatego wśród 
projektów wspieranych 

przez Caritas Polska 
są również te, których 

celem jest budowa 
elementarnych 

placówek 
oświatowych.

Siostra Weronika 
Sakowska, misjonarka 
posługująca w Kamerunie, 
chce budować dzieciom 
przyszłość

Rzadko się mówi o tym, że przed-
szkole ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju człowieka. Owszem, pod-
kreśla się, że edukacja jest najlepszą 
inwestycją w człowieka, ale częściej 
w kontekście szkoły podstawowej, 
szkoły średniej i studiów. A przecież 
przedszkole wprowadza malucha 
w świat dotąd dla niego obcy. Sta-
nowi bezpieczną przestrzeń, w której 
dziecko uczy się systemu wartości 
i zgodnego współistnienia w grupie, 
ale też wrażliwości i empatii, czyli 
tego, co w życiu najważniejsze. Wie-
dzą to siostry misjonarki, które tę 
elementarną edukację chcą zapew-
nić małym mieszkańcom Kamerunu. 
W realizacji tego zadania wspiera je 
Caritas Polska.

Oaza w sercu Afryki

Przedszkole budowane przez Zgro-
madzenie Sióstr Apostolstwa Kato-
lickiego, czyli siostry pallotynki, bę-
dzie miejscem szczególnym. Przede 
wszystkim dlatego, że powstaje 
w dalekim Kamerunie, w sercu Afry-
ki. Stanie się nowym elementem in-
frastruktury Nkolbisson – stosunko-
wo młodej, ale też biednej dzielnicy 
miasta stołecznego Yaounde. Będzie 
miało znaczenie nie tylko dla dzieci, 
ale też dla rozwoju całej dzielnicy, 
w której nie wszędzie doprowadzona 

jest jeszcze woda i elektryczność. 
Obecność nowej placówki eduka-
cyjnej będzie argumentem, który być 
może przekona miejscowe władze 
o konieczności zmian.

W nowym przedszkolu miejsce znaj-
dzie ok. 180 dzieci. Chętnych nie 
brakuje, bo w promieniu 5 km nie 
ma drugiej takiej placówki. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że przedszko-
le będzie prowadzone przez siostry 
pallotynki, bo w Kamerunie wszyscy 
wiedzą, że edukacja w katolickich 
placówkach jest na wysokim pozio-
mie. — Przedszkola w Kamerunie 
działają w systemie 3-letnim, po-
dzielonym na małą, średnią i dużą 
grupę nauczania. Kadrę zapewnia 
m.in. archidiecezja, pilnując, aby na-
uczyciele wykazywali się dobrym 
przygotowaniem — mówi siostra We-
ronika Sakowska, przyszła dyrektor 
przedszkola. — Pomysł założenia 
przedszkola zrodził się w naszych 
sercach w trakcie rozmów z okolicz-
nymi mieszkańcami. Słuchając ich 
głosu wyciągnęłyśmy wniosek, że 
trzeba dać tej wspólnocie kolejne 
miejsce, które będzie znakiem Bożej 
opatrzności, i po wspólnym rozwa-
żeniu w modlitwie, zdecydowały-
śmy, że podejmiemy się tego dzieła 
— dodaje. Zajęcia w przedszkolu 
będą odbywały się w języku fran-
cuskim, który, obok angielskiego, jest 
w Kamerunie językiem urzędowym. 
— Dzieci zaczną naukę od poznawa-
nia liter i cyfr oraz ćwiczenia pisania 
kredą na tabliczkach. Będą też miały 
dużo czasu na zabawę. Program jest 
tak skonstruowany, aby mogły zdo-
być umiejętności działania w grupie 
i przyswoić sobie zasady funkcjo-
nowania w społeczności — wyjaśnia 
siostra Weronika. 

*R. Fulghum, „Wszystkiego, co naprawdę 
muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”,  

Wydawnictwo Kos, 2008
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Podwójna radość

Mieszkańcy Nkolbisson, które należy 
do najbiedniejszych dzielnic Yaoun-
de, chcą zmian, bo życie ich to wiecz-
ne zmaganie się z niedostatkiem. 
Wiele rodzin mieszka w prowizo-
rycznych schronieniach przykrytych 
blachą. Największym problemem jest 
brak pracy. Część rodzin utrzymuje 
się z plonów rolnych, ale nie wszyscy 
mają ziemię, na której mogliby coś 

uprawiać. Szansą na zmianę życia 
jest edukacja, jednak w Kamerunie 
jest ona nieobowiązkowa i płatna, 
dlatego aż 30% młodych Kameruń-
czyków nie chodzi do szkoły w ogóle. 
Nietrudno zatem zrozumieć radość 
tych, którzy mieszkają w pobliżu 
misji i mogą posłać swoje dzieci do 
prowadzonej na jej terenie szkoły czy 
przedszkola. Radość ta jest przy tym 
podwójna, bo przy budowie, utrzy-
maniu i obsłudze placówki misjona-
rze często zatrudniają miejscowych, 
którzy w ten sposób zyskują stabilne 
źródło dochodu.

— Będąc w Kamerunie spotyka-
łem się z ludźmi, którzy pracują 
przy budowie przedszkola, a także 
z dziećmi i rodzicami, którzy cze-
kają na jego otwarcie. Wiem, że to 
przedsięwzięcie odmieni życie miesz-
kańców całej dzielnicy. Obserwując 
tempo budowy, przekonałem się, że 
to jeden z cudów naszych czasów. 
Misjonarze podejmują się niezwy-
kłych dzieł często nie mając grosza 
na start. A jednak kończą szkoły, 
przychodnie, ośrodki dożywiania, 
świetlice, zakłady pracy i kształcenia, 
które są znakiem nie tylko ludzkiej 
solidarności, ale również Bożej obec-
ności wśród nas — podsumował swój 
pobyt w Nkolbisson ks. dr Marcin 
Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
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Pomagam siostrom misjonarkom od prawie dwóch lat, 
od momentu powstania projektu budowy ich domu. 
Zostaliśmy też poproszeni o pomoc w zakresie kontroli 
technicznej budowy przedszkola i szkoły podstawo-
wej. Jesteśmy przekonani, że chodzi o bardzo ważne 
dzieło dla tutejszej ludności. Mam nadzieję, że dzieci, 
które będą się tu uczyć, zdobędą różne zawody. Staną 

się inżynierami jak ja, ale też specjalistami w innych 
dziedzinach – lekarzami, nauczycielami – i będą prze-
kazywać swoją wiedzę dalej, kolejnym pokoleniom. 
Może znajdą się też wśród nich tacy, którzy podążą 
za powołaniem i będą towarzyszyć dzieciom w drodze 
duchowej, a dzieci będą z tego korzystać, tak jak my 
korzystamy z obecności sióstr.

Benoit Lend, inżynier budownictwa 
z 30-letnim doświadczeniem

Jean-Louis Tonfack, kierownik firmy 
Togel Construction odpowiedzialnej za budowę przedszkola

Realizujemy projekt dla dzieci przygotowany przez 
siostry. Na razie budujemy przedszkole, potem posta-
wimy też szkołę podstawową. Każdy z pracowników 
przywiązuje dużą wagę do swojego zadania. Z tego, co 
się orientuję, większość pracowników mieszka w oko-
licy, a wśród nich są tacy, którzy mają żony i dzieci. 
Myślę, że dla nich to byłaby wielka radość, gdyby ich 
dzieci uczyły się w przedszkolu i szkole, którą zbudo-
wali. Słyszę też głosy innych ludzi z okolicy, którzy 
są bardzo zadowoleni, że powstają tutaj te placówki. 
Są przekonani, że będą one czyste, zadbane, a dzieci 

będą mogły się uczyć i rozwijać w dobrych warunkach. 
Złożyliśmy oficjalny wniosek o zezwolenie na budo-
wę, merostwo kontroluje czy są przestrzegane normy 
wysyłając architektów. Jak widzicie, konstrukcja jest 
solidna, przetrwa całe lata. Dzieci będą zadowolone 
i bezpieczne. Wiele pokoleń dzieci!
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Penga Martial Hervé, 
ojciec wychowujący 
samotnie dwóch synów

Pracuję z siostrami od kiedy przyje-
chały do Nkolbisson. Wychowałem się 
tutaj. Siostry przyjęły mnie do siebie 
jak sierotę, razem z moimi dziećmi. Wi-
dzicie jak ładnie jesteśmy dziś ubrani? 
Kiedyś mieliśmy podarte ubrania, a ja 
chwytałem się różnych prac: pracowa-
łem w polu, woziłem pustaki na budo-
wę, klientów samochodem… Radziłem 
sobie, jak to się mówi w Kamerunie. 
Teraz mam stałą pracę u sióstr, po-
magam im codziennie we wszystkim 
– w pracach domowych, technicznych. 
Wcześniej było nam bardzo trudno, 
wychodziłem rano do pracy i czasem 
wracałem bardzo późno. Synkowie byli 
bardzo mali i zostawieni sami sobie 
w domu. Siostry poznały naszą sytu-
ację i pozwoliły mi przeznaczyć czas na 
zajmowanie się dziećmi rano, po połu-

dniu i wieczorem. Chłopcy zrobili duże 
postępy w nauce, bo mam czas, by się 
nimi zajmować. Lepiej się uczą, więcej 
rozumieją, dzięki temu, że jestem blisko 
nich, a siostry doradzają mi w wycho-
wywaniu. Właśnie wróciliśmy z kate-
chezy. Zrozumiałem, że trzeba oddać 
swoje życie Bogu. Wcześniej bardzo mi 
tego brakowało. Wszyscy w dzielnicy 
jesteśmy szczęśliwi, że siostry są tu 
z nami. Każdy chce za wszelką cenę, 
by jego dzieci chodziły do szkoły ka-
tolickiej, bo jesteśmy przekonani, że 
to najlepsze miejsce dla naszych dzieci, 
że zapewni im ono najlepszą edukację. 
Moi koledzy często mówią mi: „Martial, 
kiedy się skończy budowa przedszko-
la i szkoły, chcę do nich posłać moje 
dziecko”. A ja im odpowiadam: „Spo-
kojnie, przyjdzie czas”. Potrzebujemy 
sióstr, bo z ich pomocy korzysta całe 
nasze społeczeństwo. Radzą nam, jak 
żyć. W imieniu swoim i nas wszystkich 
dziękuję! 
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Obama Bonnie Marie Josiane, 
matka 4-letniego synka Boniego

Pochodzę z bardzo biednej rodziny 
i nie uczęszczałam do szkoły. Dwa 
lata temu straciłam ojca. Kiedy 
spotkałam siostry, zapytały mnie, 
co robię w życiu. A ja nie robiłam 
nic. Poruszyło je to i zaproponowa-
ły mi pracę z nimi. Spytały o po-
ziom mojego wykształcenia, żeby 
wiedzieć, jak mi pomóc. Byłam 
jeszcze bardzo młoda. Siostry są 
bardzo miłe, kochane, nauczyły 
mnie życia z Jezusem i posłały do 
szkoły. W zeszłym roku zdałam 
egzamin końcowy gimnazjum i eg-
zamin wstępny do szkoły średniej, 
dzięki czemu jestem teraz w ostat-
niej klasie liceum. Jestem bardzo 
wdzięczna za tę łaskę, którą dał mi 
Bóg. Jestem tylko biedną sierotą, 
ale dzięki łasce zdałam egzamin 
wstępny i mam nadzieję, że z Bożą 
pomocą w tym roku zdam matu-
rę. Wszystko dzięki Bogu, który 
postawił na mojej drodze siostry. 
Dzięki nim mamy dzisiaj jedzenie, 
ubranie i dach nad głową. To są 
bardzo dobre i kochane osoby. Je-
stem bardzo wdzięczna za całe do-
bro otrzymane od sióstr, wszyscy 

jesteśmy bardzo wdzięczni. Jestem 
bardzo wdzięczna także Wam, dar-
czyńcom, za wszystkie łaski i cuda, 
które zdarzają się w moim życiu. 

Chociaż jestem jeszcze bardzo mło-
da i chodzę do szkoły, mam czte-
roletniego synka. Bonnie Faustin 
Arsène uczęszcza do przedszkola 
publicznego w dzielnicy, ale od 
przyszłego roku pójdzie do placówki 
sióstr pallotynek, która powstanie 
niedługo dzięki łasce i miłosierdziu 
Boga. Arsène jest bardzo inteli-
gentnym i żywiołowym dzieckiem. 
Dużo się bawi i uczy. Lubi czytać, 
pisać i robić to, co inni. Jest bardzo 
miły i kochany. Chciałabym, żeby 
był pielęgniarzem lub lekarzem, to 
jest moje dawne marzenie. Chcia-
łabym, żeby leczył innych, pomagał 
diagnozować, opiekował się nimi, 
to bardzo dobry zawód. Dziękuję 
wszystkim darczyńcom za to, co dla 
nas robią, że pomagają w budowie 
przedszkola. Mój syn będzie mógł do 
niego chodzić i może ja też znajdę 
tam zajęcie. Dzięki Wam możemy 
żyć spokojnie.

Każdy z nas może mieć udział  
w budowie takich placówek,  
jak przedszkole w Yaounde

 dokonując wpłaty na 
stronie caritas.pl/misje

 wpłacając dowolną kwotę  
na konto: 70 1020 1013 
0000 0102 0002 6526  
z dopiskiem MISJE 

 wysyłając SMS o treści 
MISJE pod numer 72052  
(koszt 2,46 zł z VAT)

Zapraszamy do odwiedzenia stro-
ny caritas.pl/misje, by zobaczyć, 
ile wspólnie dotąd zrobiliśmy.

Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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PERSPEKTYWY
Z innejNie jesteśmy w stanie 

wyobrazić sobie tego, 
co czuje druga osoba, 
tak bowiem różne są 
perspektywy, z których 
patrzymy na życie. Krystian 
na przykład nie wie, jak to 
jest być zdrowym, bo odkąd 
sięga pamięcią, zmaga się 
z chorobami. Nie wie tego 
także mała Marianka chora 
na SMA. Bez naszej pomocy 
być może nigdy się tego nie 
dowiedzą.
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To prawda, że kwoty potrzebne na 
uratowanie czyjegoś życia lub zdro-
wia bywają zawrotne, ale ziarnko do 
ziarnka… Każdy grosz się liczy. Jeśli 
będziemy działać razem, przywró-
cimy nadzieję i radość tym, którzy 
doszli do tak zwanej ściany. Ściany 
swoich możliwości fizycznych, psy-
chicznych i finansowych.

Solidarna pomoc zmienia życie 
ludzkie na lepsze. Mamy na to do-
wody w postaci dziesiątek udanych 
zbiórek, które zakończyły się ope-
racją ratującą życie, podaniem leku, 
który zatrzymuje śmiertelną choro-
bę, zakupem niezbędnego sprzętu 
medycznego. Zachęcamy Was do 
pomagania, do dzielenia się. Prze-
konajcie się, że pomaganie może być 
sposobem na znalezienie sensu życia 
w tych trudnych i skomplikowanych 
czasach.

Mateusz, Bartek 
i Wiktoria
Troje dzieci Urszuli choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni. Mateusz 
i Bartek poruszają się tylko na 
wózkach. Wiktoria, najstarsza 
córka, jeszcze chodzi, ale choroba 
stopniowo zabiera jej tę zdolność. 
Urszula jest wdową. Jej życie to 
nieustanna walka z przeciwno-
ściami, ale nie skarży się. — Dzieci 
to sens mojego istnienia. Kocham 
moją trójkę nad życie. Są otwarci, 
chętni do pomocy, mimo poważ-
nych ograniczeń — opowiada.

Urszula jest dzielna, dla dzieci za-
wsze ma uśmiech na twarzy. Tylko 
czasem, gdy nikt nie widzi, płacze 
z bezsilności. Mateusz i Bartek 
wymagają stałej pomocy, przeno-
szenia z wózka do łóżka. Kręgosłup 
Urszuli protestuje. Już kilka razy 
była z tego powodu w szpitalu. 
Wiktoria jest jej podporą. Póki 
chodzi, zajmuje się domem i brać-
mi. Rodzeństwo objęte jest progra-
mem leczenia Spinrazą, jedynym 
lekiem, który spowalnia postępy 
rdzeniowego zaniku mięśni. Spin-
raza podawana jest co miesiąc, 

do końca życia, przez iniekcje do 
kręgosłupa. Leczenie działa. Bartek 
samodzielnie podnosi obie ręce do 
góry, Wiktoria wchodzi bez pomo-
cy na 4 schody. Na iniekcje do-
jeżdżają 80 km, ale ich samochód 
jest stary, sypie się. Nie można 
na nim polegać. — Potrzebujemy 
samochodu, który dowiezie nas 
wszędzie i będzie dostosowany do 
przewożenia wózków — mówi Ur-
szula. Gdy wsiadają do samochodu, 
za każdym razem modlą się, żeby 
dojechać do celu. A samochód 
oznacza wolność, niezależność, 
możliwość prowadzenia w miarę 
normalnego życia. — Zwracam się 
z prośbą o pomoc w zakupie samo-
chodu. Sama nie dam rady — błaga 
Urszula.

Razem możemy pomóc Mateuszo-
wi, Bartkowi, Wiktorii i ich mamie 
przekazując darowiznę: 

   poprzez stronę uratujecie.pl/
potrzebujacy/RodzinaLeje  

   lub przelewem na konto 
47 1160 2202 0000 0003 
2305 9331, wpisując tytuł 
przelewu AUTO
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Martynka i Patryk
Martynka i Patryk są ze sobą bar-
dzo związani. Kochają się ogromnie 
i lubią być razem. Oboje urodzili się 
z miopatią spowodowaną mutacją 
genu SEPN 1, rzadką i nieuleczal-
ną chorobą. Choroba powoduje 
osłabienie i zanik mięśni. Martyn-
ka i Patryk poruszają się tylko na 
wózkach, wymagają specjalistycz-
nego leczenia i rehabilitacji. Tylko 
intensywne, regularne ćwiczenia 
spowalniają postępy miopatii. Każdy 
dzień Martynki i Patryka wypełniony 
jest ciężką pracą. Niestety choroba 
zabiera kolejne zdolności fizyczne. 
Patryk śpi już tylko z respiratorem, 
zaczyna mieć problemy z jedzeniem 
i mówieniem. Każda najdrobniejsza 
infekcja jest ogromnym zagrożeniem, 
dlatego dzieci nie chodzą do szkoły. 
Magda, mama Martynki i Patryka, 
zostawiła wszystko i w tej chwili zaj-
muje się wyłącznie dziećmi. Rodzice 
robią wszystko, aby życie dzieci było 
zwyczajne, takie jak rówieśników. 
W czasie wyjazdów na turnusy reha-
bilitacyjne czy wizyty u specjalistów 
znajdują czas na zwiedzanie okolicy, 
kontakt z przyrodą. — Nazywamy 
to budowaniem wspomnień. Z sy-
tuacji, z aktywności, które teraz są 

możliwe, a w przyszłości mogą stać 
się nieosiągalne. Staramy się, żeby 
życie Martynki i Patryka nie obra-
cało się wyłącznie wokół szpitali, 
lekarzy, choroby — mówi Magda. 
Pewnego razu zdarzył się cud. Ro-
dzina otrzymała większe mieszkanie 
od nieznanego darczyńcy. Wreszcie 
wózki będą mogły zawrócić w poko-
ju. Teraz potrzebne są pieniądze na 
wykończenie nowego mieszkania, 
przystosowanie do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Jedynym 
żywicielem rodziny jest tata. Lecze-
nie i rehabilitacja pochłaniają każdy 
zarobiony grosz. Ta rodzina nie może 
zostać sama! Prosimy o wpłaty na 
leczenie, rehabilitację, poprawę wa-
runków bytowych.

Wszystkich, którzy chcą pomóc 
Martynce i Patrykowi, prosimy 
o wpłaty: 

   poprzez stronę  
uratujecie.pl/potrzebujacy/
Martynka_Patryk  

   lub przelanie darowizny 
bezpośrednio na konto 
47 1160 2202 0000 0003 
2305 9331, wpisując tytuł 
przelewu RATUNEK

Marianka 
Przyjechały do Polski, ponieważ 
w Ukrainie, skąd pochodzą, SMA 
nie jest leczone. — Opuściłam mój 
kraj z Marianką i jedną walizką. 
Moja córeczka jest głęboko niepeł-
nosprawna, wymaga komplekso-
wej, całodziennej opieki — opowia-
da Tetyana, mama Marianki, chorej 
na SMA, czyli rdzeniowy zanik mię-
śni. Tetyana wiedziała, że wyjazd 
z Ukrainy to dla Marianki jedyna 
szansa. Umówili się z mężem, że on 
zostaje w Ukrainie i będzie praco-
wał na utrzymanie rodziny. Zdecy-
dowali także, że oszczędności, za 
które planowali kupić mieszkanie, 
przeznaczają na leczenie córeczki 
i życie w Polsce. Marianka została 
zakwalifikowana na terapię Spinra-
zą, dostępną dla wszystkich dzieci 
chorych na SMA. To lek, który 
spowalnia postępy choroby, ale 
marzeniem całej rodziny jest terapia 
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”Bo całe Prawo 
wypełnia się w tym 
jednym nakazie: 
Będziesz miłował 
bliźniego swego  
jak siebie samego 
List do Galatów 5, 13

Krystian
Krystian ma szereg chorób, któ-
re powodują, że życie jego i jego 
rodziny jest niezwykle trudne. 
U Krystiana zdiagnozowano auto-
immunologiczne seronegatywne 
zapalenie mózgu. Choroba objawia 
się atakami agresji i autoagresji. 
Nadzieją jest podanie immuno-
globulin. Na drogą terapię rodziny 
Krystiana po prostu nie stać. Kry-
stian urodził się z autyzmem i jest 
upośledzony w stopniu znacznym. 
Nie mówi. Cierpi również na pa-
daczkę oraz wieloczynnikową 
infekcję. Przeszedł wiele chorób: 
toksokarozę, toksoplazmozę, bar-
tonellozę, babesiozę. Ma podej-
rzenie zespołu Hioba. Całe życie 
Krystiana to wizyty lekarskie, tera-
pie, rehabilitacje. Mama Krystiana 
zajmuje się synem przez cały czas. 
Podaje leki, wykonuje wszystkie 
prace pielęgnacyjne. Krystian nie 
je sam, musi być karmiony. Mama 
Krystiana musiała ze wszystkiego 
zrezygnować – z pracy, z życia 
towarzyskiego. Swój czas podpo-
rządkowała opiece nad synem. 
Niestety u Krystiana pojawiły się 
zachowania agresywne i autoagre-
sywne. Krystian jest zagrożeniem 

dla samego siebie. Lekarze po roz-
poznaniu zespołu PANS oraz sero-
negatywnego autoimmunologicz-
nego zapalenia mózgu stwierdzili, 
że jedyną szansą, aby zahamować 
chorobę i obniżyć poziom agresji, 
jest terapia immunoglobulinami. 
Terapia jest kosztowna, 3 dawki 
to 150 tysięcy złotych. Rodzina 
Krystiana bardzo potrzebuje naszej 
pomocy i wsparcia finansowego. 
— Nie mamy takich środków finan-
sowych, tym bardziej że mogą być 
potrzebne kolejne dawki i immu-
noglobulin. Nadzieją jesteście Wy, 
Ludzie Dobrej Woli. Proszę więc 
o pomoc, a będzie to pomoc nie 
tylko dla Krystian, ale też dla całej 
naszej rodziny — zwraca się do nas 
Iwona, mama Krystiana.

Każdy z nas może pomóc Krystia-
nowi. Wystarczy wpłacić darowi-
znę poprzez:

   serwis  uratujecie.pl/potrze-
bujacy/Krystian 

   lub dokonanie przelewu na 
konto 47 1160 2202 0000 
0003 2305 9331, wpisując 
tytuł przelewu KRYSTIAN

genowa Zolgensma – to lek cud, 
który zatrzymuje SMA natychmiast, 
ale kosztuje prawie 10 mln złotych 
i musi być podany, zanim dziecko 
osiągnie wagę 13,5 kg. Marianka 
rośnie i jest coraz bliżej tej granicy. 
Jest słaba, pełza po ziemi i podcią-
ga się na rękach. Dzieci w jej wieku 
biegają. Tetyana zachorowała 
w Polsce na nowotwór tarczycy 
i musi przechodzić drakońską che-
moterapię. A jednak, mimo trudno-
ści i cierpienia, Marianka i Tetyana 
na co dzień starają się zachować 
uśmiech. — Mimo tych wszystkich 
problemów staramy się bardzo, aby 
nasza rodzina była razem, chociaż 
nie zawsze fizycznie. Wspieramy się 
i kochamy — dodaje Tetyana.

Marianka ma bardzo mało czasu na 
przyjęcie terapii genowej. Jedyna 
nadzieja w ludziach dobrej woli. 
Darowizny dla Marianki można 
przekazywać: 

   bezpośrednio poprzez stro-
nę uratujecie.pl/potrzebuja-
cy/Marianka  

   lub przelewem na konto 47 
1160 2202 0000 0003 2305 
9331, wpisując tytuł przele-
wu MARIANKA
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PRZEŻYJMY   ŚWIADOMIE
Czas dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia to 
coroczne święto ekumeniczne, 
które powstało w odpowiedzi 

na wezwanie papieża 
Franciszka do nawrócenia 
ekologicznego  zawartego 

w encyklice Laudato si’. 
Wydarzenie ma na celu 

odnowienie relacji ze Stwórcą 
i całym stworzeniem poprzez 

wspólne świętowanie, 
działanie i jednoczenie się 

w modlitwie.

Czas dla Stworzenia rozpoczyna 
się 1 września, w Światowy Dzień 
Modlitw o Ochronę Świata Stwo-
rzonego, a kończy 4 października, 
na który przypada wspomnienie św. 
Franciszka z Asyżu. Te szczególne 
daty podkreślają duchowy wymiar 
troski o świat stworzony, która jest 
wpisana w wiarę katolicką. Święty 
z Asyżu, który jest wzorem „życia 
z prostotą i we wspaniałej harmonii 
z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą 
i z samym sobą” (Ls 10), inspiruje do 
umiaru i mądrego korzystania z da-
rów natury. Jego postać patronuje 
też Niedzieli św. Franciszka, w ramach 
której w poprzednich edycjach Czasu 
dla Stworzenia w całej Polsce odby-
wały się ekologiczne festyny para-
fialne pod patronatem Caritas Polska. 

Wsłuchaj się  
w gorzki krzyk

– brzmi tegoroczne hasło wydarze-
nia, inspirując do bycia uważnym na 
kondycję otaczających nas stworzeń. 
„Jeśli uczymy się słuchać głosu stwo-
rzenia, to zauważamy w nim swoisty 
dysonans. Z jednej strony jest to 
słodka pieśń wychwalająca naszego 
umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś 
gorzki krzyk, który żali się przez nasze 
ludzkie złe traktowanie” – pisze papież 
Franciszek w orędziu na tegoroczne 
obchody Światowego Dnia Modlitw 
o Ochronę Świata Stworzonego. Pa-
pież Franciszek w orędziu zwraca też 
uwagę na grupy szczególnie dotknięte 
skutkami postępującej zmiany klima-
tu, których głosy są często pomijane 
w dyskusjach na wysokim szczeblu. 
Wśród nich są przede wszystkim 
uchodźcy klimatyczni, których licz-
ba według raportu IDMC od 2008 r. 
wzrosła do 318 mln osób. To również 
rdzenni mieszkańcy cennych przy-
rodniczo, a obecnie zdewastowanych 
przez przemysł, zakątków Ziemi oraz 
młodzież, która w przyszłości będzie 
mierzyć się z problemami związany-
mi z globalnym ociepleniem. Ojciec 
Święty wzywa do porzucenia kon-
sumpcjonizmu i zmiany szkodliwego 
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stylu życia oraz zachęca, byśmy stali 
się świadomymi „obrońcami dzieła 
Bożego”.

Gorejący krzew

Każdego roku wybierane jest nie 
tylko hasło Czasu dla Stworzenia, 
ale także symbol. W ubiegłym roku 
był to namiot Abrahama oznaczający 
nasze zobowiązanie do zapewnie-
nia wszystkim ludziom i stworze-
niom miejsca w naszym wspólnym 
domu. W tym roku symbolem ob-
chodów jest gorejący krzew, który 
nieuchronnie kojarzy się z ogniem 
coraz częstszych pożarów trawią-
cych wysuszoną Ziemię, a będących 
skutkiem pogłębiającego się kryzysu 
klimatycznego. Jego płomień moż-
na równocześnie interpretować jako 

W orędziu na obchody Światowego 
Dnia Modlitw o Ochronę Świata 
Stworzonego papież Franciszek ob-
szernie porusza temat zbliżających się 
tegorocznych szczytów klimatycznych 
– listopadowego, w którym poruszane 
będą kwestie realizacji Porozumienia 
Paryskiego, oraz grudniowego poświę-
conego różnorodności biologicznej. 

— Szczyt klimatyczny COP27, który 
odbędzie się w Egipcie w listopadzie 
2022 r., stanowi kolejną okazję do 
wspólnego wspierania skutecznej 
realizacji Porozumienia Paryskiego 
[...]. Osiągnięcie celu paryskiego, 
jakim jest ograniczenie wzrostu 
temperatury do 1,5°C, jest sporym 
wyzwaniem i wymaga odpowiedzial-
nej współpracy między wszystkimi 
narodami w celu przedstawienia am-
bitniejszych planów klimatycznych 
lub ustalonych wkładów na poziomie 
krajowym, aby jak najszybciej zredu-
kować emisję gazów cieplarnianych 

netto do zera – czytamy w papieskim 
orędziu. 

— Z kolei, grudniowy szczyt COP15 
poświęcony różnorodności biologicz-
nej, który odbędzie się w grudniu, 
w Kanadzie, stworzy dla dobrej woli 
rządów ważną okazję do przyjęcia 
nowego wielostronnego porozu-
mienia, aby powstrzymać niszczenie 
ekosystemów i wymieranie gatun-
ków [...] — pisze Ojciec Święty w dal-
szej części orędzia.

Czas dla Stworzenia może stać się 
czasem przygotowania do tych wy-
darzeń, choćby poprzez modlitwę: 
— W tym Czasie dla Stworzenia 
módlmy się, aby szczyty COP27 
i COP15 mogły zjednoczyć rodzinę 
ludzką dla zdecydowanego zmierze-
nia się z podwójnym kryzysem: zwią-
zanym z klimatem i zmniejszeniem 
różnorodności biologicznej — apeluje 
do nas wszystkich papież Franciszek.

Przygotowanie do  
szczytów klimatycznych
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znak obecności Bożej, bo to płomień, 
który niczego nie niszczy, ale jest 
znakiem tego, że Bóg odpowiada na 
wezwanie uciśnionych. W tym miej-
scu należy przypomnieć wydarzenia 
opisane w Księdze Wyjścia:

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, 
Jetry, kapłana Madianitów, zaprowa-
dził pewnego razu owce w głąb pustyni 
i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 
ukazał mu się Anioł Pański w płomie-
niu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie 
spłonął od niego. 

Ten fragment otwiera przed nami 
przestrzeń do rozmyślań o istocie 
Boga, którego w gruncie rzeczy w nie 
znamy. Mojżesz zrozumiał, że Bóg 
jest niepojęty, jak zjawisko goreją-
cego krzewu; że nikogo nie skreśla, 
ale czeka, byśmy odpowiedzieli na 
Jego wezwanie. Przekonał się także, 
że Bóg słucha uciśnionych, bo oto 
właśnie objawił, że chce wyprowa-
dzić Izraelitów z niewoli egipskiej. 
Tak więc możemy być pewni, że Bóg 
słucha także tych, których życie sta-
ło się nieznośne z powodu zmian kli-
matycznych i którzy musieli z tego 
powodu opuścić swój dom. Z drugiej 
strony Bóg daje nam wskazówkę, 
byśmy tak jak On słuchali głosu 
stworzenia, który jest rozpaczliwy 
i coraz bardziej donośny.

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: 
Podejdę, żeby się przyjrzeć temu nie-
zwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew 
się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że 

Mojżesz podchodził, żeby się przyj-
rzeć, zawołał Bóg do niego ze środka 
krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś 
odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu 
Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały 
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, 
jest ziemią świętą. 

Gdy zagłębimy się w dalszy ciąg 
biblijnej historii, widzimy, że niesie 
ona jeszcze jedno przesłanie: Bóg 
pokazuje nam, że ziemia, po której 
stąpamy, jest święta, podobnie jak 
wszystko, co stworzył. Ponadto hi-
storia ta uczy nas pokory, jednak nie 
po to, by nas zawstydzić, ale by do-
prowadzić nas do poznania samych 
siebie i swoich słabości. Dopiero po-
zbawieni pychy będziemy w stanie 
z szacunkiem odnosić się do Stwórcy 
i wszystkiego, co jest Jego dziełem.

Tekst Aleksandra Wajgert,  
Justyna Składowska 

Zdjęcia inicjatyw archiwum projektu 
 Caritas Laudato Si

MODLITWA. Zorganizuj ekumeniczne 
nabożeństwo modlitewne, zainicjuj 
wspólną podróż w miejsca dotknięte 
zmianami klimatycznymi i utratą 
bioróżnorodności lub poświęć czas 
na rozważanie Słowa Bożego, np. 
Księgi Stworzenia. Jeśli nie masz 
duszy organizatora, pomódl się 
samodzielnie. Możesz posłużyć się 
„Modlitwą o naszą Ziemię” papieża 
Franciszka, którą znajdziesz na końcu 
encykliki Laudato si'.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Popro-
wadź wydarzenie przekazujące dobrą 
wiadomość, że każdy z nas może mieć 
swój wkład w ochronę świata stworzo-
nego. Zorganizuj pokaz filmu „Zapro-
szenie” prezentującego ideę Laudato 
si'; bądź na bieżąco i zarejestruj się na 
stronie laudatosimovement.org; zo-
stań gospodarzem konferencji, której 
tematem będzie ekoteologia i etyka 
środowiskowa. To samo możesz zrobić 
w gronie rodziny lub przyjaciół.

RZECZNICTWO. Bądź rzecznikiem 
sprawiedliwości klimatycznej, uczest-
nicząc w kampaniach, np. na rzecz 
pozbycia się paliw kopalnych. Śledź 
dyskusje i wydarzenia przygotowujące 
do COP27 i COP15. Rozważ rozmo-
wę z przedstawicielami  lokalnego 
samorządu na temat tego, jak chronić 
środowisko. Nie jesteś działaczem? Nic 
nie szkodzi – rozmawiaj o tym w szko-
le, w pracy, w domu, w grupie, której 
jesteś członkiem.

Módl się i działaj, tak jak umiesz
Każdy z nas jest zaproszony do udziału w Czasie dla Stworzenia  
na miarę swoich sił i możliwości:
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WIELKIE
ŚWIATA

sprzątanie

23 września rozpoczynamy 
kalendarzową jesień 
– porę, w której dużo się 
dzieje w przyrodzie i dla 
przyrody. Otwierając się 
na wezwanie papieża 
Franciszka zawarte 
w encyklice Laudato si’ 
warto zaangażować się 
w jedną z tych 
jesiennych inicjatyw. 

W trzeci weekend września odby-
wa się Sprzątanie Świata (Clean Up 
the World), czyli międzynarodowa 
akcja oczyszczania zaśmieconych 
terenów. W Polsce akcję zainicjo-
wała w 1994 r. Mira Stanisławska-
-Meysztowicz, założycielka fundacji 
Nasza Ziemia, która organizuje ogól-
nopolskie zbieranie śmieci. W tym 
roku hasło akcji to celna parafraza 
innego nośnego hasła – brzmi ono: 
„Wszystkie śmieci są nasze!”. I trudno 
się z nim nie zgodzić. By wziąć udział 

w akcji, można się zarejestrować na 
stronie naszaziemia.pl, albo po pro-
stu wziąć worek, tyczkę i wybrać się 
na spacer do pobliskiego lasu. 

Sieć na śmieć

Porzucone śmieci to nie tylko 
problem estetyczny, ale przede 
wszystkim ekologiczny, zdrowotny 
i etyczny. Przypominają o tym dwa 
święta – Dzień Dzikiej Flory, Fauny 
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SPRZĄTANIE

tyle sztuk ubrań produkuje 
branża fast fashion

100 
mld

Roczny bilans śmiecenia

tyle śmieci wytwarza ludzkość

ponad  

2 mld ton

tyle ubrań wyrzuca się  
tylko w USA

15 
mln ton

tyle odpadów z tworzyw 
sztucznych trafia do oceanów

6-15  
mln ton

tyle gazów cieplarnianych 
uwalnia do atmosfery sektor 
mody, co odpowiada 10% 
całkowitej emisji gazów 
cieplarnianych

1,2 
mld ton

i Naturalnych Siedlisk obchodzony 19 
września oraz Światowy Dzień Rzek 
przypadający na dzień 27 września. 
Na razie dni te zaznaczane są w ka-
lendarzach świąt nietypowych, ale 
może już wkrótce awansują i wsko-
czą do standardowych kalendarzy, 
bowiem porzucone byle gdzie śmie-
ci trują środowisko, a przy tym i nas 
samych, oraz stają się śmiertelnymi 
pułapkami dla zwierząt. Na szczęście 
jest coraz więcej inicjatyw podnoszą-
cych świadomość ekologiczną społe-
czeństwa. Warto wspomnieć tu cho-
ciażby o kampanii „ekoTurysta” oraz 
o filmie promocyjnym „Prawdziwy 
Janusz na polskiej plaży”, który po-
wstał pod patronatem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska oraz wojewody 
pomorskiego. Film, który w wakacje 
bił rekordy oglądalności w sieci, w hu-
morystyczny sposób przypomina, że 
śmiecenie w miejscach publicznych to 
prawdziwy obciach. 
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Ludzielnia w Lubonieczku, 
w diecezji poznańskiej, założona 
przez Koło Gospodyń Wiejskich

Czy przysypią nas 
odpady?

To, jak bardzo aktualny jest te-
mat śmiecenia, obrazują zdjęcia 
z pustyni Atakama w Chile, które 
niedawno obiegły świat. Widzimy 
na nich gigantyczne nielegalne 
wysypisko śmieci, na którym leżą 
głównie ubrania z popularnych 
sieciówek – wiele z nich wciąż ma 
metki. Według szacunków eko-
logów trafia tam rocznie nawet 
60 tys. ton ubrań, które mogą roz-
kładać się nawet 200 lat. Na to 
i podobne wysypiska trafiają wprost 
ze sklepów ubrania uznanych ma-
rek. Czemu nie zostały przecenione 
lub oddane potrzebującym? Otóż 
ucierpiałby na tym wizerunek marki 
uznawanej za luksusową... Pod na-
ciskiem opinii publicznej niektóre 
firmy zmieniły tę haniebną politykę, 
ale wysypisko zostało. Ktoś może 
powiedzieć, że Chile jest daleko, więc 
niech tam angażują się w sprzątanie. 
A jednak wokół nas też są nielegal-
ne śmietniki. Wystarczy wybrać 
się do podmiejskiego lasu albo na 
plażę, by przekonać się, że poważną 

konkurencją dla zieleni i piasku jest 
wszechobecny plastik. Zwykle wy-
starczy kilka minut, by samodzielnie 
i bez zbytniego pośpiechu napełnić 
reklamówkę porzuconymi butelkami 
po wodzie, torebkami, pojemnikami 
po jogurtach i opakowaniami po ba-
tonikach i chipsach.

Byle nie do kosza...

Jesienne akcje ekologiczne to okazja 
do pochylenia się nad problemem 
nadprodukcji dóbr i zadania sobie 

pytania: czy naprawdę potrze-
buję tak wielu rzeczy, z których 
większość, krótko po zakupie, trafi 
do śmieci? To okazja by zmierzyć 
się z własnymi słabościami i na-
wykami, starając się produkować 
jak najmniej śmieci. Może zamiast 
kupować nowe ubranie, warto 
dać szansę staremu i odwiedzić 
krawcową lub kupić rzecz z dru-
giej ręki? Można też rozejrzeć się 
wokół i poszukać społecznych ini-
cjatyw, takich jak np. podzielniki, 
czyli lokalne punkty dzielenia się 
rzeczami. Caritas mocno wspiera 
te inicjatywy w ramach progra-

mu Caritas Laudato Si – dzięki niemu 
w wielu parafiach w całej Polsce po-
wstały podzielniki, sąsiedzkie punkty 
krawieckie i napraw sprzętu AGD, 
a nawet punkty dzielenia się żywno-
ścią. Niektóre jako stała inicjatywa, 
a inne na chwilę – np. z okazji Niedzieli 
św. Franciszka – ale najważniejsze, 
że zmiana myślenia już się dokonuje. 
O tym, jak funkcjonują podzielniki 
i jak je założyć, można przeczytać na 
stronie laudatosi.caritas.pl/podzielnik.

Tekst Aleksandra Wajgert 
Zdjęcia archiwum projektu  

Caritas Laudato Si

Mniej śmieci, więcej pamięci
Jesienią cieszymy się bogactwem kolorów, sezonowych owoców 
i warzyw. Równocześnie ulotne piękno przyrody skłania do 
refleksji nad kruchością życia i przemijalnością tego, co nas otacza. 
Zachęcamy do przeżywania listopadowej zadumy w duchu less 
waste – odwiedzając groby bliskich podczas Uroczystości Wszystkich 
Świętych, pamiętajmy o umiarze i unikaniu produkowania śmieci. Na 
stronie laudatosi.caritas.pl można znaleźć pomysły na samodzielnie 
wykonane ekoozdoby na cmentarz. Szanując pamięć zmarłych, 
szanujmy też miejsca wiecznego spoczynku.

>>  

39 numer 2/3 – wrzesień 2022

SIOSTRA, Z KTÓRĄ DZIELIMY ISTNIENIE



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 wydawnictwa odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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Taki też cel przyświecał konferencji 
zorganizowanej w siedzibie Caritas 
Polska w dniu 16 grudnia 2021 r. 
w ramach projektu „Ekologia inte-
gralna encykliki Laudato si’ w działaniu 
wspólnot i społeczności lokalnych”.

Debata, pod wymownym tytułem 
„Creatio: Bonum Commune”, po-
dejmowała zagadnienia możliwości 
wykorzystania spółdzielczego mo-
delu współpracy oraz szerzej – idei 
ekonomii społecznej – w tworzeniu 
i rozwijaniu inicjatyw społecznych, 
których celem jest ochrona środo-
wiska. W dwóch panelach dysku-
syjnych – „Pośrodowiskowa przed-
siębiorczość społeczna w praktyce” 
oraz „Ekonomia społeczna – model 
współpracy na rzecz środowiska” 
– udział wzięli: Agata Stafiej-Bar-
tosik (Ashoka Polska), Matylda Szy-
rle (Listny Cud), Vincenzo Linarello 
(Goel Gruppo Coop), Bartłomiej Gło-
wacki (Solace), Mateusz Ciasnocha 
(European Carbon Farmers), Kamil 
Bobek (Departament Ekonomii 
Społecznej Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej), Nina Józefina 
Bąk (Kooperatywa „Dobrze”) oraz 
Jan J. Zygmuntowski (CoopTech). Za-
proszeni prelegenci chętnie dzielili 

się własnymi doświadczeniami i do-
brymi praktykami z własnej działal-
ności w obszarze przedsiębiorczości 
społecznej oraz wypracowanymi na 
tej podstawie koncepcjami ekonomii 
społecznej przyjaznej człowiekowi 
i jego naturalnemu środowisku. Nie 
zabrakło zatem inspirującej narracji 
na temat rolnictwa regeneratyw-
nego, zrównoważonego rozwoju, 
sposobów reformowania nieekolo-
gicznych rejonów, przedsiębiorczości 
społecznej i jej roli w szeroko rozu-
mianej zmianie społecznej, ekonomii 
społecznej postrzeganej jako atrak-
cyjna ścieżka kariery dla młodego 
pokolenia, edukacji społecznej oraz 
demokracji ekonomicznej jako pod-
stawy równego traktowania wszyst-
kich obywateli.

Ekonomia społeczna, 
ekonomią ludzką

Na początku Marcin Kawko, prowa-
dzący konferencję badacz i ekspert 
w dziedzinie ekonomii społecznej, 
zauważył, że ekologia nie może 
ograniczać się do form banalnych, 
jakimi niewątpliwie są samochody  

ŚWIAT I DRUGIEGO CZŁOWIEKA
Zrozumieć

Zachodzące obecnie 
zarówno w Polsce, jak i na 
arenie międzynarodowej 
różnego rodzaju zmiany 
w zakresie procesów 
społeczno-gospodarczo-
-ekonomicznych oraz 
kulturowych czy 
politycznych skłaniają do 
refleksji na temat trendów, 
prognoz czy możliwych 
działań profilaktyczno-
-prewencyjnych 
i pomocowych w obszarze 
dostrzegalnych zjawisk, 
ale także intelektualnie 
mobilizują do odpowiedzi 
na pytanie o ich 
realną przyczynę oraz 
rolę człowieka jako 
twórcy otaczającej go 
rzeczywistości. 
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elektryczne, papierowe słomki 
i sztućce czy pozorny recykling. 
Wszystkie te rozwiązania mogą bo-
wiem jedynie przykrywać prawdzi-
we problemy, których rozwiązanie 
możliwe będzie dopiero po elimi-
nacji prawdziwych przyczyn – na 
czele z nakręcaną w reklamach spi-
ralą konsumpcjonizmu. Tuż po nim 
Agata Stafiej-Bartosik przedstawiła 
rozmówcom ideę przedsiębiorstwa 
społecznego, tj. podmiotu gospo-
darczego, który za cel działalności 
przyjmuje rozwiązanie istotnego 
społecznie problemu, nie ogranicza-
jąc się wyłącznie do generowania 
pustego zysku finansowego.

Sens tej idei potwierdził gość 
z Włoch, Vincenzo Linarello, który 
– bazując na doświadczeniu działa-
jącej we włoskiej Kalabrii grupy spół-
dzielczej GOEL – przypomniał jedno-
cześnie, że „etyka musi być przede 
wszystkim efektywna”. Podkreślił 
on w ten sposób fakt, że aby roz-

wiązania korzystne dla środowiska 
zyskały szerszą akceptację, muszą 
się opłacać zwykłym ludziom. Jak 
zauważył Linarello, jest tak niemal 
zawsze, trzeba tylko w publicznej ko-
munikacji prezentować odpowiednią 
perspektywę, wskazując na realne 
koszty produkcji nieekologicznej.

Następnie dyskusja zeszła na temat 
jednej z kluczowych dla środowiska 
gałęzi gospodarki, czyli rolnictwa. 
Jak zauważył Marcin Kawko, ludzi 
na świecie przybywa, więc wkrótce 
staniemy przed problemem braku 
żywności. Posługując się prostą 
logiką, można by sądzić, że należy 
przekierować rolnictwo na model 
farmerski – zautomatyzowane, wiel-
kopowierzchniowe, ekstensywne, 
jednolite farmy produkcyjne. Nie da 
się jednak nie zauważyć, że masowe 
uprawy soi czy kukurydzy na paszę 
są jedną z głównych przyczyn choć-
by wycinania lasów Amazonii. Nie 
musimy zresztą szukać przykładów 

za oceanem, by przekonać się, że 
polscy rolnicy również prowadzą 
gospodarstwa w niezbyt przyjazny 
środowisku sposób: karczują lasy, 
wykorzystują każdy skrawek dostęp-
nej ziemi, stosują sztuczne nawozy, 
osuszają lub nawadniają wielkie po-
łacie terenu. Jako odpowiedź na te 
problemy Mateusz Ciasnocha wska-
zał tzw. rolnictwo regeneratywne. 
W modelu tym rolnik „współpracu-
je z Ziemią”, tzn. dostosowuje typ 
upraw do lokalnego ekosystemu. Co 
ważne, współpraca taka – na różnym 
poziomie zaawansowania – możliwa 
jest w każdych warunkach i odpo-
wiednio zarządzana może przynieść 
wymierne korzyści, nie tylko dla śro-
dowiska (zwiększając np. bioróżno-
rodność), ale również dla budżetu 
samego rolnika (m.in. dzięki wyższym 
plonom, wyższej jakości produktom).

Po przedstawieniu przez kolejnego 
prelegenta propozycji rozwiązania 
istotnego problemu środowiskowe-
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go, jakim w dziedzinie mieszkalnictwa 
jest stawianie domów zero- i ujemnie 
emisyjnych, w debacie podniesio-
ne zostały wątki bardziej formalnej 
strony organizacji przedsiębiorczości 
społecznej. Na początku wymienio-
ne zostały największe korzyści z za-
stosowania tej koncepcji w praktyce, 
tj. przeciwdziałanie poczuciu braku 
sensu pracy, jakie udziela się mło-
dym ludziom pracującym w korpo-
racjach, czy nadmiernej konsumpcji 
w świecie późnego kapitalizmu. Inną 
korzyścią takiego rozwiązania jest 
demokracja ekonomiczna, która, 
dzięki zbliżeniu ludzi do owoców ich 
pracy, wpływa pozytywnie na budo-
wanie wartościowych wspólnot oraz 
podniesienie świadomości, w tym 
zwłaszcza świadomości konsumenc-
kiej i środowiskowej.

Kolejni prelegenci mierzyli się przede 
wszystkim z ograniczoną wizją 
przedsiębiorczości społecznej, ko-
jarzonej głównie z reintegracją osób 
wykluczonych. Jak podkreślali mów-
cy, na świecie popularność wciąż zy-
skuje inna forma przedsiębiorczo-
ści społecznej – taka, której istotą 
jest cel społeczny i to on motywuje 
przedsiębiorcę do działalności. Ce-
lem takim może być oczywiście re-
integracja czy inna forma pomocy, 
jednak wciąż rzadko mówi się o tym, 
że celem tym może być również rato-
wanie człowieka poprzez ratowanie 
świata, w którym on żyje.

Powyższy problem musi znaleźć od-
zwierciedlenie również w polskim 
ustawodawstwie. Jak bowiem zgod-
nie stwierdzili paneliści, potencjal-
nych nowych przedsiębiorców spo-
łecznych, działających na rzecz po-
lepszania dobrostanu ludzi poprzez 

przeciwdziałanie degradacji środo-
wiska, zachęcić do działania mogą 
dwie grupy czynników: kulturowe 
oraz instytucjonalne. Do pierwszych 
należy popularność i uznanie, jakim 
cieszyć się będą osoby rezygnujące 
z pustej pogoni za pieniądzem na 
rzecz działalności dla dobra czło-
wieka. Do tych drugich natomiast 
zaliczymy zachęcanie i możliwość 
uzyskania wsparcia od państwa oraz 
różnych organizacji. Warto zatem 
nie tylko tworzyć warunki prawne 
sprzyjające i faworyzujące takie 
podmioty, ale również promować 
samą przedsiębiorczość społeczną 
jako wybór atrakcyjnej ścieżki za-
wodowej. Ścieżki dobrej zarówno 
dla młodych ludzi, nieodnajdujących 
się w świecie neoliberalnego kapi-
talizmu, jak i dla starszych, którzy 
w pewnym momencie postanowią 
wykorzystać swoje talenty na rzecz 
dobra wspólnego.

Sens bycia człowiekiem

Tym jednak, co leży u podstaw 
zmiany społecznej, jak słusznie 
zauważył Vincenzo Linarello z ka-
labryjskiej Goel Gruppo Coop, jest 
etyka, będąca motorem rozwoju spo-
łecznego; to dialog z samym sobą, 
z drugim człowiekiem, to w końcu 
znaki i świadectwa, które poprzez 
pokazanie praktycznego wymiaru 
podejmowanych decyzji, pomagają 
ludziom zrozumieć sens bycia czło-
wiekiem – opiekunem powierzonego 
mu ekosystemu.

Bardzo trafne spostrzeżenie Vin-
cenzo Linarello przywołuje znaną 
naukom społecznym myśl klasyka 
socjologii Émila Durkheima, który 

twierdził, że kwestia społeczna nie 
jest już kwestią klas przeciwstawiania 
bogatych i biednych, przedsiębiorców 
i robotników, tak jakby jedyne moż-
liwe rozwiązanie polegało na odjęciu 
jednym w celu dodania drugim. Tym, 
co jest potrzebne w interesach jednych 
i drugich, jest powściągnięcie od góry 
apetytów obu stron i położenie w ten 
sposób kresu stanowi dezorganizacji, 
wrzenia i osobliwego podniecenia, któ-
ry nie wypływa z działalności społecz-
nej, a nawet prowadzi do cierpienia. 
Inaczej mówiąc, ujęta w ten sposób 
kwestia społeczna nie jest już kwestią 
pieniędzy czy siły, lecz kwestią czyn-
ników moralnych. Decyduje o niej nie 
stan gospodarki, lecz stan naszej mo-
ralności1.

Idea zrównoważonego 
rozwoju

Nie ulega wątpliwości, że wielkim 
problemem dzisiejszego świata, 
a zatem i Kościoła, który jest jego 
cząstką – przynajmniej w tym, 
co dotyczy wymiaru materialne-
go, ekonomicznego i społecznego 
– jest problem ekologiczny. Przyroda, 
zwłaszcza w naszych czasach, jest tak 
bardzo włączona w procesy społeczne 
i kulturowe, że niemal nie stanowi już 
zmiennej niezależnej2 . Niestety natu-
ralne środowisko doznaje degradacji 
na skutek rabunkowej, nieodpowie-
dzialnej eksploatacji zasobów naszej 
planety. Istnieje wielkie niebezpie-
czeństwo, że kontynuując obecny 
sposób ich eksploatacji, niewiele 
zostawimy dla przyszłych pokoleń. 

1 E. Durkheim, Le scialisme. Sa définition, se débuts, 
la doctrine Saint-Simonnienne, Paris 1928, s. 297.
2 Benedykt XVI, Caritas in Veritate, p. 51
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Jeszcze w ubiegłym wieku zwrócił 
na to uwagę Klub Rzymski w doku-
mencie „Granice wzrostu”. Zgodnie 
z tą opinią, w celu zapewnienia dalszej 
egzystencji życia na Ziemi i możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb 
wszystkich ludzi i przyszłych generacji, 
należy zadbać o zrównoważony roz-
wój wszelkich dziedzin życia i ludzkiej 
działalności – czytamy. I dalej: Ideę 
zrównoważonego rozwoju streszcza 
pierwsze zdanie raportu Western Cape 
Education Department z 1987 r. pt. 
„Nasza wspólna przyszłość”: „Na obec-
nym poziomie cywilizacyjnym możliwy 
jest rozwój zrównoważony, to jest taki 
rozwój, w którym potrzeby obecnego 
pokolenia mogą być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich zaspokojenie”. Zrealizowanie 
tego zadania możliwe jest pod dwo-
ma warunkami. Pierwszy jest natury 
technicznej i dotyczy przejścia od 
nieodnawialnych do odnawialnych 
źródeł energii. Jest to jednak zmiana 
kosztowna i pewnie wiele państw 
nie będzie w stanie tego dokonać 
albo nawet nie będą, z racji kosz-
tów, tym zainteresowane. Drugi 
warunek to konieczność zaangażo-
wania się w ten proces wszystkich 
państw. Brak bowiem zaangażowa-
nia się niektórych z nich, zwłaszcza 
dużych, sprawi, że wysiłek innych 
będzie udaremniony, pomimo ponie-
sionych kosztów transformacji. Tylko 
powszechna zgoda i wysiłek wszyst-
kich przyniesie pożądany efekt. 

Głos Kościoła

Wielką rolę w tym zakresie ma do 
spełnienia Kościół. Rzecz bowiem 
w tym, że podobnie jak w XIX wieku 
rozwiązanie question sociale należało 

bardziej do natury moralnej niż tech-
nicznej, podobnie jest z ochroną śro-
dowiska dzisiaj. Zwrócił na to uwagę 
papież Benedykt XVI w przywoły-
wanej już wyżej encyklice „Caritas in 
Veritate”. W kwestii ochrony środo-
wiska problemem decydującym jest 
całościowa postawa moralna społe-
czeństwa. Jeśli nie szanuje się prawa 
do życia i do naturalnej śmierci, jeśli 
sztucznym czyni się poczęcie, ciążę 
i narodziny człowieka, jeśli poświęca 
się ludzkie embriony w celach ba-
dawczych, to w powszechnej świa-
domości w końcu gubi się pojęcie 
ekologii człowieka, a wraz z nim 
pojęcie ekologii środowiska… Obo-
wiązki, jakie mamy względem środo-
wiska, łączą się z obowiązkami, jakie 
mamy względem osoby jako takiej, 
i w jej relacjach z innymi. Nie moż-
na wymagać przestrzegania jednych 
i naruszać drugich. Jest to poważna 
sprzeczność dzisiejszej mentalności 
i praktyki, która poniża osobę, burzy 
ład środowiska i szkodzi społeczeń-
stwu (p. 51). 

Z kolei papież Franciszek w encyklice 
„Laudato si’” zwraca uwagę na fakt, 
że najpoważniejsze skutki wszystkich 
przestępstw przeciwko środowisku 
znoszą ludzie najubożsi (p. 48). Konse-
kwencja tej niesprawiedliwości uwi-
dacznia się w przedwczesnej śmierci 
wielu biednych (p. 48). Dlatego nie 
możemy dziś nie uznać, że prawdziwe 
podejście ekologiczne zawsze staje się 
podejściem społecznym, które musi 
włączyć sprawiedliwość w dyskusję 
o środowisku, aby usłyszeć zarówno 
wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych 
(p. 49). To samo choć jeszcze dobit-
niej wyrażają słowa papieża Bene-
dykta XVI: To, w jaki sposób człowiek 
traktuje środowisko naturalne, wpływa 

na to, jak traktuje samego siebie, i na 
odwrót. Stanowi to wezwanie dla dzi-
siejszego społeczeństwa, by poważnie 
zweryfikowało swój styl życia. W wielu 
częściach świata skłania się ono ku 
hedonizmowi i konsumpcjonizmowi, 
pozostając obojętne na wynikające 
z tego szkody. Potrzebna jest rzeczy-
wista zmiana mentalności, która nas 
skłoni do przyjęcia nowych stylów 
życia, «w których szukanie prawdy, 
piękna i dobra oraz wspólnota ludzi 
dążących do wspólnego rozwoju byłyby 
elementami decydującymi o wyborze 
jakości konsumpcji, oszczędności i in-
westycji»3. Jeśli rozwiązanie proble-
mów ekologicznych wymaga wysiłku 
wszystkich, to tym bardziej dotyczy 
to wspólnoty kościelnej: Kościół jest 
odpowiedzialny za stworzenie i powi-
nien dawać wyraz tej odpowiedzial-
ności także na forum publicznym. 
A czyniąc to, powinien bronić nie tylko 
ziemi, wody i powietrza jako darów 
stworzenia należących do wszystkich. 
Powinien przede wszystkim chronić 
człowieka przed zniszczeniem samego 
siebie. Potrzebne jest coś w rodzaju 
ekologii człowieka, pojmowanej we 
właściwym sensie4.

Ten nowy rodzaj ekologii człowieka, 
o którym mówi papież Benedykt XVI, 
to ekologia integralna, czyli całościo-
wa troska o dzieło stworzenia; jest 
to domaganie się w równym stopniu 
poszanowania godności człowieka 
na każdym etapie jego życia, co prze-
ciwstawianie się niszczeniu biolo-
gicznego ekosystemu. To pierwsze 
kroki ku nowej kulturze ekologicznej. 

Tekst dr Urszula Bejma 
Zdjęcia Julia Andruszko

3 Benedykt XVI, Caritas in Veritate, p. 51
4 Benedykt XVI, Caritas in Veritate, p. 51
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G E O G R A F I A  
G Ł O D U

Trzeba koniecznie przywołać na myśl 
całą geografię głodu, która obejmuje 
wiele miejsc na ziemi. W tym momencie 
miliony naszych braci i sióstr cierpi głód, 
a wielu z nich z głodu umiera, zwłaszcza 
dzieci. W epoce niebywałego rozwoju 
techniki i nowoczesnej technologii 
dramat głodu jest wielkim wyzwaniem 
i oskarżeniem […]. Konieczny jest 
tutaj w skali światowej jakiś poważny 
rachunek sumienia ze sprawiedliwości 
społecznej, z elementarnej 
międzyludzkiej solidarności. 
Papież Jan Paweł II, homilia na zakończenie 
46 Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu, 1997 r.

16 PAŹDZIERNIKA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI
Jest też głód, który niszczy fizycznie i zabija. 
Trudno to sobie wyobrazić w XXI wieku, ale to 
wiek paradoksów, bo gdy jedni idą spać głodni, 
inni akurat zapełniają kosz na śmieci żywnością, 
której nie dali rady zjeść. 16 października 
obchodzimy Światowy Dzień Żywności 
– porozmawiaj w parafii o tym, by na niedzielnej 
mszy podkreślić problem, albo po prostu zajrzyj 
do swojej lodówki i zrób rachunek sumienia.

NA
JW

AŻ
NI

EJ
SZ

E 
DA

TY

1 PAŹDZIERNIKA
MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
W tym roku 1 października wypada 

w sobotę. To idealny czas, by 
odwiedzić starszą osobę z rodziny 

lub mieszkającą obok. Zróbcie 
seniorowi niespodziankę w jego 

święto – Międzynarodowy Dzień 
Osób Starszych. Może potrzebuje 

pomocy, może niedojada? Powiesz 
może, że „twój” senior nie jest 

biedny, ale głód ma różne oblicza, 
a jedno z nich to głód czyjejś 

obecności.



ZWRÓCONA UBOGIM
żywność

Kolejny już rok 
Caritas Polska działa 

w partnerstwie z Caritas 
diecezjalnymi oraz sieciami 

sklepów spożywczych 
w ramach całorocznego 

programu Spiżarnia Caritas. 
Program jest odpowiedzią 

nie tylko na potrzeby 
najuboższych, ale też 
na wezwanie papieża 

Franciszka do zaprzestania 
marnowania żywności.

#NIEMARNUJEMY

2020 2021

ŻYWNOŚĆ przekazana przez 
sklepy, hurtownie i magazyny 

w ramach programu

WARTOŚĆ przekazanych 
produktów

LICZBA OSÓB, które 
otrzymały pomoc 

w ramach programu

LICZBA sklepów, hurtowni 
i magazynów różnych sieci, 

które przekazywały żywność

blisko

6,6 TYS. TON

ponad

83,5 MLN ZŁ

ponad

50 TYS.

ponad

1300

blisko

7 TYS. TON

ponad

88 MLN ZŁ

ponad

60 TYS.

ponad

1350

Ze sklepów spożywczych regularnie 
wycofuje się ze sprzedaży produkty 
spożywcze, które straciły ważność. 
By nie trafiały one na śmietnik, 
zgodnie z ustawą z 2019 r., wielko-
powierzchniowe sklepy są zobowią-
zane oddawać je organizacjom po-
żytku publicznego. Jedną z nich jest 
właśnie sieć Caritas, która zaczęła 
realizować program Spiżarnia Cari-
tas w 2017 r., a więc jeszcze przed 
wprowadzeniem regulacji prawnych. 

Jak to działa

W praktyce ze sklepów, z który-
mi Caritas nawiązała współpracę, 
żywność odbierają wolontariusze 
diecezjalnych Caritas lub współpra-
cujących z Caritas innych fundacji 
i organizacji pożytku publicznego. 
Zwykle na odbiór i przekazanie żyw-
ności mają oni tylko dobę! W tym 
czasie muszą żywność posortować, 
przepakować w paczki i rozdać 
potrzebującym albo przekazać ją 
do jadłodajni, punktów wydawa-
nia żywności i ośrodków pomocy, 
gdzie zostaną ugotowane z nich po-
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Mniejszość uważa, że ma 
prawo do konsumpcji w takiej 

proporcji, której nie sposób 
byłoby upowszechnić, bo planeta 

nie byłaby nawet w stanie 
pomieścić odpadów takiej 

konsumpcji. Wiemy również, że 
marnotrawstwu ulega niemal 
jedna trzecia produkowanej 

żywności, a «żywność, którą się 
wyrzuca, jest niejako żywnością 

kradzioną ze stołu ubogich».

Papież Franciszek, Laudato si’ [50] NIE MARNUJ JEDZEN
IA!

ZMIEN' SPOSÓB MYS'LENIA

siłki – oczywiście zanim produkty 
stracą termin przydatności do spo-
życia. Wymaga to wcześniejszego 
zaplanowania działań, pozyskania 
kontaktów do poszczególnych osób 
i sprawnej organizacji. Logistyka 
odbioru i dystrybucji wiąże się ze 
stałym zaangażowaniem osób w go-
dzinach wieczornych, posiadaniem 
odpowiednich samochodów, chłodni 
do przechowywania produktów spo-
żywczych oraz specjalnych miejsc 
wydawania żywności, gdzie można 
przyrządzać posiłki. 

Spiżarnia Caritas 
w liczbach

W minionym roku program Spiżarnia 
Caritas realizowany był przez 45 Ca-
ritas diecezjalnych i organizacji po-
żytku publicznego, w których dzia-
łało 1600 wolontariuszy. Cykliczne 
wsparcie żywnościowe w postaci 
paczek i posiłków uzyskało ponad 
60 tys. osób. Wśród beneficjentów 
są seniorzy, osoby mieszkające sa-
motnie, bezdomni i rodziny, których 
dochód miesięczny jest bardzo niski. 
Program Spiżarnia Caritas w ubie-
głym roku realizowany był w ok. 
1350 sklepach oraz 18 hurtowniach 
i 22 magazynach różnych sieci. W su-
mie w 2021 r. sklepy przekazały po-

nad 7 tys. ton żywności o wartości 
ponad 88 mln zł. 

Partnerami programu Spiżarnia 
Caritas są sieci sklepów Jeronimo 
Martins (Biedronka), Carrefour, Ka-
ufland, Aldi, Eurocash, Schiver i Rella 
(Bi1, Auchan), Netto, SPAR oraz Lidl 
i Selgros. Partnerzy realizują razem 
z Caritas kampanie edukacyjne 
i współpracują zgodnie z Ustawą 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żyw-
ności, która została wprowadzona 
w lipcu 2019 roku.

To wciąż za mało

Z badań przeprowadzonych w ra-
mach PROM (Program Racjonalizacji 
i Ograniczenia Marnotrawstwa Żyw-
ności) wynika, że rocznie w handlu 
marnowanych jest w Polsce niemal 
337 tys. ton żywności. Z kolei we-
dług informacji Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska w 2020 r. 
w ramach ustawy o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności, organizacje 
pozarządowe (w tym także Caritas) 
dostały od sprzedawców w sumie 
nieco ponad 18,5 tys. ton produk-
tów spożywczych. To oznacza, że 
organizacje te otrzymały ok. 5,5% 
żywności marnowanej w handlu 
i ok. 0,4% całej żywności marno-
wanej w Polsce (z blisko 5 mln ton). 

To wciąż za mało w stosunku do 
potrzeb i możliwości pomocowych, 
jakie mamy. Dane te wyraźnie poka-
zują, że przepisy mające zapobiegać 
marnowaniu żywności powinny ob-
jąć znacznie więcej beneficjentów 
i dotyczyć szerszego kręgu sprze-
dawców żywności – dziś to wyłącz-
nie sklepy wielkopowierzchniowe. 
(przez 2 lata od wprowadzenia prze-
pisy obejmowały tylko sklepy i hur-
townie o powierzchni powyżej 400 
mkw., teraz także te powyżej 250 
mkw.). Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt, że w obecnym kształ-
cie przepisy odnoszą się wyłącznie 
do etapu dystrybucji żywności i re-
gulują relacje między podmiotami 
prywatnymi, co nie sprzyja transpa-
rentności całego procesu i utrudnia 
jego bieżącą weryfikację. Pomijane 
są choćby gminy, na których ciąży 
najwięcej obowiązków związanych 
z pomocą społeczną, m.in. dożywia-
nie potrzebujących.

Pozostaje jednak mieć nadzieję, że 
sytuacja ta będzie się zmieniać na 
lepsze, bowiem rośnie nasza świa-
domość jako konsumentów, a co za 
tym idzie – zaostrzane są przepisy 
regulujące dystrybucję żywności 
i gospodarowanie odpadami.

Tekst Magdalena Masiak, koordynator 
programu Spiżarnia Caritas,  

www.spizarnia.caritas.pl
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niesłychany

Dobrze wiemy, że nie jest możliwe 
utrzymanie obecnego poziomu 
konsumpcji w krajach najbardziej 
rozwiniętych i bogatszych warstwach 
społeczeństwa, gdzie zwyczaj 
wykorzystywania i wyrzucania 
osiąga niesłychany poziom. 
Przekroczono pewne maksymalne 
granice eksploatacji planety, choć nie 
rozwiązaliśmy problemu ubóstwa.

Papież Franciszek, Laudato si’ [27]
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WYRZUCANIA

ZMIEŃ  
SPOSÓB  

MYŚLENIA

poziom
Każdego dnia na świecie 

w śmietnikach ląduje 
zmarnowana żywność, 

do produkcji której 
trzeba było wykorzystać 

określone ilości wody 
i energii. Powodem 

takiego stanu rzeczy 
jest nadmierny 

konsumpcjonizm, 
a konsekwencją 

– degradacja środowiska. 
Jak pisze papież Franciszek, 

przekroczyliśmy granice 
eksploatacji, ale nie 

zostaliśmy zwolnieni 
z troski o nasz 

wspólny dom – Ziemię. 
Musimy więc działać 

i ograniczyć wyrzucanie, 
które osiągnęło 

„niesłychany poziom”.

NIE MARNUJ JEDZENIA!

Z jednej strony obserwuje się nad-
produkcję żywności i jej marnowa-
nie, z drugiej narasta problem braku 
żywności w różnych częściach świa-
ta. Liczby są przerażające – rocznie 
marnowanych jest 1,3 miliarda ton 
żywności zdatnej do spożycia (to 
jedna trzecia żywności wyprodu-
kowanej), podczas gdy 868 milio-
nów ludzi cierpi głód. Zmarnowana 
żywność pozwoliłaby nakarmić aż 
2 miliardy osób. Gdybyśmy zatem 
przekazywali tylko połowę mar-
nowanej żywności potrzebującym, 
zlikwidowalibyśmy problem głodu 
na świecie. Jak zauważa papież Fran-
ciszek, problem nabiera głębokiego 
wymiaru etycznego i moralnego, 
dlatego obniżenie o połowę skali 
marnotrawstwa żywności do roku 
2030 znalazło się wśród 17 najważ-
niejszych Celów Zrównoważone-
go Rozwoju wyznaczonych przez 
ONZ. Podjęte działania zmierzają 
z jednej strony do wprowadzenia 
regulacji prawnych ograniczających 
marnowanie żywności, z drugiej zaś 
do szerokiej promocji postaw spo-
łecznych i konsumenckich w duchu 
zero waste. 

Zostawiamy ślad…

Każdy z nas pozostawia ślad węglo-
wy, czyli sumę emisji gazów cieplar-
nianych. Powinno nam zależeć, by 
był on jak najmniejszy. Nie przesta-
niemy oddychać i jeść, ale możemy 
poskromić nadmierny konsumpcjo-
nizm. Niemarnowanie jedzenia to 
jeden ze skutecznych sposobów na 
ograniczenie tego śladu. Musimy 
zatem ograniczyć się do nabywania 
rozsądnych ilości produktów spo-
żywczych, a jednocześnie wybierać 
te najmniej przetworzone, których 
wyprodukowanie pociągnęło jak naj-
mniejsze zużycie energii czy wody. 

Á propos wody – mało kto ma świado-
mość, że istnieje również ślad wodny. 
Według fundacji Water Footprint Ne-
twork ślad wodny to wskaźnik zużycia 
wody słodkiej przez konsumenta lub 
producenta, uwzględniający bezpo-
średnie i pośrednie jej zużycie. Może 
być mierzony w jednostce czasu lub 
w odniesieniu do całego procesu wy-
twarzania jakiegoś produktu. Warto 
zaznaczyć, iż ślad wodny może być 
określany nie tylko dla produktów, ale 
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OK. 179 KG 

żywności rocznie wyrzuca  
średnio jeden Europejczyk

OK. 235 KG 

żywności rocznie wyrzuca  
średnio jeden Polak

1/3  warzyw i wędlin trafia  
w Polsce do kosza

1/2  kupionego pieczywa 
trafia w Polsce  
do kosza

również dla procesów, konsumentów, 
ich grup, czy też miast, firm itd. Na 
przykład średni ślad wodny miesz-
kańców Polski wynosi 3900 litrów na 
dobę, co rocznie daje sumę około 54 
miliardów litrów. Są to wartości zbli-
żone do średniej światowej określonej 
dla krajów o liczbie ludności powyżej 
5 milionów. Wytworzenie każdego 
produktu pociąga za sobą ślad wodny, 
np.: wytworzenie kilograma ogórków 
to 353 litry, 250 mililitrów herbaty to 
27 litrów, kilograma sera żółtego to 
3 178 litrów, zaś kilograma czekolady 
i wołowiny to odpowiednio aż 17 196 
i 15 415 litrów. Jeśli zapobiegniemy 
zmarnowaniu tylko jednego jabłka, 
oszczędzimy ok. 70 litrów wody, która 
musiała być zużyta, by to jedno jabłko 
urosło. 

Dług ekologiczny

Marnując żywność, marnujemy nie 
tylko wodę, ale też wszelkie inne za-
soby wykorzystane do jej produkcji. 
Warto zdawać sobie sprawę z tego, 
że im później w łańcuchu produkcji 
żywności nastąpi jej zmarnowanie, 
tym większe nieuzasadnione straty 
ponosi środowisko. Szacuje się, że 
na 28% światowych gruntów rolnych 
uprawia się rośliny, które w wyniku 
niegospodarności zostaną zmarno-
wane. Jak wynika z szacunków ogra-
nizacji Global Footprint Network, 7,8 
miliarda ludzi zużywa 1,7 razy więcej 
zasobów niż wynosi zdolność Zie-
mi do naturalnego ich odnowienia, 
i emituje znacznie więcej odpadów 
niż środowisko może wchłonąć.

W roku 2020 dzień długu ekolo-
gicznego przypadł na 22 sierpnia, 
podczas gdy 30 lat temu wypadał 

19 grudnia. Co to jest dzień długu 
ekologicznego? To dzień, w którym 
zużycie przez ludzkość surowców 
naturalnych przekracza zdolność 
ich odtworzenia w ciągu roku przez 
Ziemię. Dług wylicza się, dzieląc ogół 
zasobów naturalnych biosfery przez 
światowy ślad ekologiczny, a następ-
nie mnożąc ten wynik przez liczbę 
dni w roku. W ten sposób wiemy, że 
światowa konsumpcja jest na wy-
sokim poziomie wynoszącym 1,7 
zasobów planety. 

Nadmierna eksploatacja Ziemi pro-
wadzona przez ludzi poważnie osła-
bia zdolność przyrody do podtrzy-
mywania życia. Postępująca urbani-
zacja, a także dotychczasowe modele 
produkcji i konsumpcji powodują, że 
przyroda ulega degradacji w tempie 
szybszym niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Może zatem każdy powinien 
uświadomić sobie straty, jakie sam 
ponosi, wyrzucając żywność?

Ile kosztuje 
marnotrawstwo

Marnotrawstwo żywności jest nie 
tylko szkodliwe dla środowiska, ale 
również nieuzasadnione ekonomicz-
nie. Przyczynia się ono do zwiększe-
nia konsumpcji żywności, co w przy-
padku pojawienia się ograniczeń jej 
dystrybucji może skutkować wzro-
stem cen produktów spożywczych. 
To z kolei może spowodować, że dla 
większości konsumentów zakup peł-
nowartościowej żywności nie będzie 
możliwy, przez co będą oni kupować 
produkty gorszej jakości, co przyczy-
ni się do tzw. ubóstwa jakościowego. 

Jak wynika z badania wykonanego 
na zlecenie Rejestru Dłużników BIG 
InfoMonitor, dziś mniej z nas dekla-
ruje straty finansowe spowodowane 
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MARNOWANIE  
W SKALI MAKRO I MIKRO 

to wartość jedzenia wyrzucanego 
w ciągu roku w Polsce przez 
4-osobową rodzinę; do wyrzucania 
żywności przyznaje się 42% Polaków.

ŻYWNOŚCI marnuje się na świecie 
– w skali roku to 1,3 mld ton w całym 
łańcuchu żywnościowym; w samej 
Europie to 88 mln ton, a w Polsce 
– prawie 5 mln ton.

ŻYWNOŚCI marnuje się 
w gospodarstwach domowych; 
oznacza to, że co sekundę w Polsce 
wyrzuca się blisko 153 kg żywności 
w całym łańcuchu żywnościowym, 
z tego 92 kg marnują się w naszych 
domach. To tak, jakby w ciągu roku 
w każdym domu wyrzucało się… 184 
bochenki chleba!

60%

30%

OK. 2500 ZL

marnowaniem żywności niż przed 
dwoma laty. Przy czym najczęściej 
te straty deklarowane są na wsiach 
i w mniejszych miejscowościach 
– tam przyznaje się do tego co naj-
mniej połowa badanych. Znacznie 
lepiej wypadają pod tym względem 
miasta liczące co najmniej 100 tys. 
mieszkańców. 

— Po półtora roku trwania pandemii 
i rosnącej inflacji prawie połowa Po-
laków wciąż traci pieniądze z powodu 
nietrafionych zakupów spożywczych 
i złego gospodarowania żywnością. 
W porównaniu z wynikami takiego 
samego badania z jesieni 2019 r. jest 
to jednak rzadsze zjawisko – wów-
czas finansowe ubytki w budżecie 
spowodowane wyrzucaniem jedze-
nia deklarowało 55% Polaków — mó-

wił Sławomir Grzelczak, prezes BIG 
InfoMonitor pod koniec 2021 roku. 
Według Quality Watch obecnie 42% 
osób przyznaje, że wraz ze zmarno-
waną żywnością do kosza wyrzuca 
do 200 zł miesięcznie. 6% deklaruje, 
że traci wyższe kwoty, w tym nielicz-
ni nawet do 1 tys. zł i więcej.

Coraz bardziej 
świadomi

Produkcja żywności stanowi obcią-
żenie dla środowiska poprzez zużycie 
wody i energii, ale także przez emisję 
gazów cieplarnianych. Ponad 20% 
emitowanych gazów cieplarnianych 
pochodzi z produkcji, przetwarza-
nia oraz transportu żywności. Przy 

czym odpady żywnościowe odpo-
wiadają za około 8-10% światowej 
emisji gazów cieplarnianych. A trze-
ba pamiętać, że powstający w cza-
sie psucia się żywności metan jest 
prawie dwudziestokrotnie bardziej 
niebezpieczny niż CO2. 

Na szczęście, jak wynika z rapor-
tu Capgemini Polska „Food Waste 
Report 2022”, konsumenci są coraz 
bardziej świadomi problemu i chęt-
ni do zmian. Jeszcze niedawno, bo 
przed pandemią, jedynie 33% ba-
danych wiedziało o zagrożeniach 
wiążących się z marnotrawstwem 
żywności, a dziś to aż 72%! Ponadto 
62% konsumentów twierdzi, że zdaje 
sobie sprawę z tzw. towarzyszącego 
marnotrawstwa zasobów (czyli użyt-
kowania ziemi i wody, siły roboczej 
itp.) w produkcji żywności. 
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Okazuje się, że motorem do zmian 
może być nie tylko świadomość 
problemu, ale także domowa eko-
nomia. Jak czytamy w raporcie, 
58% ankietowanych spodziewa się 
dalszego wzrostu cen żywności 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 
a „w tym kontekście 56% osób chce 
zaoszczędzić na kosztach poprzez 
ograniczenie marnowania żywności”. 
Podobny odsetek badanych twierdzi, 
że przejmuje się problemem głodu na 
świecie i chce przyczynić się do jego 
złagodzenia. 

Jednak do zmiany nawyków konsu-
menckich potrzebujemy wsparcia. 
Autorzy raportu wskazali, że 61% 
konsumentów uważa, że marki i skle-
py powinny robić więcej, aby pomóc 
ograniczyć marnotrawstwo. Zdecy-
dowana większość konsumentów 

(91%) wolałaby kupować żywność 
od organizacji, które podejmują dzia-
łania mające na celu ograniczenie 
marnotrawstwa. Spośród nich 57% 
jest również gotowych zapłacić wię-
cej markom, które podejmują dodat-
kowe kroki w celu zminimalizowania 
tego problemu – należą do nich daro-
wizny i dystrybucja nadmiarów spo-
żywczych oraz ujawnianie informacji 
na temat marnowania żywności.

Autorzy raportu ocenili, że straty 
spożywcze i odpady stanowią jedno 
z najpilniejszych i najtrudniejszych 
wyzwań dla społeczeństw. Podkre-
ślili też, że jeśli na świecie uda się 
zmniejszyć zaledwie o 50% ilość 
zmarnowanej żywności, może to 
rozwiązać problem głodu na świecie.

Najwyższy czas 
na działanie

Wprowadzona w 2019 r. ustawa 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żyw-
ności, na mocy której działa Spiżarnia 
Caritas, obliguje sprzedawców żyw-
ności do zawierania umów z organi-
zacjami pozarządowymi o nieodpłat-
nym przekazywaniu jedzenia na cele 
społeczne, a także zobowiązuje do 
opłat za każdy kilogram zmarnowa-
nej żywności. Niestety, jak wynika 
z danych Eurostatu (Europejskiego 
Urzędu Statystycznego), sprzedaż 
hurtowa i detaliczna odpowiada je-
dynie za 7% strat, podczas gdy go-
spodarstwa domowe za 60% mar-
nowanej żywności. Właśnie dlatego 
decyzje zakupowe pojedynczych 
osób mają tak ogromne znaczenie.
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#NIEMARNUJEMY

Co możemy zrobić jako konsumenci? 
Zacząć od zmiany swoich nawyków 
i na przykład zastosować w życiu 
ideę zero waste (zero odpadów), 
która kieruje się zasadami 5R (patrz 
rysunek na stronie obok).

Życie według zasad 5R ma na celu 
zmniejszenie ilości odpadów wy-
twarzanych przez gospodarstwa 
domowe, ograniczenie konsumpcji, 
zmniejszenie liczby nieprzemyśla-
nych zakupów i marnowania żyw-

ności. Konsekwentne wdrożenie 
wszystkich 5 zasad do codziennego 
życia nie jest łatwe. Wymaga od nas 
zmiany przyzwyczajeń oraz rezygna-
cji z wielu udogodnień, z których ko-
rzystamy każdego dnia, dlatego war-
to spróbować na początek wdrożyć 
zasadę less waste (mniej odpadów) 
i małymi krokami zacząć działać. Już 
samo wyhamowywanie konsumpcji 
istotnie wpływa na ilość wytwarza-
nych odpadów. Obecnie zaledwie 
43% z nas decyduje się na naprawę 

popsutej elektroniki i 37% na serwis 
sprzętu AGD. Optymizmem napawa 
fakt, że coraz częściej przekazujemy 
niepotrzebne nam już sprzęty innym 
osobom. Danie produktom drugiego 
życia realnie przyczynia się do reduk-
cji eksploatacji środowiska. 

Tekst Magdalena Masiak,  
koordynator programu Spiżarnia Caritas, 

www.spizarnia.caritas.pl

Materiał opracowano na podstawie: wyników 
badań IOŚ-PIB i SGGW w ramach projektu PROM, 
raportów Capgemini, IOŚ, NIK i Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego
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Z pogrążonej w kryzysie 
ekonomicznym Wenezueli 

emigruje coraz więcej ludzi. 
Poza granicami kraju 

żyje już ponad 5,6 mln 
Wenezuelczyków. 

Według szacunków 
UNHCR (agenda ONZ ds. 

uchodźców) w tym roku ich 
liczba może osiągnąć 8,9 mln. 

Najwięcej uciekinierów 
wybiera Kolumbię, dla której 
wyżywienie ogromnej rzeszy 

migrantów jest poważnym 
problemem.

KTÓRA

POMAGA
Paczka,

PRZETRWAĆ
Od 2020 r. Caritas Polska wraz z Je-
ronimo Martins i Caritas Colombiana 
pomagają wenezuelskim migrantom 
w Kolumbii i najuboższym Kolumbijczy-
kom z przygranicznego regionu Norte 
de Santander. W poprzednich latach 
pomoc polegała głównie na przekazy-
waniu paczek żywnościowych i arty-
kułów higienicznych, w ubiegłym roku 
było nią objętych ponad tysiąc rodzin 
(łącznie blisko 5,3 tys. osób).

Paczki, vouchery 
i profilaktyka

W tym roku z pomocy skorzysta 
dwukrotnie więcej potrzebujących, 
rozszerzony zostaje też jej zasięg 
terytorialny. 

— Oprócz regionu Norte de Santan-
der dystrybucją objęto także regiony 
Bogoty i Soachy. Wsparcie dotarło do 
2192 rodzin – to blisko 11 tys. osób. 
W pierwszej kolejności skorzystały 
z niego rodziny wielodzietne, rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, oso-
by starsze i dzieci poniżej 18. roku 
życia — wyjaśnia Krzysztof Iwiński, 
kierownik Działu Pomocy Humani-
tarnej i Rozwojowej Caritas Polska. 
— Pojawiła się nowa forma wsparcia; 
oprócz paczek żywnościowych prze-
kazanych w regionie przygranicznym, 

w Bogocie wydano vouchery elektro-
niczne na zakup produktów w skle-
pach Jeronimo Martins, po trzy na 
rodzinę objętą programem — dodaje 
Krzysztof Iwiński. 

Uzupełnieniem pomocy materialnej 
będą zajęcia edukacyjne dotyczące 
m.in. profilaktyki chorób zakaźnych, 
w tym COVID-19.

Zjeść trzy razy dziennie

W Kolumbii przebywa jedna trzecia 
osób, które opuściły Wenezuelę, 
czyli już ponad 1,8 mln ludzi. Więk-
szość nie ma perspektyw na powrót 
do domu w najbliższej przyszłości. 

— Mieszkam z rodziną w Kolumbii już 
cztery lata. Najpierw przyjechał mąż, 
później ja z czwórką dzieci. To była 
trudna decyzja – zostawić wszystko 
i przyjechać tutaj. Ale wierzyłam, że 
znajdziemy tu coś lepszego dla siebie. 
W Kolumbii przynajmniej możemy 
zjeść trzy posiłki dziennie, w Wene-
zueli nie mogliśmy sobie na to po-
zwolić — opowiada Leini Gonzalez 
z wenezuelskiego stanu Carabobo, 
obecnie mieszkająca w regionie Norte 
de Santander. 

Warunki w Kolumbii nie są tak dra-
matyczne, ale żyjącym tu Wenezuel-
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POMOC W LICZBACH

rodzinponad  

1 000
osób5300

rok 2021

rok 2022

rodziny2192
osób

blisko 

11 000

czykom nie jest łatwo. Jak alarmuje 
Światowy Program Żywnościowy 
ONZ, migranci są znacznie bardziej 
narażeni na brak bezpieczeństwa 
żywnościowego niż miejscowa lud-
ność. Mają też ograniczone możli-
wości pracy w porównaniu z Ko-
lumbijczykami; aby kupić jedzenie, 
sprzedają dobytek i zadłużają się. 
Pomoc żywnościowa jest więc dla 
nich niezwykle ważna.

— Paczka, którą otrzymałam 
od Caritas, żywność i środki hi-
gieniczne, była dla nas dużym 
wsparciem. Pojawiła się w mo-
mencie, kiedy naprawdę zastana-
wiałam się jak teraz zdobędę coś 
do jedzenia. Zazwyczaj kupujemy 
tylko niezbędne produkty, bo na 
więcej nas nie stać — przyznaje 
Leini Gonzalez. — Teraz mamy 
mleko, owsiankę, a nawet czeko-
ladę! Moje dzieci są szczęśliwe, 
a to jest najważniejsze — dodaje 
wzruszona. 

Myśleć o przyszłości

— Nasze wsparcie dla takich rodzin 
ma wprawdzie doraźny charakter, ale 
odciąża ich budżety, daje poczucie 
stabilności, podtrzymuje na duchu 
w trudnych momentach i pozwala 
skupić się na myśleniu o przyszłości, 
także dla dzieci — podkreśla Krzysztof 
Iwiński. — Dlatego jesteśmy wdzięcz-
ni naszym partnerom i darczyńcom, 
dzięki którym możemy w tym roku 
podwoić skalę pomocy w tym regio-
nie świata. Wartość naszego projektu 
adresowanego do migrantów z We-
nezueli wzrasta z 200 tys. do 400 tys. 
euro, przy czym Caritas Polska bierze 
na siebie połowę tych kosztów, drugą 

W Kolumbii przynajmniej 
możemy zjeść trzy posiłki 

dziennie, w Wenezueli  
nie mogliśmy sobie  

na to pozwolić.

której złoża są największym bogac-
twem kraju. Wenezuelczycy zmagają 
się z takimi problemami, jak hiperin-
flacja, poważne niedobory żywności 
i innych produktów, zapaść syste-
mu opieki zdrowotnej i edukacji, 
przerwy w dostawie elektryczności 
i wody. Tysiące rodzin, które w tej 
sytuacji decydują się na opuszczenie 
kraju, poza jego granicami również 

są zdane na pomoc społeczno-
ści międzynarodowej. Wielu 
decyduje się na niebezpieczną 
drogę migracji tylko z tym, co są 
w stanie zabrać ze sobą. Takie 
osoby, a czasem całe rodziny, na-
zywa się caminantes – ludźmi, 
którzy uciekają pieszo ze swoim 
skromnym dobytkiem na wła-
snych plecach. Są wyjątkowo 
narażeni na przemoc i zjawisko 
handlu ludźmi. Bez wsparcia sy-
tuacja migrantów jest wprawdzie 
lepsza niż w Wenezueli, jednak 
dalej pozostaje wymagająca.

Tekst Katarzyna Matej,  
Przemysław Bogusz 

Zdjęcia Caritas Polska,  
Caritas Colombiana

Każdy może pomóc Wenezuelczy-
kom uciekającym przed głodem:

 dokonując wpłaty  
na stronie  
caritas.pl/wenezuela

 wpłacając dowolną kwotę 
na konto nr 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384  
(tytułem WENEZUELA) 

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

połowę pokrywa Jeronimo Martins. 
Paczki z żywnością docierają do osób 
najbardziej zagrożonych – samotnych, 
starszych, chorych, rodzin wielodziet-
nych i osób z niepełnosprawnością. 
70% beneficjentów stanowią We-
nezuelczycy, a 30% paczek trafia do 
potrzebujących rodzin kolumbijskich. 

Kryzys w Wenezueli trwa od 2014 r. 
Doprowadziły do niego upadek 
nieefektywnego modelu gospodar-
czego i zawirowania na rynku ropy, 
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KASKADAnieszczęść
Wojna na Ukrainie nie zamroziła problemów 
w innych częściach świata. Wręcz przeciwnie 
– jej konsekwencje gospodarcze, w tym inflacja, 
pogłębiają trwające wcześniej kryzysy. Na przykład 
w Jemenie, gdzie brutalna wojna domowa 
toczy się już siódmy rok. Pochłania ona tysiące 
ofiar, odbierając ludziom możliwość korzystania 
z jakiejkolwiek pomocy medycznej.

ONZ określa sytuację w tym kraju 
jako największy kryzys humanitarny 
naszych czasów – ponad trzy czwar-
te społeczeństwa potrzebuje pomo-
cy humanitarnej, a tylko co drugi 
z działających przed wojną ośrod-
ków zdrowia przyjmuje pacjentów. 
Bieżące wydarzenia na świecie, takie 
jak wojna na Ukrainie, wzrastająca 
inflacja czy problemy z łańcuchem 
dostaw, mają szczególne konsekwen-
cje dla krajów takich jak Jemen. 

Pszenica na wagę złota

W dobie globalizacji problemy na po-
ziomie gospodarki światowej przekła-
dają się na dostęp do poszczególnych 
zasobów, takich jak pszenica. 40% do-
staw tego zboża w Jemenie pochodzi 

z Rosji i Ukrainy. W obecnej sytuacji 
jego dostawa została ograniczona, 
co doprowadziło do wzrostu cen na 
rynkach lokalnych o ok. 35% i do 
masowego wykupywania pszenicy 
w obawie przed dalszymi ogranicze-
niami w dostępności. W ten sposób 
jeden z najbardziej podstawowych 
produktów żywnościowych w cią-
gu kilku tygodni stał się praktycznie 
niedostępny dla najuboższych. Warto 
dodać, że jeszcze przed kryzysem Je-
men był krajem, który w ogromnym 
stopniu importował żywność oraz 
otrzymywał ją od organizacji huma-
nitarnych. Konsekwencją tego są jej 
wysokie ceny. Żywność co prawda 
jest dostępna w sklepach, ale wielu 
rodzin – najczęściej wielodzietnych 
– nie stać na zakup wystarczającej 
ilości, zapewniającej pełnowartościo-

wy posiłek. Problem narasta, dlatego 
ONZ prognozuje, że do końca 2022 
roku ponad 19 mln osób będzie za-
grożonych brakiem dostępu do żyw-
ności. Będzie to dotyczyło przede 
wszystkim osób wewnętrznie prze-
siedlonych, których w Jemenie jest 
w tej chwili ponad 4 mln, z czego 
większość to kobiety i dzieci. 

Ośrodki cenne  
jak zdrowie

Konsekwencją braku dostępu do 
żywności, szczególnie wśród dzieci, 
jest niedożywienie. Wśród miesz-
kańców niektórych regionów kraju 
stanie się ono na tyle poważne, że 
będzie zagrażało ich życiu. Na tym 
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nieszczęść
kaskada nieszczęść się nie kończy, 
bowiem kłopoty zdrowotne wynika-
jące z niedożywienia będą wymagały 
pomocy medycznej, a ta w Jeme-
nie jest w dramatycznym stanie. Po 
pierwsze w kraju działa niewiele 
ośrodków zdrowia. Po drugie pobie-
rają one opłaty za niektóre usługi. Po 
trzecie same ceny leków koniecznych 
do odzyskania zdrowia przewyższają 
niekiedy miesięczne zarobki rodziny. 
Zwiększenie dostępu do usług me-

dycznych w Jemenie to jedno z naj-
ważniejszych zadań, dlatego od kilku 
lat realizuje je Caritas Polska. 

Od połowy 2019 roku organizacja 
razem z Polską Akcją Humanitarną 
wspiera sektor zdrowia w Jemenie. 
Obecnie z pomocy Caritas Polska 
korzysta 5 ośrodków – 2 w dzielni-
cach Adenu Al-Memdara i Al-Qal-
lua oraz miejscowościach Foqam, 
Imran i Fateh (w dwóch ostatnich 

lokalizacjach w przekazywaniu po-
mocy pośredniczy PAH). Wsparcie 
to polega na finansowaniu remon-
tów i modernizacji infrastruktury, 
realizowaniu wypłat dla personelu, 
a także na zakupie leków i wyposaże-
nia medycznego. Dzięki temu dostęp 
do podstawowej opieki lekarskiej 
zyskało ponad 40 tys. osób.

Stacjonarnie  
i na kółkach

Od ubiegłego roku Caritas Polska 
realizuje w Jemenie kolejny projekt 
dedykowany tamtejszej służbie 
zdrowia. Działania prowadzone są 
dzięki wsparciu polskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w ramach 
programu Polska Pomoc, wspólnie 
z Polską Akcją Humanitarną. Nowy 
projekt polega na kompleksowym 
wsparciu dla szpitala w miejscowości 
Rasad, który poważnie ucierpiał na 
skutek działań zbrojnych w trwającej 
wojnie domowej. Dzięki wsparciu 
placówka już została wyposażona 
w dwie kliniki mobilne, które docie-
rają z pomocą medyczną do odda-
lonych od niej miejscowości w pro-
wincji Abjan. Szpital został ponadto 
wyposażony przez Caritas Polska 
w podstawowy sprzęt medyczny, 
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laboratoryjny oraz niezbędne leki, 
a Polska Akcja Humanitarna prze-
prowadziła remont części jego od-
działów, w tym oddziału ginekolo-
giczno-położniczego.

Mobilne kliniki Caritas Polska to roz-
wiązanie pozwalające na dotarcie 
z pomocą medyczną do osób, dla 
których dostanie się do stacjonarnej 
placówki medycznej jest prawdzi-
wym wyzwaniem. Dwa samochody 
terenowe, odpowiednio wyposażone 

oraz przystosowane do poruszania 
się w trudnym terenie, są używane 
od stycznia tego roku.

— Takie kliniki to dla nas bardzo cen-
ny sprzęt. Mamy podopiecznych nie 
tylko z samego miasta Rasad, ale też 
z pobliskich miejscowości, oddalo-
nych o kilkanaście lub kilkadziesiąt 
kilometrów. Obsługa klinik mobil-
nych jest przez nas organizowana 
w ten sposób, że jeden pojazd wy-
rusza w teren, a drugi jest do dys-
pozycji na miejscu, w razie nagłego 
wezwania — wyjaśnia Hussein Al-A-
moudi, zastępca dyrektora szpitala.

Wyposażenie klinik pozwala na 
wykonanie ogólnych badań me-
dycznych i podanie podstawowych 
leków, a pomoc realizowana jest 
przez zespół specjalistów: lekarza, 
pielęgniarkę, położną oraz kierowcę. 
W razie potrzeby dalszej interwencji 
medycznej, pacjenci są kierowani do 
stacjonarnego ośrodka zdrowia lub 
do placówki w Rasad. 

Ze wsparcia medycznego w ramach 
projektu może skorzystać ok. 30 
tys. beneficjentów. Jednym z nich 
jest Sheikh Al-Hanashi, który teraz 
leczy się w Rasad. Wcześniej musiał 
jeździć do ośrodków znajdujących się 
w oddalonych o kilkadziesiąt kilome-
trów miejscowościach Labous czy 
Aden. Często rezygnował z takiej 
opieki, ponieważ już sam koszt do-
jazdu do placówek przewyższał jego 
możliwości. — Przyjechałem tutaj 
z powodu gorączki i chorób, które 
są powszechne w naszym regio-
nie — mówi Sheikh. — Na szczęście 
personel szpitala wywiązuje się ze 
swoich obowiązków i zadań. Wojna 
dotknęła nas w każdym aspekcie 
życia, ale wszystko będzie dobrze, 
a w Jemenie zapanuje pokój — do-
daje z optymizmem. 

Skromne potrzeby

„Lepiej być ślepym na jedno oko niż 
na oba”. To arabskie powiedzenie 
przytacza 38-letnia Aisha Dwiad Ay-
ash z Al-Hudaydah, która znalazła 
schronienie w obozie dla uchodź-
ców pod Adenem. Jej zdaniem pobyt 
w obozie jest lepszy niż życie na uli-
cy, którego ona i jej rodzina doświad-
czyli po opuszczeniu ostrzeliwane-
go w czasie starć miasta, w którym 
znajdował się ich dom. — Zostałam 
wysiedlona z Al-Hudaydah niedale-
ko lotniska. Najpierw trafiliśmy do 
Dhamar, potem byliśmy 5 lat w Bajil. 
Potem zostałam przesiedlona z Bajil 
do Adenu. Wcześniej mój mąż był 
mechanikiem. Dużo pracował. Rów-
nież mój syn pracował w hotelu. My, 
kobiety, nigdy nie pracowałyśmy, 
ponieważ mój mąż i syn zaspokajali 
nasze potrzeby. Miałam normalny 
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dom z kilkoma pokojami, łazienkami 
i kuchnią — opowiada Aisha. — Opu-
ściliśmy nasze miasto z powodu in-
tensywnego ostrzału. Wiele rodzin, 
które zostały, straciło życie. Pociski 
spadły dokładnie za lotniskiem i tra-
fiły w nasze domy. Walczyliśmy o to, 
by pozostać w naszym mieście. Do 
jego opuszczenia skłoniła nas osta-
tecznie przemoc i zatrzymania [do-
puszczali się ich rebelianci Houthi 
– przyp. red.]. Zabrałam swoje dzieci, 
żeby je uratować, ale Houthi schwy-
tali mojego syna, po czym uwolnili 
go po 4 miesiącach. Przyjechaliśmy 
do obozu Zahry Khalil i mieszkali-
śmy tam przez 5 miesięcy. Potem 
osiedliliśmy się w tym obozie po wy-
budowaniu dla nas schronień przez 
organizacje. Życie tutaj nie jest złe. 
Mamy co jeść i gdzie spać — dodaje 
Aisha. Kobieta ma 11 dzieci, a jej mąż 

niedawno zmarł na chorobę serca. 
Właśnie choroby, drogie lekarstwa 
i utrudniony dostęp do lekarzy naj-
bardziej doskwierają mieszkającej 
w obozie wdowie i wielu innym 
Jemeńczykom. — Mój 16-letni syn 
pracuje przy noszeniu materiałów 
budowlanych i betonu, wraca z pracy 
bardzo zmęczony, często z urazami. 
Za to, co zarobi, nie możemy nawet 
kupić lekarstw na astmę — żali się 
kobieta.

— Codzienność milionów ludzi, nie 
tylko tych żyjących w obozach dla 
uchodźców, ale także tych, którzy 
pozostali w zniszczonych przez woj-
nę miastach i wsiach, jest wyjątko-
wo trudna. Tego, co dziś widzimy 
w relacjach z Ukrainy, Jemeńczycy 
doświadczają od lat — zaznacza ks. 
dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas 
Polska. — Staramy się nieść im ulgę. 
Wsparcie polskiego MSZ przy naj-
nowszym projekcie jest dla nas bar-
dzo ważne, ale w wielu miejscach 
działamy tylko dzięki ofiarności na-
szych polskich darczyńców. Apelu-
jemy, aby w tych trudnych czasach 

nie ustawać w wysiłkach na rzecz 
wsparcia Jemeńczyków, którzy dra-
matycznie, potrzebują naszej pomo-
cy — dodaje.

Tekst Katarzyna Matej, Przemysław Bogusz 
Zdjęcia Caritas Polska

Jak wesprzeć mieszkańców 
Jemenu? Wystarczy wybrać jedną 
z trzech możliwości:

 dokonać wpłaty na stronie 
caritas.pl/Jemen

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

 wysłać SMS pod numer 
72052 o treści JEMEN  
(koszt 2,46 zł z VAT)
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Projekt kompleksowego wspar-
cia szpitala w Rasad oraz funk-
cjonowania klinik mobilnych 
w prowincji Abjan w Jemenie jest 
finansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP. Publikacja wyraża 
wyłącznie poglądy autora i nie 
może być utożsamiana z oficjal-
nym stanowiskiem Minister-
stwa Spraw Zagranicznych RP.  
www.gov.pl/polskapomoc



TAM
TRZEBA

być

Kamerun. Budowa Centrum 
Dziecka na terenie misji 
prowadzonej przez siostry 
pasjonistki w Carrieur, biednej 
dzielnicy miasta Yaounde

Na zdjęciu powyżej typowy  
dla Yaounde obrazek z ulicy
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Polscy misjonarze są na 
wszystkich kontynentach, 
ale najwięcej, bo niemal 
700*, pracuje w Afryce. 
By móc prowadzić 
projekty wspierające 
lokalne społeczności, 
zwracają się po pomoc do 
Caritas Polska. O tym, jak 
wygląda ta współpraca, 
oraz jak w dzisiejszych 
czasach pomagać mądrze, 
opowiada Anna Lasocka 
z Caritas Polska. 

Zambia. Uczniowie ze szkoły prowadzonej przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny

Co roku misjonarze zgłaszają się do 
Caritas Polska z prośbą o wsparcie 
lokalnych projektów. Jak wygląda 
proces udzielania takiej pomocy? 

Nasza współpraca z misjonarzami 
jest bardzo bezpośrednia. Misjonarz 
wysyła do nas wniosek i kiedy go 
przeanalizujemy, kontaktujemy się 
z misjonarzem, aby lepiej poznać sy-
tuację na misji i potrzeby. To pozwala 
nam spojrzeć na ten wniosek bardziej 
po ludzku, nawiązać relację. Proś-
by misjonarzy są różnorodne – od 
bardzo prostych, np. takich jak wy-
posażenie kaplicy misyjnej w ławki, 
po bardziej złożone, jak np. program 
dożywiania dzieci w misyjnej szkole. 
Kolejny krok to ocena merytorycz-
na. Jeżeli wniosek zostanie rozpa-
trzony pozytywnie, Caritas Polska 
przekazuje misjonarzowi fundusze, 
które zostają wydatkowane zgod-

nie z założonym harmonogramem. 
Po zakończeniu projektu misjonarz 
przesyłam nam sprawozdanie mery-
toryczne, finansowe i dokumentację 
audiowizualną projektu. 

Czy istnieje jakiś klucz, według 
którego projekty są kwalifikowa-
ne do wsparcia? 

W tym roku prowadzimy 14 pro-
jektów w Afryce, to przede wszyst-
kim zróżnicowana pomoc doraźna. 
W planach mamy jednak realizację 
większej liczby projektów rozwojo-
wych we współpracy z misjonarzami. 
Pracujemy nad wytyczeniem głów-
nych obszarów tych działań, ale już 
wiemy, że będą to przede wszystkim 
edukacja, służba zdrowia i rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości. Chcemy 
wspierać projekty misjonarskie nie 
tylko jako klasyczny donor, który 
przekazuje fundusze, ale też jako 
partner, który współtworzy dany 
projekt i ma wpływ na jego reali-
zację. Afryka potrzebuje długoter-
minowej, dobrze zaprojektowanej 
pomocy rozwojowej. Oczywiście 
w wielu przypadkach pomoc doraźna 

jest bardzo potrzebna, ale powinna 
być punktem wyjścia do dalszego 
planowania i wdrażania długoter-
minowych projektów rozwojowych. 

Co odróżnia projekty misjonarskie 
od innych projektów zagranicz-
nych prowadzonych przez Caritas 
Polska? 

Misjonarze spotykają się z różnymi 
potrzebami w swoich parafiach i mają 
różne możliwości działania. Niektórzy 
z nich są bardzo operatywni – potrafią 
pozyskiwać środki na realizację pro-
jektów z różnych źródeł i mają w tym 
obszarze bardzo duże doświadczenie. 
Są jednak misjonarze, którzy z wie-
lu różnych powodów, takich moż-
liwości nie mają. Warto zaznaczyć, 
że misje są zazwyczaj utrzymywane 
ze środków własnych zgromadzenia 
pozyskiwanych przez referat misyjny. 
Ilość środków, która jest przekazy-
wana na działalność misji jest bardzo 
zróżnicowana. Bardzo często pozwala 
pokryć jedynie podstawowe wydatki 
związane z jej funkcjonowaniem. Aby 
móc realizować projekty pomocowe, 
misjonarz musi samodzielnie znaleźć 
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RPA. Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek prowadzi 
w Johannesburgu przedszkole 
dla czarnoskórych maluchów 

potrzebne fundusze. I tu 
otwiera się przestrzeń do 
działania dla organizacji, 
takiej jak Caritas Polska, 
do której misjonarz może 
zwrócić się z prośbą o do-

finansowanie danego projektu lub 
sfinansowanie go w całości. Jako Ca-
ritas Polska bardzo chętnie wspiera-
my projekty misjonarskie, ponieważ 
mamy gwarancję, że przekazane środ-
ki będą efektywnie wykorzystane. 
Misjonarze pracują wśród społecz-
ności lokalnych i doskonale znają bie-
żące potrzeby ludzi, wśród których 
posługują. Często nawet niewielka 
kwota jest ogromnym wsparciem. To 
właśnie odróżnia projekty misjonar-
skie od dużych, ustrukturyzowanych 
programów. Te drugie są przygoto-
wywane przez zespoły specjalistów, 
którzy nie mają możliwości bezpo-
średniej pracy z beneficjentami.

Niewielka kwota, czyli jaka?

Na przykład finansowaliśmy pro-
jekt dożywiania najuboższych 
podopiecznych misji na Madaga-
skarze. Była susza, ceny żywności 
bardzo podskoczyły. Skontaktował 
się ze mną ksiądz misjonarz, który 
powiedział, że za chwilę zabraknie 
mu pieniędzy na zakup żywno-
ści. Poprosiłam go, by policzył, ile 
środków będzie potrzebował, aby 
podtrzymać dotychczasową pomoc. 

Okazało się, że jest to kwota – 780 
euro. Właśnie tyle mu brakowa-
ło, by mógł kontynuować projekt, 
w ramach którego raz w tygodniu 
60 najuboższych osób, otrzymywa-
ło żywność. Były to podstawowe 
produkty, m.in. fasola, olej, cukier, 
pozwalające przygotowywać posiłki 
przez cały tydzień.

Dożywianie to częsta działal-
ność misjonarzy posługujących 
w Afryce...

To prawda. Nasi misjonarze posłu-
gujący w Afryce pracują głównie na 
obszarach wiejskich, gdzie ludzie żyją 
z działalności rolniczej. Plony zależ-
ne są od pogody. Bardzo często się 
zdarza, że w związku z suszą plony są 
niewystarczające, dlatego misjonarze 
realizują programy dożywania – np. 
w placówkach edukacyjnych, pro-
wadzonych na terenie misji. W tym 
roku takie projekty prowadzone są 
w Sudanie. Czasem prośby misjo-
narzy są naprawdę drobne, bo na 
przykład czym jest wyposażenie ka-
plicy w ławki wobec innych dużych 
projektów zagranicznych? Jednak 
z punktu widzenia misjonarza to bar-
dzo ważna rzecz, bo jeśli w kaplicy 
nie będzie na czym usiąść, to mniej 
osób będzie tam przychodzić, a tym 
samym mniej osób będzie korzystać 
z jego posługi.

W Afryce jest realizowanych wiele 
programów pomocowych, ale nie 
zawsze jest to pomoc  adekwatna 
do potrzeb. Jak zatem powinniśmy 
pomagać? 

Mądra pomoc w Afryce? Trzeba 
tam być. Trzeba w tę rzeczywistość 
wejść, żeby ją zrozumieć. Nie wy-
starczy kilka miesięcy czy nawet 
rok. Trzeba poznawać sposób życia 
ludzi, którzy tam mieszkają, nawią-
zywać z nimi relacje. To wymaga 
czasu i dużo cierpliwości. Dopiero 
rozumiejąc potrzeby danej społecz-
ności można zacząć mądrze poma-
gać. Oczywiście nie każdy może tam 
pojechać, ale każdy, kto chce pomóc, 
może przekazać środki finansowe 
osobom, które są na miejscu i dobrze 
znają potrzeby mieszkańców Afryki 
– one będą wiedziały, jak najlepiej je 
spożytkować. Ponadto dobry projekt 
pomocowy to taki, który jest prze-
myślany i dostosowany do potrzeb. 
Jego realizacja powinna być konty-
nuowana przez społeczność lokalną 
nawet wtedy, kiedy osoba, która go 
rozpoczęła i wdrożyła, zakończyła 
swoją pracę. Motywowanie człon-
ków społeczności jest niezmiernie 
ważne. 

A jakie najczęściej mają potrzeby 
mieszkańcy Afryki? 

Bardzo zróżnicowane. Na pewno klu-
czowa jest edukacja. Wysoki poziom 
ubóstwa w krajach afrykańskich jest 
mocno powiązany z wciąż bardzo 
wysokim poziomem analfabetyzmu. 
Duży odsetek afrykańskich dzieci nie 
ma dostępu do edukacji, a szkoły 
rządowe w Afryce są w większości na 
bardzo niskim poziomie, dlatego zda-
rza się, że dzieci po kilku latach edu-
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Kamerun. Przydrożny stragan

Na zdjęciu powyżej stacja drogi krzyżowej  
na terenie misji w Yaounde

kacji wciąż nie potrafią pisać i czytać. 
Tymczasem edukacja to trampolina, 
która pozwala wydostać się z ubó-
stwa. Drugi obszar, gdzie potrzeby 
Afryki są wciąż bardzo duże, to służ-
ba zdrowia. Ważne są zatem projek-
ty, w ramach których do Afryki przy-
jeżdżają lekarze różnych specjalizacji, 
aby edukować miejscowy personel. 
Bardzo duże znaczenie mają także 
projekty, których celem jest budowa 
ośrodków zdrowia, ponieważ dostęp 
do usług medycznych, szczególnie 
na terenach wiejskich, jest bardzo 
ograniczony. Niestety w Afryce na-

dal wiele organizacji pozarządowych 
realizuje projekty pomocowe, które 
polegają na „rozdawnictwie”. To nie 
jest mądra pomoc. Oczywiście cza-
sem konieczna jest pomoc doraźna, 
ale najważniejsze jest edukowanie 
i dawanie narzędzi, dzięki którym 
ludzie będą mogli podjąć działania 
zmieniające ich trudną sytuację.

Misjonarze starają się nieść po-
moc humanitarną i rozwojową, 
ale przecież misje nierozerwalnie 
związane są z ewangelizacją…

Misjonarze decydują się na wyjazd na 
misje, ponieważ czują się do tego po-
wołani. Chcą nieść ludziom światło 
wiary, a świadectwem ich wiary jest 
to, co robią podczas pracy misyjnej, 
ofiarowując swój czas, pracę i talenty 
drugiemu człowiekowi. Oczywiście 
działalność misyjna jest nierozerwal-
nie powiązana z ewangelizacją, ale 
pomoc udzielna przez misjonarzy 

nigdy nie jest uzależniona od tego, 
jaką wiarę wyznaje człowiek, który 
jest w potrzebie. Tak jak już wspo-
minałam, parafia na terenie danej 
misji jest zazwyczaj finansowana ze 
środków własnych danego zgroma-
dzenia, jednak fundusze na działania 
pomocowe są pozyskiwane z innych 
źródeł. Pojawiają się czasami nie-
prawdziwe opinie, że misjonarze 
pomagają tylko tym osobom, które 
uczestniczą w życiu Kościoła. Są to 
opinie nieprawdziwe i krzywdzące. 
Jeżeli jednak w jakiejś placówce mi-
syjnej tak by się działo, to powinna 
nam się zapalić czerwona lampka, bo 
jest to niezgodne z etyką projektów 
misjonarskich. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Matej 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

*dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
z dn. 1 października 2021 r. 
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JA SIĘ W TYModnajduję!odnajduję!

Ma za sobą udział w drobnych 
projektach wolontariackich 
w kraju i dłuższych, 
realizowanych za granicą. 
Teraz marzy o kolejnym 
wyjeździe na misje, trwającym 
co najmniej kilka miesięcy. 
Aleksandra Szoć, młoda 
i odważna wolontariuszka, 
opowiada o swojej pracy 
wśród uchodźców na Lesbos 
i w ośrodku misjonarek 
w Tanzanii.
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JA SIĘ W TYM Olu na koncie masz już dłuższe wy-
jazdy zagraniczne w charakterze 
wolontariuszki. Jak to się zaczęło? 

Pierwszy był wyjazd z grupą wo-
lontariuszy Caritas Polska na wyspę 
Lesbos i praca z mieszkańcami obozu 
dla uchodźców Moria 2. Byłam tam 
miesiąc i to był pierwszy tak długi wy-
jazd, ale już wcześniej angażowałam 
się w mniejsze projekty pomocowe. 
Po powrocie z Lesbos wolontariusze 
różnie reagowali – dla jednych to było 
ciężkie przeżycie emocjonalnie i już 
nie chcieliby tego powtarzać, a ja 
poczułam, że się w tym odnajduję, 
że tego mi brakowało, że ta pomoc 
wypełniła lukę w moim życiu. 

Jak zaowocował wyjazd na Lesbos?

Po powrocie do Polski okazało 
się, że jest grupa ludzi z naszego 
wolontariatu, która chce coś robić 
dalej. I tak zaczęliśmy wyjeżdżać 
z bratem Cordianem do ośrod-
ka w Lininie pod Warszawą, gdzie 
przebywają uchodźcy*. Poczułam, 
że to rzeczywiście jest coś dla mnie 
i zastanawiałam się, co by tu robić 
dalej. Propozycja pojawiła się sama – 
w sierpniu wróciliśmy z Lesbos, a już 
w październiku dowiedziałam się od 
przyjaciela o możliwości wyjazdu do 
Tanzanii. Przyjaciel działa w fundacji 
Międzynarodowy Instytut Rozwoju 
Dzieci, która prowadzi wiele projek-

tów w Afryce, m.in. budowę przed-
szkoli, świetlic, bibliotek. Okazało 
się, że pilnie potrzebowali tłuma-
cza symultanicznego dla medyków, 
którzy wyjeżdżali w listopadzie do 
Tanzanii, ponieważ tłumaczka, która 
miała z nimi lecieć, rozchorowała się. 
Zostały trzy tygodnie na znalezienie 
zastępstwa. To bardzo mało biorąc 
pod uwagę, że do takiego wyjazdu 
trzeba się solidnie przygotować, 
przyswoić sobie materiały, załatwić 
dokumenty, przy czym dodatkowe 
trudności wynikały z zagrożenia CO-
VID-19. Wiadomość o wyjeździe spa-
dła na mnie jak grom z jasnego nie-
ba, ale wszystko powierzyłam Panu 
Bogu, bo jeżeli Pan Bóg prowadzi 
mnie w takie miejsce, to znaczy, że 
jestem do tego jakoś przysposobio-
na, że dam radę. Musiałam jeszcze 
uzyskać zgodę mojego szefa w pracy 
na trwającą 3 tygodnie nieobecność, 
a nie miałam już urlopu. Pomyślałam 
jednak, że jeżeli mój szef się zgodzi, 
to mam zielone światło. I miałam. 
Mój szef i cała reszta pracowników 
zareagowali bardzo pozytywnie, po-
wiedzieli, że są ze mnie dumni i że 
mam ich wsparcie. 
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Tanzania to ogromny kraj, zajmuje 
obszar trzy razy większy od Polski. 
Dokąd konkretnie wyjechaliście 
i jakie były zadania całej grupy?

Naszym celem była wioska Magan-
zo położona z dala od turystycznych 
szklaków. Posługują tu misjonarki 
z Polski, siostry elżbietanki, które 
prowadzą szpital, przedszkole i świe-
tlicę środowiskową. Zadaniem naszej 
grupy było przeprowadzenie 3-ty-
godniowego kursu medycznego dla 
personelu szpitala. Ja jako tłumacz 
na język angielski tworzyłam team 
z Jarkiem, ratownikiem medycznym, 
który szkolił pielęgniarzy. Była też 
grupa radiologów, którzy prowadzili 
szkolenia dla lekarzy z obsługi sprzętu 
medycznego. To była ciężka praca, ale 
bardzo rozwijająca. Musiałam tłuma-
czyć na angielski to, co mówił Jarek 
przez 6-8, a nawet 10 godzin dziennie 
w dość trudnych warunkach, bez kli-
matyzacji i udogodnień typu rzutnik, 
komputer. Dodatkowym problemem 
był wymóg noszenia maseczek, więc 
często nie mogłam zrozumieć, co do 
mnie mówią. Na dodatek Tanzańczy-

cy obawiają się wypowiadać w języku 
angielskim, mimo że niektórzy zna-
ją go w stopniu komunikatywnym. 
Mówią bardzo cicho, niewyraźnie, 
słychać naleciałości. Na szczęście 
problemy te z czasem ustępowa-
ły, ludzie mieli coraz mniej oporów, 
a i ja też coraz lepiej ich rozumiałam. 
Zdarzało się też tak, że przychodzili 
pielęgniarze, którzy w ogóle nie znali 
angielskiego, a to, co mówiłam, prze-
kazywali im koledzy w języku suahili. 
Ale wszyscy byli bardzo zaangażowa-
ni i zdeterminowani, żeby się czegoś 
nauczyć. To bardzo pomagało.

Jak wygląda opieka medyczna 
w Tanzanii?

Szpital, który prowadzą siostry, jest 
na zdecydowanie wyższym poziomie 
niż placówki państwowe, dlatego lu-
dzie przyjeżdżają tu nawet z wiosek 
oddalonych o 100, 200 czy nawet 
300 km. Jednak musieliśmy uczyć ra-
towników szpitala podstaw, np. zasad 
pierwszej pomocy. To przygnębiające, 
że pracowali w szpitalu, a nie wiedzieli 
takich rzeczy. Na izbie przyjęć zawsze 
były 1-2 osoby, które klasyfikowały 
pacjentów, ale nie miały w zwyczaju 
mierzenia temperatury czy zadawa-
nia pytań typu: gdzie cię boli i od jak 
dawna, więc też nie wiedzieli, jak tych 
pacjentów przypisać. Często mówili, 
że to kłopoty z ciśnieniem i wysyłali 
do domu, a potem stan się pogarszał 
i człowiek umierał. Na samym począt-
ku trzeba było przekonać ich, żeby 
zadawali pytania pacjentowi i byli do-
ciekliwi. Mamy jednak świadomość, 
że jednym kursem się tego nie zmieni, 
bo ci ludzie mają taką mentalność. Są 
spokojni, im się nigdzie nie spieszy. 
Wyjątkami są osoby, które mają ja-
kieś studia, gdzieś wyjechały, np. po-

mocnik siostry Wiktorii, która kieruje 
szpitalem, studiował w Berlinie, więc 
on już miał trochę inne spojrzenie. 
Nawiasem mówiąc siostra Wiktoria 
również ma przeszkolenie medyczne.

Ale część pracowników takiego 
przeszkolenia nie ma…

Zgadza się, bo nie ma tam odpo-
wiednich szkół czy kursów. Tu nie 
jest oczywiste, że po ukończeniu 
podstawówki idzie się do kolejnej 
szkoły. Często dzieci w ogóle nie są 
kształcone, bo na przykład nie mają 
rodziców albo rodziców nie stać na 
mundurki, które są wymagane w nie-
których szkołach. Żeby coś osiągnąć, 
trzeba mieć naprawdę chęć posze-
rzania wiedzy. Jeśli taka osoba trafi 
do sióstr, to one nią pokierują.

Czy usługi medyczne w Tanzanii 
są płatne?

Tak i mało kogo na nie stać. W ogó-
le zdrowie w Afryce to długi i ciężki 
temat, bo ludzie tu niezbyt przejmują 
się losem innych. Słabo tu także z po-
czuciem odpowiedzialności. Dziećmi 
najczęściej zajmuje się starsze rodzeń-
stwo, a jeśli jedno z nich umrze, to dla 
matki nie jest to taki dramat, jak u nas. 
Ona wie, że będzie miała następne 
dzieci. Poza tym istnieją problemy 
z narkotykami i z alkoholem; jeżeli 
w domu są jakieś pieniądze, to bardzo 
często idą na używki. Bywa też tak, 
że dzieci nie mają co jeść, tymczasem 
rodzice wolą wydać pieniądze na sie-
bie, np. na fryzjera, niż kupić coś dzie-
ciom. Czasem rodzice znikają na wiele 
miesięcy lub pojawiają się w domu 
sporadycznie. Niestety bardzo dużo 
dzieci pracuje w kopalniach, w których 
wydobywa się m.in. złoto i kamienie 
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szlachetne. Często zdarzają się tam 
wypadki, bo ludzie schodzą do szy-
bów bez żadnych uprzęży i zabezpie-
czeń. To bardzo ciężka i niebezpieczna 
praca, w słońcu, w pyle, a dzieciaki 
dostają za nią najniższe możliwe wy-
nagrodzenie – w przeliczeniu ok. 1-2 zł 
za godzinę. 

Zdarzyło się, że do szpitala sióstr 
trafił pacjent po wypadku w ko-
palni?

Kiedy byliśmy w Maganza, w pobli-
skiej kopalni złota wypadkowi uległ 
James, chłopak mniej więcej 20-let-
ni. Spadł i poważnie uszkodził sobie 
kręgosłup. Gdyby został w Maganza, 
prawdopodobnie by zmarł. Szpital 
sióstr nie ma możliwości leczenia tak 
ciężkich obrażeń, a ludzie tu i tak wolą 
iść do wioskowego szamana niż do 
lekarza. Siostry długo przekonywały 
rodzinę, żeby zrobić zbiórkę pieniędzy 
i zawieźć Jamesa do szpitala w Dar es 
Salaam, największym mieście w Tan-
zanii. W końcu udało się przekonać 
rodzinę i trzeba było zawieźć chło-
paka do Dar es Salaam, które było 
oddalone od Maganza o 1500 km. 
Do wyjazdu zostałam wytypowana ja 
jako tłumacz i Jarek jako opiekun me-
dyczny. Ponieważ tylko ja znałam do-
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brze angielski, czułam ogrom-
ny ciężar odpowiedzialności, 
bo w pewnym stopniu życie 
Jamesa zależało ode mnie 
– od tego, czy zdołam leka-

rzom wytłumaczyć co się stało i czy 
w ogóle uda mi się przebrnąć przez 
procedury przyjęcia do szpitala.

W tak długą podróż pojechaliście 
we trójkę?

Był jeszcze kierowca, Tanzańczyk, 
a na tyłach karetki siedziała rodzina 
Jamesa, ale nikt z nich nie mówił po 
angielsku, a procedury przyjęcia do 
szpitala były dla nich zupełnie niezro-
zumiałe. Na dodatek działaliśmy pod 
presją czasu. Chłopak został umiesz-
czony w karetce, unieruchomiony 
i spięty pasami i ruszyliśmy w morder-
czą podróż. Jechaliśmy 3 dni. Zależało 
nam, żeby go jak najszybciej dowieźć 
do szpitala, ale trzeba było uważać na 
różnych nierównościach na drodze, 
żeby nie pogłębić urazu kręgosłupa. 
Jechaliśmy niemal bez odpoczynku, 
w ciągu dnia zatrzymywaliśmy się 
najwyżej na 20 minut.

Udało się zebrać całą sumę na 
opłacenie leczenia w szpitalu?

Tak, pomogły siostry misjonarki. 
Część pieniędzy pochodziła z ich 
środków, a część ze zbiórki, która 
była prowadzona w Internecie. Żeby 
w ogóle zapisać Jemesa do szpitala 
trzeba było zapłacić 10 tys. szylin-
gów tanzańskich. To duże pieniądze 
i nieosiągalne dla ludzi, którzy tam 
mieszkają. Często żyją w lepiankach 
i nie stać ich nawet na podstawo-
we produkty. Ostatecznie udało się 
wszystko załatwić; Jamesa przyję-
to do szpitala i został zoperowany, 
ale dopiero po powrocie do Polski 
dowiedzieliśmy się, że operacja się 
udała. Chłopak nie tylko przeżył, ale 
też odzyskał władzę w nogach. Pew-
nie nie całkowitą, ale to i tak dużo, 
bo będzie mógł utrzymać rodzinę 
– żonę i dzieci, które pewnie wkrótce 
pojawią się na świecie.

Zatem wasze zaangażowanie 
i praca na misjach daleko wykro-
czyły poza to, co było w pierwot-
nych założeniach…

To, co nam się przydarzyło, to był 
przypadek – akurat nie było żad-
nej z sióstr, która mogłaby się zająć 
transportem Jamesa do szpitala, każda 
była czymś zajęta. Na misji życie tak 
właśnie wygląda – każdy robi wszyst-
ko, nie można wybierać sobie zajęć. 
Siostry są superbohaterkami – jeżdżą 
koparkami, przeprowadzają różne na-
prawy, załatwiają sprawy urzędowe, 
gotują. Na szczęście mają pomoc – kil-
ka postulantek pochodzących z Tan-
zanii, które dobrze mówią po angiel-
sku. Kiedy przyjechaliśmy, mężczyźni 
zostali bardzo szybko zaangażowani 
do pracy, oczywiście za ich przyzwo-
leniem. Trzeba było m.in. naprawić 
karetkę, która została sprowadzona 
z Polski kilka miesięcy przed naszym 
przyjazdem. Ja z kolei zajmowałam 
się malowaniem opon na placu zabaw 
przy szpitalu, które siostry gdzieś zna-
lazły i zrobiły z nich huśtawki.

Nie mogli takich rzeczy robić na 
przykład rodzice dzieci?

Z reguły Afrykańczycy nie mają mo-
tywacji do robienia czegoś więcej niż 
trzeba i nigdzie się nie spieszą. Dla 
nich niesamowite jest to, jak Euro-
pejczycy są szybcy we wszystkim, 
co robią – jak szybko chodzą, myślą. 
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Oni nie mają takiego poczucia od-
powiedzialności, obowiązku, trzeba 
ich tego uczyć. To wieloletnia praca 
u podstaw. Trzeba by było tam być 
i poświęcić temu życie, tymczasem 
my przyjeżdżamy na 2-3 tygodnie, 
a sióstr jest niewiele. Pocieszające 
jest to, że nasza grupa nie była jedyna 
– przyjeżdżają m.in. Lekarze bez Gra-
nic – optometryści, dermatolodzy. Tak 
więc Tanzańczycy mają kontakt z oso-
bami z Europy, więc może niektórzy 
będą chcieli się kształcić i przekażą to 
dalej, kolejnym pokoleniom.

Jesteś otwarta na kolejne takie 
wyprawy?

Bardzo. Czuję, że to jest coś, co chcę 
w życiu robić. Marzy mi się wyjazd 
dłuższy, wielomiesięczny, nawet 
roczny. Oczywiście powierzam to 
Panu Bogu i jeżeli to będzie moja 
droga, to mam nadzieję, że mnie na 
nią skieruje. Zgłosiłam się już do 
salezjańskiego ośrodka misyjnego, 
gdzie prowadzone są formacje. Trwa-
ją one mniej więcej rok, ale dzięki nim 
człowiek dużo dowiaduje się o sobie 
i czy ma predyspozycje do wyjazdu 
na dłuższą misję; są spotkania z psy-
chologiem, są lektoraty. Dużo moich 
znajomych zna misjonarzy, więc na-
turalnie otwieram się na to.

A jakie trzeba mieć predyspozycje, 
żeby wyjechać na misje?

Na pewno odwagę, by spróbować 
czegoś nowego. Bo często zdarza-
ją się sytuacje, z którymi mamy 
do czynienia pierwszy raz w życiu, 
a trzeba pomóc. Poza tym nie moż-
na być człowiekiem biernym, bo nie 
ma na to czasu, liczy się każda para 
rąk – to ważne też choćby z samego 

szacunku do osób, które tam pracują 
i poświęcają swoje zdrowie i życie. 
Trzeba być więc osobą dość dyna-
miczną i otwartą na różne sytuacje.

I na innych ludzi…

Tak oczywiście, bo żeby trafić do 
drugiego człowieka, trzeba coś od 
siebie dać. Ważne jest też nastawie-
nie, że będzie dobrze, że wszystko 
się uda. Poza tym przydają się języ-
ki. Angielski to podstawa. W Afryce 
przydaje się też francuski, choć nie 
wszędzie. Może być też rosyjski, 
arabski, a w innych częściach świata 
hiszpański. Warto dobrze nauczyć 
się jednego języka niż po trochu róż-
nych, bo może okazać się, że właści-
wie nie znamy żadnego. Kiedy już 
wiemy, gdzie wyjeżdżamy, dobrze 
jest choć trochę poznać język lokalny 
– np. w Tanzanii bardzo przydaje się 
suahili. Ważne, by przed wyjazdem 
dowiedzieć się czegoś o danym miej-
scu – jakie są obyczaje, jak wygląda 
codzienne życie, żeby umieć się tam 
odnaleźć i nie być kulą u nogi dla mi-
sjonarzy. Takie wyjazdy są dla osób, 
które są zdeterminowane i pewne, 
że tego chcą. Nie dla tych, którzy się 
zastanawiają. Trzeba mieć pewność, 
że decyduję się na to, niezależnie 
od tego, jak tam będzie; na ciężką 
pracę, na różne warunki klimatyczne, 
niewygodę – bo nie wyjeżdża się 
do hotelu, tylko śpi się w różnych 
warunkach, czasem w ogóle się nie 
śpi, czasem też się niedojada. Na 
Lesbos ciężko pracowaliśmy w upale 
i nie było zbyt wiele czasu na odpo-
czynek, więc trzeba też wziąć pod 

uwagę swoje zdrowie – czy dobrze 
znosimy wysokie temperatury, stres, 
wielogodzinną pracę na nogach.

Olu, jesteś osobą pozytywnie na-
stawioną do świata, uśmiechniętą 
– to chyba przydaje się w każdym 
zakątku świata?

Zaobserwowałam na obu moich mi-
sjach – na Lesbos i w Tanzanii – że 
najszybszą drogą do ludzkiego serca 
jest uśmiech, otwartość i serdeczne, 
ciepłe podejście. Nawet jeśli nie zna-
my języka, to uśmiech i ciepłe spoj-
rzenie mówią wszystko. Na Lesbos 
prowadziliśmy jadłodajnię, do której 
przychodzili ludzie z Afganistanu, 
Iraku, Syrii, Kazachstanu i bardzo 
często nie wiedzieli, jak się z nami 
porozumieć. Wtedy wystarczyła 
jakaś krótka interakcja, np. poła-
skotanie dziecka, narysowanie na 
piasku serca albo uśmiechu, a wte-
dy oni się wzruszali, podchodzili do 
nas i się przytulali. Tak samo było 
w Tanzanii – wiele osób kompletnie 
nie znało angielskiego, ale wystar-
czyło do nich pomachać, uśmiechnąć 
się albo podejść i przytulić, tak po 
prostu – wtedy czuło się w sercu, 
że narodziła się więź i to znacznie 
silniejsza niż poprzez zwykłą roz-
mowę. To jest coś uniwersalnego, co 
trafia do wszystkich ludzi na świecie. 
Jeśli jesteśmy w stanie dać drugiemu 
człowiekowi maksimum ciepła i mi-
łości, to właściwie załatwia sprawę.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Justyna Składowska  
Zdjęcia archiwum prywatne wolontariuszki

*do Linina regularnie przyjeżdżają wolontariusze 
Caritas, by prowadzić m.in. zajęcia integracyjne; 
animatorem akcji i aktywnym uczestnikiem jest br. 
Cordian, zastępca dyrektora Caritas Polska
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CORAZ

NA CHŁODNEJ
cieplej

W tym roku wolontariat Caritas Polska 
zyskał nową siedzibę, a tym samym większy 
potencjał do działania. O tym, co się już wydarzyło 
w Centrum Wolontariatu przy ul. Chłodnej, 
i o planach na najbliższą przyszłość opowiadają 
Kinga Kowalewska, specjalistka do spraw wolontariatu 
i Hubert Kasprzak, koordynator wolontariuszy.

To miejsce jest niezwykłe – prze-
strzeń, urok industrialnej archi-
tektury i kanapy z poduszkami. 
Na pewno inspiruje, ale czy po-
zwala pracować?

Kinga Kowalewska: Tak! Tu przy-
chodzą nam do głowy najlepsze 
pomysły. Jest tu świetna atmosfera 
i taka ma być, bo każdy ma się tu 
czuć dobrze. 

Każdy, czyli ci, którym pomagacie?

K.K.: Nie tylko, bo tu co tydzień spo-
tykamy się z grupami wolontariuszy, 
z którymi opracowujemy działania 

na kolejne tygodnie, rozmawiamy 
o tym, co się wydarzyło, o proble-
mach, które się pojawiają, a także 
o wsparciu, jakiego potrzebują do 
swoich działań. Ja jestem odpowie-
dzialna m.in. za działania skierowane 
do osób przebywających w ośrodku 
otwartym dla uchodźców i migran-
tów w Lininie. Tu organizujemy dla 
nich wydarzenia i spotkania inte-
gracyjne, które odbywają się przy-
najmniej dwa razy w miesiącu – są 
to wycieczki, warsztaty, zwiedzanie 
muzeów itp. Na przykład w czerw-
cu zorganizowaliśmy grę terenową 
z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. 
To takie działania, które pozwalają 
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tym ludziom na integrację, by kiedyś 
mogli wyjść z ośrodka. Mamy też 
działania dla uchodźców z Ukrainy, 
w które zaangażowany jest Hubert.

Hubert Kasprzak: Koordynuję gru-
pę wolontariuszy, która pomaga 
uchodźcom z Ukrainy. Jest to grupa, 
która po wybuchu wojny pomagała 
w punkcie dla dzieci przy Dworcu 
Wschodnim w Warszawie. Teraz 
organizujemy akcje cykliczne u nas 
na miejscu, ale też wspieramy działa-
nia naszego Centrum dla Migrantów 
i Uchodźców przy ulicy Towarowej, 
gdzie jest sala dla dzieci. Kiedy jest 
taka potrzeba, nasi wolontariusze 
opiekują się dziećmi i organizują dla 
nich zabawy. Tutaj staramy się robić 
cykliczne akcje, na które zapraszamy 
m.in. uchodźców z Ukrainy mieszka-
jących w Warszawie lub okolicach. 
Wspólnie spędzamy z nimi czas – np. 

w maju mieliśmy wstawę „Bliskość” 
autorstwa Pauliny Gołoś, której 
częścią były warsztaty z wyplatania 
dywanu, w co zaangażowali się wo-
lontariusze razem z mamami i dzieć-
mi z Ukrainy. Z kolei z okazji Dnia 
Matki robiliśmy z dziećmi prezenty 
dla mam. Dzięki otrzymanej dotacji 
od Fundacji KGHM Polska Miedź 
współpracuje z nami pani psycholog 
pochodząca z Ukrainy. W Centrum 
Wolontariatu i Centrum Migrantów 
udziela pomocy psychologicznej 
uchodźcom wojennym z Ukrainy, 
prowadzi zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci oraz udziela wsparcia psycho-
logicznego wolontariuszom.

K.K.: Mieliśmy też cykl wakacyjnych 
spotkań warsztatowo-integracyjnych 
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 
i z Polski. W czasie jednego z nich 
odbyła się gra integracyjna „Mafia”, 

która zagwarantowała dużą dawkę 
pozytywnych emocji. Była też pro-
jekcja filmu „Miś Paddington”, w któ-
rym dzieci mogły odnaleźć swoją 
historię. Po projekcji, odnosząc się 
do tego, co przeżywał miś w cza-
sie swoich podróży, rozmawialiśmy 
z dziećmi na temat tego, jak one się 
u nas odnajdują. 

H.K.: Poprzez ten film chcieliśmy 
dzieciom pokazać, że jest nadzieja. 
Mimo że uciekają przed tragedią, to 
mogą w świecie odnaleźć miejsce dla 
siebie, rodzinę, która się zaopiekuje 
ich rodziną, że znajdą dom. 

Spędzacie z tymi dziećmi sporo 
czasu; z jakimi problemami naj-
częściej się mierzą?

H.K.: Myślę, że po pierwsze to ba-
riera językowa, a po drugie to brak 
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integracji i aktywności, bo niestety 
część z tych dzieci nie chodzi do 
szkoły.

K.K.: Trzeba też pamiętać, że one 
potraciły kontakty ze swoimi przy-
jaciółmi i znajomymi, nie wiedzą, co 
dzieje się z ich dziadkami i ojcami. 
Bardzo przeżywają też to, że na 
Ukrainie zostały ich zwierzątka, bo 
większość rodziców nie zabierała ich 
ze sobą. Tam dzieci zostawiły całe 
swoje życie. Tu są zazwyczaj tylko 
z matkami. 

Skąd uchodźcy wiedzą, że tu mogą 
spędzić czas angażując się w różne 
aktywności? Jak do nich docieracie?

K.K.: Drogi są dwie. Jedna to ośrodek 
w Lininie, gdzie przebywają głów-
nie uchodźcy z Bliskiego Wschodu, 
którzy trafiają do Polski przez grani-
cę z Białorusią, i Czeczeńcy, którzy 
mają problem z uzyskaniem statusu 
uchodźcy. Czeczeńcy bardzo długo 
mieszkają w ośrodku i trzeba ich 
wyciągnąć z marazmu oraz zadbać 
o to, by ich dzieci zintegrowały się 

ze środowiskiem. Dzieci co prawda 
chodzą do szkoły, ale odwożone są 
do niej busem i zaraz po zajęciach 
przywożone. Wolontariusze są tak 
naprawdę jedynymi osobami spoza 
ośrodka, z którymi ci ludzie mają kon-
takt. Natomiast jeżeli chodzi o grupę 
z Ukrainy, to te osoby trafiają do nas 
poprzez nasze Centrum Migrantów 
i Uchodźców przy ulicy Towarowej.

H.K.: Przez Centrum przewija się bar-
dzo dużo uchodźców. Jeśli coś orga-
nizujemy, to zgłaszamy w Centrum 
i każdy, kto chce, może przyjść. Ale 
też mamy taką stałą grupę, z którą 
jesteśmy w ciągłym kontakcie. Te 
osoby uczestniczyły w pierwszym 
naszym wydarzeniu, kiedy odwie-
dziły nas finalistki konkursu Miss 
Polonia, i od tamtej pory stale biorą 
udział w organizowanych przez nas 
atrakcjach.

K.K.: Uchodźcy i migranci z Linina 
też pojawiają się na naszych wyda-
rzeniach, problem jest tylko taki, że 
trzeba ich do nas przywieźć, bo mie-
liby problem z dojazdem. Co tydzień 

coś się u nas dzieje. Mamy cotygo-
dniowe spotkania dla uchodźców 
i osobne cotygodniowe spotkania 
dla wolontariuszy. Te dla wolonta-
riuszy odbywają się zawsze według 
określonego planu – jest formacja, 
rozmowy warsztatowe i spotkania 
integracyjne, bo wolontariusze też 
się ze sobą integrują, przyjaźnią i lu-
bią przebywać ze sobą. Czują się ze 
sobą związani. 

Ilu jest wolontariuszy przychodzą-
cych na spotkania i wydarzenia 
przy Chłodnej?

K.K.: To są różne grupy, np. grupa, 
która jeździ do Linina, liczy 10 osób. 
Mamy też wolontariuszy akcyjnych, 
którzy angażują się głównie do du-
żych akcji – zbiórek „Tak! Pomagam”, 
zbiórek świątecznych, pakowania pa-
czek. Ta grupa liczy ok. 20 osób i też 
jest świetna.

H.K.: Jest też grupa, która utworzy-
ła się w związku z działaniami dla 
uchodźców ukraińskich na Dworcu 
Zachodnim i również liczy około 
20 osób. To głównie ludzie dorośli, 
wśród których są nawet dziadkowie. 
To niesamowite, że oni godzą pracę 
i obowiązki domowe z wolontaria-
tem. Ta grupa pokazuje, że wolonta-
riat jest nie tylko dla młodych.

K.K.: Moja grupa działająca w Lininie 
to głównie ludzie młodzi, od 20 do 
35 roku życia. Ale też ludzie mieszka-
jący w ośrodku to specyficzna grupa 
– to m.in. Afgańczycy, którzy szybko 
opuszczają ośrodek, bo szybko zy-
skują status uchodźcy, oraz Czeczeń-
cy, którzy się w ośrodku zasiedzieli. 
Są tu tak długo, że nawet niektóre 
z ich dzieci się tu urodziły.
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Czy to prawda, że niektórzy z tych 
Czeczeńców zostali wolontariu-
szami?

K.K.: Tak, to są młodzi chłopcy. Po-
mysł, by zaangażować w wolontariat 
ludzi, którzy wchodzą w dorosłość, 
narodził się z rozmów z Jezuickim 
Centrum Społecznym, z którym 
współpracujemy w Lininie. Dzięki 
temu zaangażowaniu, ci wolonta-
riusze przekonali się, że nie są tylko 
tymi, którzy biorą, ale mogą też dać 
coś społeczeństwu. Dwóch z tych 
chłopców trafiło na granicę z Ukrainą 
i Hubert był ich koordynatorem.

H.K.: To było bardzo ciekawe i ważne 
doświadczenie – oto dwóch młodych 
ludzi z Czeczenii pomaga ludziom 
z Ukrainy, a wiadomo przecież, że 
stosunki polityczne między tymi 
państwami są napięte. Byłem pod 
ogromnym wrażeniem ich zaanga-
żowania. Okazali się bardzo pomocni 
także z tego względu, że znają język 
rosyjski, więc bez problemu dogady-
wali się z ludźmi z Ukrainy.

Czy młodzi ludzie czują potrzebę 
wyjścia z ośrodka?

K.K.: Tak, ale ich rodzice nie mają po-
zwolenia na pracę, bo nie są uchodź-
cami. Choć zapewne ta sytuacja się 
zmieni, bo gdyby teraz wrócili do 
Czeczenii, to natychmiast zostaliby 
wcieleni do służby wojskowej. Na 
razie jedynym wyjściem z tej sy-
tuacji jest uzyskanie zgody na po-
byt humanitarny, związany z tym, 
że dzieci chodzą do polskich szkół, 
zintegrowały się z polskimi dzieć-
mi i uczą się języka polskiego, więc 
odesłanie ich do Czeczenii byłoby 
ze szkodą dla nich. Problemem jest 

to, że urzędnik oceniający rodzinę, 
zwykle widzi, że dziecko jednak sła-
bo mówi po polsku i nie jest zbytnio 
zintegrowane z rówieśnikami, więc 
nie znajduje przesłanek do tego, by 
rodzina uzyskała prawo do stałego 
pobytu w Polsce. Tak więc nasze za-
angażowanie w pracę z tymi dzieć-
mi to jest dla nich szansa. A one są 
naprawdę fantastyczne. Wystarczy 
wydobyć z nich to, co najlepsze, i dać 
nadzieję. Wśród nich są dzieci bardzo 
utalentowane, mamy tu na przykład 
dziewczynkę świetną z matematyki 
i fizyki. Nasza kilkumiesięczna praca 
i działania wolontariuszy z JCS, któ-
rzy udzielają dzieciom korepetycji 
na miejscu, dają efekty. Mamy już 
sygnały z ośrodka, że dzieci zmieniają 
się i coraz lepiej mówią po polsku. 
Czeczeni są bardzo otwarci i ser-
deczni, więc podbili nasze serca. 

Inni obcokrajowcy szukający 
w Polsce schronienia też angażują 
się w wolontariat?

K.K.: Afgańczycy, którzy trafiają do 
ośrodka, szybko z niego wychodzą, 
ale mamy kontakt z grupą, która już 
się usamodzielniła. Chcemy ich uczyć 
pomagania, żeby czuli się potrzebni. 
Tak jak uchodźcy z Ukrainy, którzy 
są wolontariuszami w Centrum Mi-
grantów i Uchodźców. Tych ludzi 
nie można wciskać wyłącznie w rolę 
ofiar, ale trzeba dawać im poczucie, 
że mogą coś dać od siebie.

Tak naprawdę wolontariusze Ca-
ritas są rozrzuceni po całej Polsce. 
Czy czujecie, że tworzycie miej-
sce, które spina ten wolontariat?

K.K.: Na pewno jest to miejsce, gdzie 
powstają modelowe praktyki, które 
mogą być inspiracją dla wolontariu-
szy w całej Polsce. W ubiegłym roku 
wiodącym tematem formacyjnym 
była ekologia integralna związana 
z projektem Cartias Laudato Si. 
W tym roku takim tematem jest po-
moc uchodźcom. Wiemy, że musimy 
tworzyć modelowe działania, mające 
na celu integrowanie tych ludzi ze 
społeczeństwem. Jeśli stworzymy 
dobre modele integracji, to będzie 
można je powielać w całej Polsce. Ale 
pomoc uchodźcom to nie jedyne za-
danie dla wolontariatu. Realizujemy 
też różne działania dla seniorów. To 
coraz szersza grupa w naszym kraju, 
którą chcemy jak najlepiej wspie-
rać. W planach mamy też działania 
skierowane do polskich dzieci oraz 
do młodzieży, których problemy tak 
bardzo obnażyła pandemia.

Może warto zachęcić młodych do 
wolontariatu? Takie uzdrawianie 
przez dawanie?

K.K.: myślę, że tak, bo wolontariat 
jest sposobem na nawiązywanie 
dobrych relacji, na znalezienie się 
w środowisku wspierającym. Jest 
też drogą do wyjścia z kryzysu. To 
niezwykle cenny jego aspekt. 

Dziękuję za rozmowę i życzę Wam 
wielu świetnych pomysłów oraz 
siły do działania.

Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia Julia Andruszko
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MOŻE NARODZIĆ SIĘ
ZE SPOTKANIA

przyjaźń

Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych 
obchodzony jest 
1 października od ponad 
30 lat, jednak świadomość 
potrzeb seniorów wciąż 
nie jest wystarczająca. 
Zmiany może dokonać 
nagłaśnianie problemu, 
tak jak czyni to często 
papież Franciszek, 
a także otaczanie 
najstarszych opieką 
i troską wykraczającą 
poza zwykłą pomoc 
materialną.
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„Często zapomina się o dziadkach. Nie 
zapominajmy o bogactwie stania na 
straży korzeni. Dlatego postanowiłem 
ustanowić Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych” – tłumaczy papież 
Franciszek ogłaszając w 2021 r. 
Światowy Dzień Dziadków i Osób 
Starszych, przypadający na czwartą 
niedzielę lipca, a więc blisko wspo-
mnienia świętych Joachima i Anny, 
dziadków Jezusa. „Starość nie jest 
okresem bezużytecznym, w którym 
należy usunąć się na bok porzucając 
stery łodzi, ale porą, w której należy 
wciąż przynosić owoce: jest nowa 
misja, która czeka na nas i zaprasza do 
spojrzenia w przyszłość” – pogłębił 
swoją myśl Ojciec Święty w tegorocz-
nym orędziu, zachęcając do pogłę-
biania więzi międzypokoleniowych. 
W programach senioralnych Caritas, 
obok pomocy materialnej to ważny 
element wsparcia.

— Kiedy mówimy o programach 
pomocowych dla seniorów, na myśl 
przychodzi nam pomoc żywnościo-
wa czy wsparcie w placówkach opie-
kuńczych. To oczywiście prawda, ale 
nie cała — zauważa Monika Figiel, 

specjalistka do spraw programów 
senioralnych Caritas Polska. — Nasze 
programy, oprócz wymiaru material-
nego, mają także swoje aspekty du-
chowe, aktywizacyjne i edukacyjne, 
a beneficjenci są w nich traktowani 
podmiotowo i korzystając ze wspar-
cia mogą również pogłębiać więzi 
społeczne i rozwijać swoją wiedzę.

Przebić bańkę 
samotności

Dobrym przykładem jest realizo-
wany przez Caritas wraz z Fundacją 
Biedronki program „Na codzienne 
zakupy”, w ramach którego 11 tys. 
seniorów wytypowanych przez Ca-
ritas diecezjalne otrzymuje w tym 
roku karty przedpłacone o wartości 
160 zł miesięcznie. Kartami benefi-
cjenci mogą płacić w sklepach sieci 
Biedronka za żywność i artykuły 
higieniczne.

— Jak wynika z badań, 2/3 bene-
ficjentów mieszka samotnie, a ich 
dochód nie przekracza 1350 zł 

netto miesięcznie; 31% stanowią 
osoby z niepełnosprawnościami 
(niekoniecznie orzeczonymi), któ-
re potrzebują wsparcia w codzien-
nych czynnościach, a 56% jest do-
tkniętych przewlekłymi chorobami. 
Przy tym zaledwie 12,6% seniorów 
uczestniczących w programie może 
liczyć na pomoc rodziny. Aż 11% 
nie ma kontaktu z rodziną, a 9% nie 
ma w ogóle rodziny. Tym większego 
znaczenia nabierają kontakty nawią-
zywane przez nich dzięki udziałowi 
w programie, pozwalające im prze-
bić bańkę samotności — podkreśla 
Monika Figiel.

Wolontariusz jak 
rodzina

Oprócz wsparcia materialnego w po-
staci kart przedpłaconych uczestni-
cy programu „Na codzienne zakupy” 
mogą również korzystać z pomocy 
blisko 4 tys. wolontariuszy Caritas. 
Ponad połowa ankietowanych senio-
rów biorących udział w programie 
wskazała pracowników i wolontariu-
szy Caritas jako osoby, na których 
wsparcie mogą liczyć (więcej wskazań 
mieli tylko członkowie rodzin bene-
ficjentów).

— Systematycznie opiekują się oni 
seniorami będącymi w potrzebie. 
Odwiedzają ich w domach, robią 
zakupy, pomagają w drobnych pra-
cach domowych, a co najważniejsze 
– rozmawiają i organizują im czas. 
Ich celem jest sprawienie, aby senio-
rzy nie czuli się samotni — tak rolę 
wolontariuszy w programie opisuje 
Marta Dobrzyńska, koordynatorka 
wolontariatu w Caritas Polska.
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— W programie bierzemy 
udział trzeci raz. Dzięki niemu 
wprowadziliśmy regularność 
w naszą pracę i w nasze by-
cie przy seniorach. Wcześniej 
seniorom z terenu naszej pa-
rafii też pomagaliśmy, ale ta 
pomoc była bardziej akcyjna. 
Gdy przyszły karty, pojawiła 
się regularność zakupów i spotkań, 
częsty kontakt — opowiada pani 
Anna, prezes Parafialnego Zespo-
łu Caritas w jednej z parafii diecezji 
włocławskiej. — Jeżeli wolontariusz 
znajdzie czas, aby porozmawiać i le-
piej poznać seniora, to zbuduje re-
lację i odkryje jego potrzeby, dowie 
się, co jest dla niego ważne. Jako li-
der wolontariuszy często dobieram 
w pary seniora i wolontariusza zgod-
nie z tym, co lubią robić – rozmawiać 
o motoryzacji, gotować, szydełko-
wać. Z tego czasu spędzonego razem 
korzystają obie strony — dodaje.

Aktywizacja i edukacja

Jak podkreśla Monika Figiel, nawią-
zywanie przez osoby pomagające 
seniorom kontaktu z odbiorcami 
pomocy i pogłębianie tworzących 
się dzięki temu więzi społecznych 
to ważny element różnych progra-
mów realizowanych przez Caritas 
Polska – od pomocy żywnościo-
wej (przykładem jest dostarczanie 
120-osobowej grupie warszawskich 
seniorów obiadów dwa razy w tygo-
dniu przez siedem miesięcy w roku 
– akcja prowadzona we współpracy 
z PGNiG) po aktywizacyjny program 
„Senior Caritas est”, rozwijający zain-
teresowania osób starszych poprzez 
organizowanie dla nich wycieczek, 
warsztatów i zajęć edukacyjnych. 

Ciekawy charakter ma też edukacja 
w ramach programu „Na codzienne 
zakupy”.

— W roku 2022 skupiamy się na 
prawidłowym odżywianiu senio-
rów. Dieta to jeden z kluczowych 
czynników dla zachowania zdrowia, 
sprawności, samodzielności oraz do-
brego samopoczucia. Ze względu na 
charakterystyczne dla wieku pode-
szłego choroby przewlekłe potrzeby 
żywieniowe i pewne ograniczenia 
w spożywaniu posiłków, wiedza 
i umiejętności wolontariuszy Caritas 
wspierających seniorów są kluczowe. 

Wolontariusze są ważnymi osobami 
w życiu seniorów uczestniczących 
w programie, znają ich potrzeby, 
mogą dostrzec niepokojące sygnały 
związane ze zdrowiem i wpłynąć na 
zmianę ich nawyków żywieniowych 
— mówi Marta Dobrzyńska.

Dla seniorów z Ukrainy

Realizując pomoc dla seniorów 
w tym roku Caritas musiała wyjść 
daleko poza założone wcześniej 
ramy, bowiem do Polski trafiła duża 
grupa uchodźców z Ukrainy będą-
cych w starszym wieku. Porzucenie 
ojczyzny, w której spędzili większość 
swojego życia, a często także utrata 
bliskich lub domu to dla nich druzgo-
cące przeżycia. W centrach pomocy 
migrantom i uchodźcom są oni obej-
mowani troskliwą opieką i wspierani 
nie tylko materialnie.

— U nas w każdy piątek odbywają się 
spotkania dla seniorów na zasadzie 
grupy wsparcia, na które zaprasza-
my też ekspertów. Raz w tygodniu 
mamy wycieczki z przewodnikiem 
po Warszawie, niedawno seniorzy 
pojechali na całodniową wycieczkę 
do Żelazowej Woli, śladami Fryde-
ryka Chopina — relacjonuje Rena-
ta Makuch, specjalistka do spraw 
uchodźców i migrantów w Caritas 
Polska. Zaznacza też, że w warszaw-

Caritas stara się przeciwdziałać 
marginalizacji i samotności se-
niorów proponując różnorodne 
programy. Jednym z nich jest 
„Senior caritas est”. To rodzaj 
klubu dla seniorów chcących 
korzystać z warsztatów (m.in. 
z obsługi komputera), wycieczek 
(krótkich i wyjazdowych), spot-
kań przy wspólnych posiłkach 
i wielu innych aktywności. Nad-
rzędnym celem tych działań jest 
wyciągnięcie seniorów z domów, 
przywrócenie ich aktywnie ży-
jącemu społeczeństwu, a przede 
wszystkim przywrócenie im 
nadziei na to, że następne dni 
wciąż mogą przynosić w ich życiu 
wiele dobrego.

Senior  
caritas est
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skim Centrum Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom prowadzonym przez 
Caritas Polska 40% wolontariuszy 
to seniorzy.

Ze spotkania  
nowa przyjaźń

Podobne spostrzeżenia ma Monika 
Figiel – ona również podkreśla, że se-
niorzy często angażują się w wolon-
tariat, służąc swoją pomocą innym 
osobom starszym. Mają siły, czas 
i chcą czuć się potrzebni. — Cieszą 
się, że mogą być aktywni, a jedno-
cześnie wspierać tych, którzy są na 
przykład mniej sprawni — tłumaczy 
specjalistka Caritas Polska ds. pro-
gramów senioralnych. 

Ten fakt potwierdzają dane z prze-
prowadzonych przez Caritas Polska 
ankiet. Okazuje się, że istnieje pew-
na reguła – im jesteśmy starsi, tym 

chętniej angażujemy się w pomoc 
seniorom. 

Praca takich wolontariuszy jest nie-
oceniona, bowiem dzieli ich mniejsza 
różnica wieku od tych, którym po-
magają, czasem wręcz tej różnicy 
nie ma; stąd też obie strony znajdują 
wspólny język, mają wspólne tematy.

„Posiadanie kogoś, na kogo się cze-
ka, może odmienić przeżywanie dni 
osobom, które nie spodziewają się 
już niczego dobrego od przyszłości; 
a z tego pierwszego spotkania może 
narodzić się nowa przyjaźń” – za-
apelował Ojciec Święty. Działania 
wspólnot Caritas wobec seniorów 
są podejmowanym na co dzień wy-
siłkiem zmierzającym do realizacji 
papieskiego przesłania.

Tekst Przemysław Bogusz,  
Justyna Składowska 

Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

„Obiady dla seniorów” to nowy 
projekt zainicjowany przez 
przedsiębiorstwo PGNiG, które-
go celem jest wsparcie 120 osób 
starszych zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z powodu 
ubóstwa, niesamodzielności czy 
niepełnosprawności. Projekt 
realizowany wspólnie z Caritas 
Polska polega na dostarczaniu 
obiadów najbardziej potrzebu-
jącym seniorom do ich mieszkań 
i domów na terenie Warszawy 
i okolic. Rozeznania, którzy se-
niorzy najbardziej potrzebują 
takiego wsparcia, dokonali m.in. 
pracownicy Caritas i Parafialne 
Zespoły Caritas. Dystrybucja po-
siłków przewidziana jest na okres 
7 miesięcy – od 1 czerwca do 31 
grudnia 2022 roku. Obiady skła-
dają się z dwóch dań i rozwożone 
są do seniorów dwa razy w ty-
godniu – w ten sposób do końca 
roku jeden senior skorzysta z 60 
ciepłych obiadów o łącznej war-
tości 1200 zł.

Obiady dla  
seniorów

powyżej 60 lat
około 50 lat

30-40 lat
15-29 lat

Wiek wolontariuszy

35%

13%

28%

24%
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Plaga samotności

Badanie przeprowadzone wśród 
uczestników programu „Na codzien-
ne zakupy” – seniorów w wieku 60+, 
którzy otrzymali kartę*

POŁOWA BADANYCH CZUJE SIĘ 
SAMOTNA – dokładniej rzecz 
biorąc 49% uczestników programu 
czuje się samotna, z czego podziela 
to uczucie aż 67% uczestników 
mieszkających samotnie. 

40% BADANYCH WIDUJE SIĘ 
Z RODZINĄ NAJWYŻEJ KILKA 
RAZY W ROKU bądź w ogóle. 
Wśród pozostałych 1/3 ma bardzo 
regularnie spotkania z rodziną 
(czyli przynajmniej raz w tygodniu) 
a kolejna 1/3 widuje się z rodziną 
kilka razy w miesiącu. Zdecydowana 
większość chciałaby, żeby takie 
spotkania odbywały się co najmniej 
kilka razy  w miesiącu. Spotkania 
ze znajomymi są trochę częstsze 
niż z rodziną, przy czym uczestnicy 
programu chcieliby, by takie 
spotkania odbywały się częściej.

PREFEROWANĄ FORMĄ SPĘDZANIA 
CZASU Z BLISKIMI JEST 
ROZMOWA – osobista bądź 
telefoniczna. Ponad połowa 
seniorów lubi także spożywać 
wspólnie posiłki i chodzić na 
spacery. 

WIĘKSZOŚĆ SENIORÓW NIE 
UCZESTNICZY W ŻADNYCH 
SPOTKANIACH, wydarzeniach 
i wyjazdach realizowanych przez 
różne organizacje. Ci, którzy 
uczestniczą, najczęściej wybierają 
wydarzenia organizowane przez 
Parafialne Zespoły Caritas bądź 
diecezjalne ośrodki Caritas. 

84% UCZESTNIKÓW PROGRAMU JE 
CIEPŁY POSIŁEK CODZIENNIE. 
Problem nieregularnego 
spożywania ciepłych posiłków 
dotyczy 16% badanych. Ponad 
połowa jada swoje posiłki 
w samotności. Potrzeba jedzenia 
wspólnie posiłku jest jedną 
z częściej wskazywanych potrzeb, 
jeśli chodzi o formę spędzania 
czasu z bliskimi. 

Seniorzy deklarują, że DZIĘKI 
UCZESTNICTWU W PROGRAMIE 
MOGĄ SIĘ LEPIEJ ODŻYWIAĆ. 
Dzięki karcie przedpłaconej 
mogą sobie pozwolić na częstszy 
zakup nabiału, ryb i mięsa oraz 
owoców i warzyw, co przed 
udziałem w programie nie zawsze 
było możliwe. Pomimo to nadal 
niemal 1/4 uczestników nie jada 
codziennie warzyw. 

Najczęściej UCZESTNICY SĄ 
ZGŁASZANI DO PROGRAMU 
PRZEZ PRACOWNIKÓW 
I WOLONTARIUSZY CARITAS. 
Przeważająca większość osób 
objętych programem ma kontakt 
z osobami, które pomogły im 
podczas zgłaszania się.

Głód rodziny

Duża część osób starszych nie miesz-
ka z rodziną (5% nie ma jej wcale), 
a częstotliwość spotkań z nią jest 
dużo mniejsza niż oczekiwana przez 
seniorów.*

Głód przy stole

Ponad 60% seniorów przeważnie 
jada swoje posiłki w samotności. 
Większość (83%) przygotowuje 
je samodzielnie, a z jadłodajni czy 
posiłków dostarczanych do domu 
korzysta mniej niż 5% badanych.* 
Gotowanie jedynie dla siebie nieste-
ty nie motywuje do starań o to, by 
posiłki były regularne, ani do tego, by 
były smaczne i pełnowartościowe.

Częstotliwość 
spotkań z rodziną

10%

20%

12%

5%
3%

20%

30%

codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
rzadziej niż kilka razy w roku
nie mam żadnej rodziny
trudno powiedzieć

zawsze jem posiłki z kimś
zazwyczaj jem posiłki z kimś
jem posiłki z kimś tylko wtedy, 
gdy ktoś mnie odwiedzi
najczęściej jem posiłki samotnie

Towarzystwo w trakcie 
spożywania posiłków 

25%

52%

13%

9%

*dane pochodzą z raportu Sytuacja życiowa 
uczestników programu „Na codzienne zakupy” 
przygotowanego przez Ipsos dla Fundacji Biedronki
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Od karty do zbilansowanego menu

Sieć sklepów Biedronka i Fundacja 
Biedronki nie od dziś angażują się 
w problemy seniorów, wspiera-
jąc różne działania na ich rzecz. 
Dlaczego wybór padł właśnie ten 
kierunek działania? 

Biedronka przygotowywała się do 
utworzenia fundacji od kilku lat, 
rozważając różne obszary zaanga-
żowania społecznego. Na tym, że 
fundacja finalnie pomaga seniorom, 
zaważył jeden projekt realizowany 
wspólnie z Caritas. Chodzi o pro-
gram „Na codzienne zakupy”, które-
go efekt przerósł nasze oczekiwania. 
Pomysł narodził się w 2018 r., gdy 
zastanawialiśmy się, w jaki sposób 
włączyć się w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski. 
Tak się złożyło, że zaczęliśmy wte-
dy rozmawiać z kierownictwem Ca-
ritas Polska o nowej współpracy. 
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, 
że o ile poprawiła się sytuacja ro-
dzin wielodzietnych, o tyle seniorzy 
są grupą, w której jest wiele osób 
w trudnej sytuacji i ich potrzeby nie 
są jeszcze w sposób systematyczny 

zaspokajane. I tak zdecydowaliśmy 
się wtedy wspólnie stworzyć pro-
gram pomocy dla seniorów „Na co-
dzienne zakupy”, w którym pomoc 
realizowana była w formie karty na 
zakupy. Odbiór programu był bardzo 
pozytywny, okazało się, że karta to 
świetny sposób udzielania pomo-
cy – nowoczesny, dający ludziom 
możliwość decydowania o tym, co 
kupują. Przez rok funkcjonowania 
programu sporo się nauczyliśmy, 
odbyliśmy wiele rozmów z koordy-
natorami programu w Caritas, żeby 
lepiej zrozumieć, kim są nasi pod-
opieczni, co program zmienia w ich 
życiu i uznaliśmy, że jest wartość 
w skupieniu się na jednej grupie 
społecznej i lepszym jej poznaniu. 
Gdy w 2020 r. powstała fundacja, 
przejęła program „Na codzienne za-
kupy” od Biedronki i zwiększyła jego 
skalę. Tak więc od 2020 r. program 
realizujemy w partnerstwie Funda-
cji Biedronki i Caritas Polska, a od 
kolejnego roku w trójstronnej kon-
strukcji: Fundacja Biedronki, Caritas 
Polska jako koordynator i Caritas 
diecezjalne.

W tym roku, w kwietniu, rozpoczę-
ła się piąta edycja programu „Na 
codzienne zakupy”. Jak program 
zmieniał się na przestrzeni lat?

Ponad dwukrotnie zwiększyła się 
skala programu, bo na początku 
przekazaliśmy seniorom 5 tys. kart, 
a w tym roku aż 11 tys. W tej edycji 
podnieśliśmy też wartość dołado-
wania ze 150 do 160 zł miesięcznie, 
czyli do 1600 zł w czasie trwania 
edycji, bo – z uwagi na rosnące ceny 
– chcieliśmy zachować jej wartość 
nabywczą. Poza tym w pierwszym 
roku funkcjonowania programu mie-
liśmy niespełna 2 tys. wolontariuszy 
wspomagających seniorów objętych 
programem, a w tym roku liczymy na 
to, że będziemy ich mieli 3700. 

Według jakich kryteriów kwalifi-
kuje się seniorów do programu? 
Kto może otrzymać kartę „Na 
codzienne zakupy”?

Program skierowany jest do osób 
starszych, powyżej 60 roku życia, 
będących w trudnej sytuacji ma-
terialnej i życiowej. Dopuszcza-
my jednak pewne wyjątki – kartę 
otrzymują niekiedy osoby znajdujące 
się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej, mimo że nie spełniają 
kryterium wiekowego. Jednak zde-
cydowana większość, ponad 90%, 
to osoby powyżej 60 roku życia. To 
prawda, że osoba w wieku 60 lat to 
niezupełnie senior, ale nie zdecydo-
waliśmy się na podniesienie progu 
wiekowego, bo w Polsce ubóstwo 

O programie 
„Na codzienne zakupy” 
oraz najnowszej inicjatywie 
dotyczącej odżywiania seniorów 
opowiada Katarzyna Scheer, 
prezeska Fundacji Biedronki.
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jest mocno skorelowane z niepeł-
nosprawnością i wielu relatywnie 
młodych seniorów potrzebuje po-
mocy właśnie z tego powodu. Naj-
większa grupa beneficjentów karty 
to osoby w wieku pomiędzy 60 a 70 
rokiem życia. Oczywiście cały czas 
badamy, czy wystarczająco dobrze 
identyfikujemy potrzebujące osoby 
starsze. Nie chcemy stracić z oczu 
starszych seniorów, którzy mogą 
być mniej mobilni i mniej zaradni. 
Nasz program ma uzupełniać sys-
tem pomocy społecznej, co oznacza, 
że musimy znaleźć osoby, które nie 
zwróciły się do instytucji państwo-
wych po pomoc, a jednak tej pomocy 
potrzebują. 

Na pewno nie działacie po 
omacku. Zleciliście badania, by 
dowiedzieć się, jak program „Na 
codzienne zakupy” i powiązana 
z nim karta są odbierane przez 
seniorów. Co ważnego pokazały?

Każdego roku staramy się pozyskać 
informacje o naszych beneficjentach, 
przy czym od dwóch lat korzystamy 
z pomocy renomowanej firmy ba-
dawczej. Chcemy wiedzieć, kim są 
użytkownicy kart, co karta zmieniła 
w ich życiu, czy są jeszcze jakieś ob-
szary niezaspokojone i w jaki sposób 
mamy ten program poprawiać. Bada-
nia potwierdziły, że karta faktycznie 
trafia do osób potrzebujących. Zde-
cydowana większość beneficjentów 
deklaruje, że ma tak niskie dochody, 
że nie jest w stanie zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb, że zawsze 
kupuje to, co najtańsze. Aż jedna pią-
ta przyznaje, że bywa głodna – to 
bardzo dużo. Z badań wynika też, 
że wielkim problemem jest poczu-
cie osamotnienia. Seniorzy czują się 

samotni nie tylko wtedy, gdy miesz-
kają samotnie, ale też często wtedy, 
gdy mieszkają z rodziną. W naszych 
programach koncentrujemy się na 
pomocy materialnej, finansowej 
albo produktowej, na zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb, ale mamy 
świadomość, że samotność jest po-
tężnym problemem. 

Czego jeszcze można dowiedzieć 
się z badań o programie i jego 
beneficjentach?

Pokazały one, że główny efekt pro-
gramu to lepsze odżywianie, bo ko-
rzystający z karty seniorzy kupują 
produkty o większej wartości od-
żywczej. Deklarują przede wszyst-
kim, że kupują owoce, nabiał, mięso 
– to są te rzeczy, na których oszczę-
dzają, gdy mają ograniczone środki. 
Poza tym seniorzy bardzo cenią so-
bie kartę, bo nie muszą akceptować 
tego, co im się dostarczy, tylko sami 
mogą decydować o tym, co włożą do 
koszyka. Cieszą się, że mogą wybrać 
produkty, które są im potrzebne. I co 
jeszcze bardzo istotne – płacąc kar-
tą w sklepie czują się po prostu jak 
klienci, a nie beneficjenci pomocy 
społecznej.

Zatem można powiedzieć, że 
program generuje także korzyści 
pozamaterialne?

Zdecydowanie tak. Jak już wspo-
mniałam, koncentrujemy się przede 
wszystkim na zaspokajaniu naj-
bardziej podstawowych potrzeb 
– potrzeb żywnościowych. Jednak 
widzimy, jak ogromnym problemem 
jest samotność seniorów, dlatego 
bardzo mocno stawiamy na rozwój 
wolontariatu. Program trochę wymu-

sza ten rozwój, ponieważ założenie 
jest takie, że na trzech beneficjen-
tów musi przypadać co najmniej 
jeden wolontariusz. Jednocześnie 
sam program daje narzędzia do jego 
rozwoju, bo dzięki karcie wolonta-
riusz ma ofertę dla seniora. Karta jest 
pretekstem do spotkania z seniorem, 
pozwala poznać jego potrzeby i może 
pomóc go z tej samotności troszkę 
wyciąg nąć. W zeszłym roku ustalili-
śmy z Caritas, że by osiągnąć istotny 
skok w rozwoju wolontariatu, trzeba 
powołać liderów wolontariatu i tacy 
liderzy zostali w ramach struktur 
diecezjalnych Caritas powołani. Ich 
rolą jest rekrutowanie, ale też przede 
wszystkim wspieranie wolontariuszy. 
W tym roku będziemy mieli ponad 
400 liderów wolontariatu. To są do-
świadczeni wolontariusze – najczę-
ściej młodsze seniorki – dla których 
powstał specjalny program szkoleń. 
Pierwsza edycja szkoleń odbyła się 
w ubiegłym roku. Ponadto wszyscy 
wolontariusze podpisali jednolite 
umowy wolontariackie definiujące 
ich prawa i obowiązki. W tym roku 
szkolenia mają na celu przygotowa-
nie liderów do tego, by mogli jeszcze 
lepiej wspierać wolontariuszy. Wie-
my, że bez wolontariuszy trudno bę-
dzie uzyskać poprawę losu seniorów. 
Każdy potrzebuje drugiego człowie-
ka i żadne rozwiązania systemowe, 
żadne służby nie są w stanie przejąć 
tej roli. 

W tym roku podejmujecie nową 
inicjatywę dotyczącą odżywiania 
seniorów. Jakie są jej cele?

Należy wyjść od tego, że jesteśmy 
fundacją założoną przez sieć spo-
żywczą, więc jako grupa znamy się na 
jedzeniu i jesteśmy postrzegani jako 
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ci, którzy dostarczają żywność. To 
jest obszar, w którym jesteśmy wia-
rygodni. Chcemy się na nim koncen-
trować, stąd – oprócz tej namacalnej 
pomocy w formie karty – chcemy też 
dostarczać seniorom wiedzę w za-
kresie odżywiania. Choć jedzenie 
jest ważne na każdym etapie życia, 
to w tym późniejszym okresie jest 
ono szczególnie istotne. Naszym 
zamiarem jest dostarczanie wiedzy 
o tym, jak z wiekiem zmieniają się po-
trzeby żywieniowe, z jakimi wyzwa-
niami przychodzi się zmagać osobom 
w starszym wieku i jak można sobie 
z nimi radzić. Dobre odżywianie 
wpływa na to, jak długo człowiek 
pozostaje samodzielny i sprawny, 
a na tym większości starszych osób 
bardzo zależy. Chcemy dostarczać 
rzetelnej, ale też przyswajalnej wie-
dzy oraz podpowiadać konkretne 
rozwiązania. W tym roku rozpoczę-
liśmy szkolenia liderów wolontariatu 
poświęcone tematowi odżywiania 
seniorów. Odbyły się już pierwsze 
spotkania z dietetyczką, która spe-
cjalizuje się w tematyce odżywiania 
w dojrzałym wieku. Pierwsze re-
akcje po szkoleniu są bardzo pozy-
tywne. Wiedza ta padła na podatny 
grunt, ponieważ liderkami są często 
młodsze seniorki, które uznały ją za 
przydatną z racji swojego wieku lub 
dlatego, że mają pod opieką osoby 
starsze – rodziców, teściów. 

Zatem nie wystarczy tylko po-
magać. Trzeba to robić mądrze, 
z gruntowną znajomością proble-
mów beneficjentów…

Istnieje specyfika odżywiania osób 
starszych, ale nie jest powszechnie 
znana. W starszym wieku rośnie 
zagrożenie niedożywieniem, które 
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nie wynika wyłącznie z ubóstwa. 
Wynika ono głównie ze zmian fizjo-
logicznych związanych z wiekiem, 
z chorób, problemów z połykaniem, 
z uzębieniem, a także z samotności. 
To dlatego w żywieniu osób star-
szych priorytetem staje się zwięk-
szanie wartości odżywczej posiłków 
przy zachowaniu ich małej objęto-
ści. W takich posiłkach dosypanie 
cukru czy dodanie tłuszczu bywa 
nawet wskazane. Jeśli człowiek jest 
w stanie przełknąć tylko trzy łyżki, 
to ważne, by ten posiłek był napraw-
dę treściwy i smaczny. Wiedza, jaką 
na szkoleniu dzieliła się z liderami 
dietetyczka, nie jest dla większości 
z nas oczywista. To nie były pora-
dy w stylu jedzmy mniej słodyczy 
i mniej tłuszczu. Niektóre z wytycz-
nych kłócą się z tym, co słyszymy 
przez całe życie. Tak więc szkolenia 
są ciekawe i otwierają oczy na kwe-
stie żywienia. Jednocześnie rady są 
dostosowane do grupy docelowej, 

czyli możliwe do zrealizowania przez 
seniorów i ich opiekunów. 

Czy sądzi Pani, że wolontariusze 
poradzą sobie z przekazaniem tej 
wiedzy seniorom?

Proszę pamiętać, że wolontariusze 
zajmujący się seniorami to często 
młodsze, pełne energii seniorki i te-
mat gotowania jest im dość bliski. 
Gotowanie w ogóle jest tematem 
wdzięcznym do rozmowy i do na-
wiązywania kontaktu. Uczulamy wo-
lontariuszy na to, by obserwowali, 
czy osoba, którą mają pod opieką, je 
wystarczająco dużo. Ważne też, by 
wolontariusz widział, co podopiecz-
ny kupuje, czy to są produkty pełno-
wartościowe. Od lekarzy słyszymy, 
że nawet połowa pacjentów, która 
trafia na oddziały geriatryczne, jest 
niedożywiona. Często rodzina nie 
zauważa tego problemu. Tymczasem 
niedożywienie może dawać sympto-

my poważnej choroby. Dla przykładu 
– jeśli ktoś ma problem z gryzieniem 
lub połykaniem, to często przestaje 
jeść mięso. W ten sposób powstaje 
deficyt witaminy B, który może da-
wać symptomy przypominające de-
mencję. Niedożywienie przyczynia 
się do utraty siły mięśni, zwiększenia 
ryzyka upadków, wolniejszego goje-
nia ran czy trudniejszego wychodze-
nia z infekcji. W niektórych krajach 
istnieją narodowe programy walki 
z niedożywieniem seniorów, bo to 
jest poważny problem zdrowotny, 
z którym można skutecznie walczyć. 
W Polsce narodowego programu nie 
ma, ale podnoszenie poziomu wiedzy 
na pewno przyniesie owoce.  

Jak długo będzie trwała kampania 
zwracająca uwagę na problem 
żywieniowe seniorów?

Chcemy, by był to stały element 
naszych działań, który będziemy 
rozwijać. W tym roku postawiliśmy 
na szkolenie liderów wolontariatu 
w tym obszarze. Angażujemy też 
wolontariuszy w zbieranie informa-
cji o tym, jak naprawdę odżywiają 
się nasi podopieczni. Chcemy się tą 
wiedzą podzielić. Mamy też pomysł 
na to, jak wykorzystać wspólne je-
dzenie posiłków do walki z samotno-
ścią, bo przecież posiłek może być 
pretekstem do spotkania, do wyjścia 
z domu. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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Pani Marto, żywienie seniorów to 
temat szeroki, ale może uda się go 
choć trochę przybliżyć. Zapytam 
na początek, jakie problemy mają 
najczęściej seniorzy z codziennym 
menu.

Na podstawie rozmów w gabinecie 
i doświadczenia życiowego mogę 
powiedzieć, że problemem jest brak 
urozmaicenia posiłków, na co duży 
wpływ ma niestety samotność. To 
zupełnie zrozumiałe również w przy-
padku osób samotnych będących 
w sile wieku. Samotnej osobie trud-
niej gotować obiady dla samej siebie, 
choćby z powodu mniejszej motywacji 
do tego. Po drugie pojawia się problem 
ilości – np. kupując porcję mięsa osoba 
samotna musi ją jeść potem przez kilka 
dni, co jest mało zachęcające, dlatego 
wybiera ciągle te same, sprawdzone 
produkty, które są mniej kłopotliwe 
w przyrządzaniu i których nie musi 

jeść dzień po dniu. Na małe urozma-
icenie posiłków wpływa także czynnik 
ekonomiczny. Senior mieszkający sam, 
sam też ponosi opłaty za mieszkanie, 
media, tymczasem żywność jest re-
latywnie droga, zatem nie może so-
bie pozwolić na wyszukane potrawy. 
Kolejnym czynnikiem jest mniejsza 
mobilność i sprawność, co wpływa na 
ograniczenie samodzielności. Osoba 
mająca problemy z poruszaniem się 
nie będzie zbyt często chodziła na za-
kupy ani przynosiła ciężkich siatek ze 
sklepu. Do tego dochodzi jeszcze ko-
nieczność stania w czasie gotowania, 
na co nie wszyscy mają siłę. W goto-
waniu nie pomagają też problemy ze 
wzrokiem i bóle stawów, a szczególnie 
nadgarstków. W końcu uboga dieta 
osób starszych wynika z pogorsze-
nia odczuwania smaku i węchu – nie 
tyle z powodu wieku, ile przez przyj-
mowane leki, które pośrednio mogą 
wpływać na osłabienie tych zmysłów. 
A skoro jedzenie nie przynosi już takiej 
radości, to po co się starać? Kanapka 
z masłem wystarczy…

Czy wśród częstych przyczyn jed-
norodnego jadłospisu seniorów 
są także przypadłości związane 
z przewodem pokarmowym?

Zdecydowanie tak. Monotonne 
menu i spowodowane nim niedo-

PRZESZKOLENI
odżywieni

CZYLI CO POWINNI JEŚĆ SENIORZYCZYLI CO POWINNI JEŚĆ SENIORZY

Żywienie seniorów to 
temat, który nieczęsto 
pojawia się w mediach. 

Odpowiadając na ten 
brak Caritas Polska 

w partnerstwie z Fundacją 
Biedronki realizuje 

kampanię poświęconą 
tej problematyce. 

W ramach kampanii liderzy 
wolontariatu odbywają 
szkolenia z dietetykiem. 

Pierwsze spotkanie  
poprowadziła dr n. med. 

Marta Lewandowicz, 
dietetyk, prezes zarządu 

Fundacji Dietoterapii 
i Promocji Zdrowia 

„Kierunek zdrowie”, która 
specjalnie dla Czytelników 

kwartalnika „Caritas” 
opowiada o najważniejszych 

zasadach żywienia 
osób starszych.
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żywienie bardzo często wynikają 
z problemów żołądkowo-jelitowych. 
Osoba, która je ma, boi się popełniać 
błędy żywieniowe, wiec bardzo ogra-
nicza swoje menu, żeby nie wystąpi-
ły np. biegunka czy zaparcie. W przy-
padku zaparć często spotykam się 
z postawą: im mniej będę jeść, tym 
zaparcia będą mniejsze, bo nie będzie 
treści, która je wywołuje. A jest do-
kładnie odwrotnie – im mniej treści 
w przewodzie pokarmowym, tym 
zaparcia są poważniejsze. 

Czy seniorzy często starają się 
uzyskać poradę dietetyka, czy też 
raczej kurują się sami?

Zainteresowanie poradami diete-
tycznymi w grupie osób starszych 
jest olbrzymie, bo wiele chorób ma 
swoje podłoże w żywieniu, chociaż-
by otyłość, cukrzyca, nadciśnienie 
tętnicze, zapalenie żołądka, zaparcia, 
biegunki. Chcąc poprawić swój stan 
zdrowia albo jakość życia seniorzy 
chętnie korzystają z porad dietety-
ka. Problemem jest tylko to, że te 
porady nie są refundowane. Mało 
jest miejsc, gidzie można bezpłat-
nie taką poradę uzyskać. Cieszę się 
więc, że jest taka kampania Caritas 
Polska i Fundacji Biedronki, w ra-
mach której mogę szkolić liderów 
wolontariatu. Wolontariusze, którzy 
docierają bezpośrednio do seniorów, 
są naszymi wysłannikami, pomostem 
między seniorem a dietetykiem. Jest 
to grupa świetnie współpracująca, 
chcą się dużo dowiedzieć, by móc 
pomagać seniorom.

Częstym problemem u osób star-
szych są niedobory witamin. Co 
powinni suplementować i co jeść, 
by organizmowi ich nie brakowało?

Wśród seniorów najczęściej zdarza 
się niedobór witamy D, dlatego za-
leca się, by suplementować ją przez 
cały rok. Dość często pojawia się 
także niedobór witaminy B12, co 
wynika między innymi z faktu, że 
seniorzy mniej chętnie jedzą mię-
so. Bo jeśli są samotni, to nie chcą 
przez kilka dni jeść tego samego, albo 
mają problemy z pogryzieniem, albo 
z doprawieniem, albo ktoś zakazał 
im smażenia, więc mięso już im tak 
nie smakuje. Tymczasem witamina 
B12 występuje tylko w produktach 
pochodzenia zwierzęcego. Proble-
matyczne może być też przyswaja-
nie tej witaminy, ponieważ jest ona 
aktywowana w żołądku. Seniorzy 
mający zapalenie błony śluzowej żo-
łądka mogą mieć gorsze wchłanianie 
i przetwarzanie witaminy do formy 
aktywnej. Oczywiście nie wszyscy 
seniorzy powinni ją suplementować, 
ale powinni badać jej poziom i na tej 
podstawie zwiększać jej spożycie 
w produktach odzwierzęcych lub 
ewentualnie dobrać z lekarzem lub 
dietetykiem jej suplementację.

Jakie są objawy zapalenia błony 
śluzowej żołądka? Kiedy trzeba 
reagować?

W 90% powodem zapalenia błony 
śluzowej żołądka jest bakteria He-
licobacter pylori, ale prowadzić do 
niego może też przyjmowanie nie-
których leków czy niewłaściwa dieta. 
Zapalenie manifestuje się piekącym, 
kłującym lub rozrywającym bólem 
zamostkowym, dlatego często pa-
cjenci mylą go z bólem zawałowym. 
Na właściwy trop mogą sprowadzić 
objawy współwystępujące: refluks 
żołądkowy, zgaga czy poranna 
chrypka. 

Których składników mineral-
nych najczęściej brakuje osobom 
w wieku starszym?

Problemem bywa niedobór wapnia, 
ponieważ seniorzy często redukują 
spożycie produktów mlecznych bę-
dących jego dobrym źródłem. Su-
plementy diety nie są najlepszym 
rozwiązaniem. Niestety częste wśród 
seniorów jest zjawisko samoleczenia. 
Łykają dużo tabletek, nie biorąc pod 
uwagę tego, że mogą istnieć inte-
rakcje między lekami i suplementa-
mi. Poza tym są podatni na reklamy 
suplementów diety, tymczasem nie 
powinno się niczego suplementować 
bez badań laboratoryjnych i konsul-
tacji z lekarzem czy dietetykiem.

Trzeba więc jeść produkty bogate 
w wapń, ale podobno mleko ze 
sklepu nie jest jego najlepszym 
źródłem…

Faktycznie, istnieją lepsze źródła 
wapnia, ponieważ mleko nie zawiera 
bakterii kwasu mlekowego. Polecam 
za to jogurty naturalne, które nie 
tylko mają wapń, ale też i bakterie, 
które korzystnie wpływają na mi-
krobiom jelitowy. Dodam też, że na 
rynku pojawiły się nawet jogurty 
wzbogacane wapniem. Kolejnym do-
brym źródłem wapnia są sery białe 
i żółte i w ogóle nabiał. Poza tym 
wapń znajdziemy w suszonych fi-
gach i morelach, brokułach, sezamie, 
migdałach. Żeby pokryć zapotrzebo-
wanie na wapń, bardzo przydaje się 
urozmaicenie diety, dlatego polecam 
np. jogurt z dodatkiem fig czy moreli.

Co możemy radzić seniorom 
przygotowującym samodzielnie 
posiłki?
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Na pewno to, by w trzech głównych 
posiłkach było źródło białka, czyli 
np. na śniadanie jemy jajko, na obiad 
mięso, a na kolację jogurt. Warto też 
pamiętać o zasadzie 20/80, zgodnie 
z którą w ciągu dnia czy tygodnia 
spożywamy jedynie 20% produktów 
mniej wartościowych, a 80% tych 
zdrowszych. Tak więc nie zakazuje-
my jeść mniej zdrowych produktów, 
ale radzimy, by stanowiły one mniej-
szość. Jeśli już zjadamy coś słodkiego 
– ciastko lub owoc – to nie powinno 
się tego traktować jak posiłek typu 
śniadanie czy podwieczorek. Warto 
jeść je razem ze źródłami białka albo 
tłuszczu, czyli jogurtem, twarogiem, 
pełnoziarnistym pieczywem, wędliną 
czy orzechami – wówczas wchłania-

nie cukrów prostych będzie zdecy-
dowanie wolniejsze.

Ile posiłków w ciągu dnia zaleca-
łaby Pani osobom starszym?

Tutaj nie ma reguły, bo dla jednych 
dobre będą trzy, a dla innych pięć. 
W przypadku osób niedożywionych 
ma zastosowanie zasada im częściej, 
tym lepiej i w małych porcjach. 
Jednak zasada ta nie jest zalecana 
osobom chorującym na cukrzycę. 
Grunt, by ułożyć dla siebie właściwy 
schemat. Jeśli ktoś ma dużą aktyw-
ność dzienną, czyli wstaje o godzinie 

szóstej, a kładzie się spać o dwudzie-
stej trzeciej, to zalecałabym więcej 
posiłków niż trzy. Jeśli jednak ktoś 
wstaje o dziewiątej, a o dwudzie-
stej-dwudziestej pierwszej jest już 
w łóżku, to trzy posiłki będą lepszym 
rozwiązaniem, bo przy pięciu przer-
wy między nimi byłyby za krótkie. 

Problemem wielu seniorów jest 
nadwaga lub otyłość. Czy ci, któ-
rzy chcą się odchudzić, powinni 
korzystać z porad dietetyka?

Tak, ponieważ otyłość jest chorobą, 
a ponadto może współwystępować 
z niedożywieniem. Osoba otyła może 
ilościowo spożywać nadmiar kalorii, 
a przy tym mieć niedobory jakościowe. 
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Jeśli zacznie ograniczać posiłki bez 
zmiany diety, to ograniczy też spoży-
cie cennych składników odżywczych, 
pogłębiając w ten sposób niedożywie-
nie. To jest problem, z którym staramy 
się walczyć, uświadamiając osobom 
starszym, by na własną rękę nie podej-
mowały redukcji masy ciała. Dietetycy 
posługują się skalami, kwestionariu-
szami oceny stanu odżywienia, żeby 
wiedzieć, czy dana osoba w ogóle 
może to zrobić. Jeśli osoba starsza 
chce podjąć próbę redukcji masy ciała, 
to musi stosować się do wytycznych 
– m.in. pamiętać o zaopatrzeniu mięśni 
w białko, które jest ich podstawowym 
budulcem. Nie może zatem ograniczać 
ilości produktów, które są jego źró-
dłem – tak roślinnych, w tym roślin 
strączkowych, jak i zwierzęcych, czyli 
nabiału, jaj, a także mięsa drobiowego 
czy ryb; nie powinna także eliminować 
mięsa czerwonego, ale jedynie ogra-
niczyć jego ilość.

Ze względu na dużą zawartość 
tłuszczu?

Ze względu na fakt, że czerwone 
mięso spożywane w nadmiarze 
zwiększa ryzyko wystąpienia nie-
których typów nowotworów. Cho-
dzi przede wszystkim o to, by nie 
skupiać się na jednym źródle białka 
– na jednym mięsie, na jednej rybie 
– tylko spożywać całą gamę produk-
tów: raz indyka, a raz kurczaka; raz 
łososia, a raz tuńczyka itd. 

O czym jeszcze powinny pamiętać 
osoby odchudzające się?

Na pewno o uregulowaniu godzin po-
siłków. Jeśli zjemy pierwszy posiłek 
dopiero koło południa, to najpewniej 
spożyjemy o wiele więcej kalorii niż 
gdybyśmy zjedli śniadanie o normal-
nej porze, bo wtedy będziemy już 
mocno głodni. Poza tym organizm 
kocha reguły, więc warto jeść posiłki 
o tych samych godzinach i zachowy-
wać odpowiednie odstępy między 
nimi. Ponadto trzeba pamiętać, by 
pierwszy posiłek, czyli śniadanie, 
spożywać do godziny po obudze-
niu, a ostatni – na 2-3 godziny przed 
snem. Zatem jeśli ktoś chodzi spać 

o dwudziestej czwartej, to nie musi 
kończyć posiłków o osiemnastej, bo 
przerwa od kolacji do śniadania bę-
dzie za długa.

Z drugiej strony jest też całkiem 
spora grupa seniorów, którzy mają 
zbyt niską masę ciała, bo tracą 
apetyt. Co można im radzić?

Z wiekem może pojawiać się zbyt 
szybkie odczuwanie sytości podczas 
spożywania posiłków. Wystarczy, że 
osoby starsze zjedzą coś słodkiego, 
tak zwane puste kalorie, a już czują 
się najedzone i nie mają miejsca na 
właściwy posiłek. Nie polecałabym 
jednak reklamowanych specyfików 
poprawiających apetyt, lepiej pod-
chodzić do nich z dystansem. Zalecam 
za to, by jeść mniej, a częściej. Dlacze-
go mniej? Bo na osoby z zaburzeniami 
apetytu duża porcja będzie działała 
stresująco. Bardzo ważne jest też, by 
dania były kolorowe i ładnie poda-
ne. Jeżeli gotujemy osobie, która ma 
problem z apetytem czy połykaniem, 
i musimy jej te potrawy rozdrobnić, to 
lepiej rozdrobnić poszczególne pro-
dukty osobno niż wszystkie razem. 
Wtedy nie będzie to jednokolorowa 
i mało apetyczna papka. Zmysł wzro-
ku ma duży wpływ na apetyt, podob-
nie jak zmysł węchu, dlatego chcąc 
pobudzić apetyt, lepiej podawać po-
trawy ciepłe, ponieważ temperatura 
podkręca zapach. Z kolei jeśli mamy 
osobę z jadłowstrętem, którą drażnią 
zapachy, to wtedy lepiej podawać po-
trawy chłodniejsze. Taki trik.

…bardzo przydatny. Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiała Justyna Składowska 
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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C Z A S ,  B Y  Z N Ó W  
B Y Ć  Z G O R S Z O N Y M

Tam, gdzie jest prawdziwe poczucie braterstwa, 
tam przeżywa się także szczere doświadczenie 
przyjmowania. Tam zaś, gdzie jest strach 
przed innym czy – co gorsza – pogarda dla 
jego życia, rodzi się odrzucenie, obojętność, 
patrzenie w drugą stronę […]. Czas, by znów 
być zgorszonym w obliczu wygłodniałych dzieci, 
zmuszonych do niewolnictwa, rzucanych przez 
wody podczas katastrofy morskiej, niewinnych 
ofiar wszelkiej przemocy. Czas, by skończyła się 
przemoc wobec kobiet i by były one szanowane, 
a nie traktowane jak towar. 
Papież Franciszek, homilia w bazylice 
Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, 2021 r.

9 LISTOPADA
ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Nie zapominajmy o tych, których 
piętnuje bieda i balansują na granicy 
życia i śmierci. Oby 9 listopada 
– Światowy Dzień Ubogich – nie był 
wyłącznie datą w kalendarzu.

NA
JW
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DA

TY

1 LISTOPADA
UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Niesprawiedliwy jest system 
społeczny, który pozwala, by 

niedostatek wykluczał tych, którzy 
go doświadczają. Niesprawiedliwa 

jest wojna, która pozbawia ludzi 
domu, czyniąc z nich uchodźców 

i która odbiera to, co najcenniejsze 
– życie. 1 listopada, w Uroczystość 

Wszystkich Świętych, pomódlmy się 
za tych, którzy giną na Ukrainie.



W ŻYCIU MARCINA

OWOCNElato

„Jakoś się trzymałem, 
dopóki żyła mama”. 
Tak Marcin zaczął 
bolesną opowieść 
o swoim niezbyt 
jeszcze długim życiu, 
ale naznaczonym 
stratą, uzależnieniami, 
bezdomnością i ogromnym 
deficytem miłości. 
Dziś mówi o tym spokojnie, 
ale nie wiadomo, czy 
byłoby to możliwe, gdyby 
8 lat temu nie spotkał 
na swojej drodze 
ludzi z programu 
„Damy radę!”.

Uczestnicy programu wychodzenia z bezdom-
ności i uzależnień „Damy radę!”, prowadzonego 
przez Caritas Polska, mogą liczyć na wsparcie 
nawet wtedy, kiedy są już absolwentami i sami 
realizują zalecenia programu w swoim życiu. 
Należą do nich między innymi: wytrwanie 
w abstynencji, podjęcie stałego zatrudnienia, 
rozwijanie swoich talentów oraz dawanie pu-
blicznego świadectwa, że całkowita przemiana 
życia jest możliwa. Wymaga tylko podjęcia 
„męskiej” decyzji, wytrwałości oraz czyjegoś 
wsparcia, przynajmniej na początku. Ten po-
czątek w przypadku Marcina* trwał długo, ale 
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i do wolności – w stu procentach 
wypełnia jego założenia i cele. To 
dowód na to, że wszystko jest moż-
liwe dla tych, którzy podejmą trud. 
Marcin dołączył do grona innych 
zwycięzców, którzy dzięki progra-
mowi „Damy radę!” prowadzą dziś 
normalne, zdrowe i trzeźwe życie. 
Będziemy się starali przedstawiać 
ich historie ku pokrzepieniu serc 
dla tych, którzy się jeszcze wahają 
lub po prostu boją się wziąć życie 
w swoje ręce.

Ślub Marcina i Sylwii odbył się w nie-
wielkiej parafii na Żoliborzu w War-

szawie. Jej proboszcz, znając 
trudną sytuację material-

ną młodych, zorgani-
zował uroczystość 
ślubną i ufundował 
przyjęcie „w salce 
na górze”. W prezen-
cie ślubnym Caritas 
Polska ofiarowała 

młodej parze pokry-
cie kosztów remontu 

mieszkania, które 
dziś jest funkcjonal-
ne i bardzo ładne. 

Tekst Janusz Sukiennik 
Zdjęcia Maciej Sawicki, uczestnik  

programu „Damy radę!”;  
zdjęcie z papieżem 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 

też jego rozbicie życiowe i rozmiar 
uzależnienia, którego początku trze-
ba szukać we wczesnej młodości, 
były głębokie. Niejeden specjalista 
powiedziałby pewnie, że jego przy-
padek nie rokuje nadziei na wyjście 
na prostą – mówiąc sportowym języ-
kiem. Bo faktycznie czas, jaki Marcin 
spędził w programie, wymagał za-
wodniczej determinacji i wiary. Nie 
tylko od niego samego, ale także od 
zespołu „Damy radę!”. Dziś możemy 
powiedzieć z satysfakcją, że daliśmy 
radę, chociaż w przypadkach takich 
życiorysów, jak Marcina, zwycięstwo 
trzeba odnotowywać każdego dnia. 

Dziś jesteśmy spokojni 
o dalszą drogę Marcina, 
bo już nie kroczy nią 
sam. Spotkał Sylwię, 
która została jego 
żoną w czerwcu 
tego roku. Oboje 
zamieszkali w nie-
wielkim mieszkaniu 
socjalnym w podwar-
szawskiej miejscowości. 
Szczęście nie od razu  
było pełne, ponieważ 
mieszkanko wymagało 
gruntownego remontu w części ku-
chennej i łazienkowej. Jednak pokoik 
dzienny jest przytulny i pięknie wy-
kończony. Wiele mówi o mieszkań-
cach. Obecność zwierząt – pieska 
Daisy i młodego, niedawno przygar-
niętego kota, jeszcze bezimiennego 
– pozwala w pełni poczuć panujące 
tu domowe ciepło. Gospodarze są 
życzliwi, otwarci i gościnni. Cieszą 
się atmosferą prawdziwego domu, 
za którym kiedyś oboje tak tęskni-
li. Realizatorzy programu nie kryją 
satysfakcji, ponieważ droga Marci-
na – od niewoli do realizacji marzeń 

Pogram wychodzenia 
z bezdomności i uzależnień 
prowadzony jest przez Caritas 
Polska od 2013 r. Jego 
uczestnicy to osoby młode, 
które nie są w stanie same 
wyjść na prostą, potrzebują 
wsparcia. Do niedawna byli to 
wyłącznie mężczyźni, którzy 
znaleźli się na ulicy z różnych 
przyczyn, także ci, którzy 
odbyli karę pozbawienia 
wolności. Teraz do programu 
przyjmowane są także 
kobiety. Wszyscy uczestnicy 
otrzymują fachowe wsparcie 
psychologiczne i 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.

”Życzymy Marcinowi i Sylwii 
szczęścia i błogosławieństwa 
Bożego w życiu małżeńskim, 
a także wytrwałości i nadziei 

w trudach i wyzwaniach 
codziennego życia.

Janusz Sukiennik  
z zespołem „Damy radę!”

* historię Marcina prezentowaliśmy w wydaniu 
4/2021 r. kwartalnika; wydanie można pobrać 
ze strony caritas.pl/o-nas

>>  

89 numer 2/3 – wrzesień 2022

CZAS, BY ZNÓW BYĆ ZGORSZONYM



Caritas Polska od początku konfliktu 
wspiera Ukraińców – zarówno tych, 
którzy szukają schronienia w naszym 
kraju, jak i tych, którzy zostali w swojej 
ojczyźnie. Jedną z form pomocy 
był ogłoszony wkrótce po wybuchu 
wojny apel humanitarny.

ODPOWIEDŹ NAapel
MIĘDZYNARODOWA 
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Caritas Polska jest jedną z organiza-
cji członkowskich międzynarodowej 
sieci Caritas Internationalis, która 
dysponuje ogromnym potencjałem, 
doświadczeniem i umiejętnościami 
pozwalającymi na skuteczną i efek-
tywną reakcję w momencie wystą-
pienia sytuacji kryzysowej. By móc 
szybko i efektywnie odpowiadać 
na zagrożenia związane z wojną czy 
katastrofą, opracowano mechanizm 
Apeli Humanitarnych Szybkiego Re-
agowania (Rapid Response Appeal). 
Narodowe Caritas mogą ogłosić 
apel w momencie wystąpienia kry-
zysu, a pozostałe Caritas włączają 
się w zbiórkę funduszy. Apele są 
administrowane przez Sekretariat 
Caritas Internationalis w Rzymie, co 
zabezpiecza fundusze potrzebne na 
wdrożenie, monitorowanie i raporto-
wanie programów reagowania kry-
zysowego zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami. Taki właśnie apel 
humanitarny ogłosiła Caritas Polska 
po wybuchu wojny na Ukrainie, by 
nieść pomoc odpowiednią do skali 
potrzeb.

Po wybuchu wojny cała społeczność 
Caritas okazała swoje wsparcie. Sio-
strzane organizacje mocno wsparły 
apel humanitarny ogłoszony przez 
Caritas Polska, dzięki czemu udało 

się zebrać większą kwotę niż była 
zakładana. W ciągu 3 miesięcy w 4 
placówkach w Polsce rozpoczęto 
program pomocy dla ukraińskich 
uchodźców oraz wzmacnianie po-
tencjału magazynów pomocy hu-
manitarnej, które transportują dary 
rzeczowe do naszych wschodnich 
sąsiadów. Wartość pomocy wyniosła 
ok. 5 mln 320 tys. złotych, a łączna 
liczba beneficjentów to 5600 osób, 
czyli ok. 2000 rodzin. Jedną z Cari-
tas diecezjalnych uczestniczących 
w programie jest Caritas Archidie-
cezji Lubelskiej. Pozostałe placówki 
zaangażowane w działania w ramach 
apelu znajdują się w Przemyślu, Ra-
domiu i Sandomierzu. 

Ratunek w oceanie 
cierpienia

W ciągu pierwszych dni wojny do 
Polski przybywało dziennie ponad 
100 tys. osób, co w całym kraju 
wymagało ogromnej mobilizacji sił 
do niesienia pomocy. Od początku 
wojny lubelska Caritas jest jedną 
z najbardziej aktywnych i wszech-
stronnie pomagających Ukrainie 
Caritas diecezjalnych w Polsce. Ar-
chidiecezja lubelska, ze względu na 

fakt, że przylega do granicy Polski 
z Ukrainą, stała się pierwszą przysta-
nią dla docierających do Polski Ukra-
ińców, a przygraniczne miejscowości, 
jak Dorohusk czy Hrebenne, niosły 
doraźną pomoc dla uchodźców na 
ogromną skalę. Oczywiste stało się 
więc, że wsparcie udzielane w ra-
mach ogłoszonego apelu humani-
tarnego będzie realizowane właśnie 
przez lubelską Caritas. 

Na czele zespołu realizującego pro-
jekt stanął ksiądz Łukasz Mudrak, 
który był świadkiem wszystkiego, co 
działo się w jego diecezji od początku 
wojny. Jego zdaniem wybuch wojny 
był mimo wszystko zaskoczeniem, 
podobnie jak ogromna ofiarność 
polskiego społeczeństwa – wszyscy 
chcieli pomóc, jak tylko umieli. Ks. 
Łukasz widział nie tylko potrzebę 
zapewnienia uchodźcom godnego 
doraźnego wsparcia, ale też ko-
nieczność zadbania o ich samodziel-
ność i odzyskanie sprawczej roli we 
własnym życiu. Troską chce otaczać 
tych, którzy nie odnajdują się w nowej 
rzeczywistości, bo pomoc udzielana 
przez Caritas jest dla nich często jedy-
nym ratunkiem w oceanie cierpienia. 
— Osoby, które najbardziej potrzebują 
naszego wsparcia, to ci, którzy sami 
nie mogą do nas dotrzeć po pomoc; 
nie radzą sobie z byciem uchodźcą. 
Są to ludzie, którzy wcześniej sami 
decydowali o swoich potrzebach, 
a my chcemy im tę możliwość zwró-
cić — mówi duchowny.
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Przywrócić 
człowieczeństwo

Ta możliwość pojawiła się w postaci 
specjalnych kart przedpłaconych, 
które w Lublinie zostały przekazane 
600 osobom. Można je wykorzystać 
w każdym sklepie, w którym do-
stępny jest terminal płatniczy. Kar-
ty doładowane są na różne kwoty, 
w zależności od wielkości rodziny, ale 
– jak podkreśla ks. Łukasz – potrze-
by już teraz przerastają możliwości 
pomocowe i ma nadzieję, że program 
będzie kontynuowany.

Irina jest jedną z osób, które mają 
bezpośredni kontakt z beneficjen-

tami projektu. Przed wojną praco-
wała w lokalnej organizacji Caritas 
w Charkowie. Dziś jest w Polsce i, jak 
mówi, pomaga swoim ludziom, któ-
rzy potrzebują wsparcia po ciężkich 
doświadczeniach i tym, co widzieli 
podczas wojny. — Musiałam coś zro-
bić, aby poczuć, że jestem potrzeb-
na… Aby po prostu nie zwariować. 
W projekcie przygotowuję wszyst-
kie dokumenty dla beneficjentów, 
ale przede wszystkim rozmawiam 
z ludźmi, słucham ich historii, po-
magam im przejść przez ten trudny 
czas. Wsparcie, jakiego ludziom tutaj 
udzielamy, to już bardzo dużo. Dla 
matek z małymi dziećmi, które nie 
mogą pracować i nie mają środków 
na utrzymanie, jest to pomoc niekiedy 

naprawdę ratująca życie. Taka forma 
wsparcia przywraca człowieczeństwo 
– odzyskujesz swoją podmiotowość 
i nie musisz nikomu tłumaczyć, dla-
czego czegoś potrzebujesz, dlaczego 
to jest ważne. Oczywiście te środki 
pozwalają na zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb, ale można też kupić 
coś więcej. Leki, zabawki dla dzieci 
– te rzeczy nie były najważniejsze do 
zabrania przez uciekających, a dzieci 
przecież muszą się bawić, rozwijać, 
mimo okoliczności, w jakich się te-
raz znajdują. Sama wiem, jak to jest, 
kiedy uciekasz przed wojną – kiedyś 
było się samodzielnym, kierowało się 
własnym życiem, a teraz trzeba prosić 
o pomoc. To jest trudne — mów Irina.
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Kiedy nie ma powrotu

Olena wraz z 5-letnią córką uciekła 
z Chersonia, który obecnie znajdu-
je się pod okupacją rosyjską. Kiedy 
zaczyna opowiadać o tym, co dzieje 
się teraz w pobliżu jej rodzinnego 
miasta, nie może powstrzymać łez, 
a córka przytula się do niej jeszcze 
mocniej. Olena wie, że nie będzie 
miała dokąd wrócić. — Moja Ukraina 
przestała istnieć. Tam, skąd pocho-
dzę, nie zostało nic, nic cennego. 
Rozumiemy, że nasze tereny będą 
wyzwolone jako ostatnie, bo gra-
niczymy bezpośrednio z Krymem. 
To tam zaczęły się walki i pierwsi 
doświadczyliśmy wojny. Na ulicy wi-
dzieliśmy tylko rosyjskich żołnierzy. 
To było przerażające. 

Olena nie może wrócić na Ukrainę, 
ale pozostanie w Polsce jest dla niej 
ogromnym wyzwaniem. Sama z ma-
łym dzieckiem ma mniejszą elastycz-
ność. Aby pracować, musi znaleźć 
opiekę dla córki, a także mieszkanie, 
które będzie odpowiednie dla nich 
obu. Kolejnym problemem jest brak 
znajomości języka. Pomoc finansowa 
z programu była dla Oleny praw-
dziwym ratunkiem. — Musiałyśmy 
wynająć mieszkanie, więc otrzyma-
ne dziś środki bardzo nam pomogą 
– opłacimy czynsz, kupimy najpo-
trzebniejsze rzeczy, a może nawet 
jakieś zabawki — mówi, patrząc na 
uśmiechniętą córkę.

Nie można się bać…

Oprócz pomocy finansowej w po-
staci kart przedpłaconych środki 
zebrane w ramach apelu wspierają 
również transporty humanitarne na 

1

2

Pierwszy apel humanitarny związany z pomocą Ukra-
inie Caritas Polska ogłosiła wkrótce po wybuchu wojny. 
Trwał on 3,5 miesiąca, a pozyskane dzięki niemu środki 
wyniosły ponad 1,2 mln euro – czyli więcej niż zakłada-
no. Środki zostały przeznaczone na wsparcie gotówkowe 
dla rodzin (poprzez dedykowane karty przedpłacone) 
oraz na prowadzenie transgranicznego hubu dla trans-
portów humanitarnych (również w porozumieniu z Ca-
ritas Ukraina i Caritas-Spes). Pierwszy apel humanitarny 
został zrealizowany dzięki wsparciu: Caritas Niemcy, 
Caritas Szwajcaria, Caritas Hiszpania, Trocaire, Secours 
Catholique, SCIAF, Caritas Japonia, Charis, Caritas Bel-
gia, CRS, Caritas Portugalia.

Dwa apele humanitarne

Drugi apel humanitarny Caritas Polska ogłosiła w czerw-
cu br. Sfinansowane dzięki niemu działania, adresowane 
do ukraińskich uchodźców w Polsce, będą prowadzone 
głównie za pośrednictwem uruchomionych przez Caritas 
w naszym kraju centrów dla migrantów i uchodźców, 
w ścisłej współpracy z diecezjami i innymi ośrodkami 
Caritas. Środki zostaną przeznaczone na bezpośrednią, 
jednorazową pomoc gotówkową dla rodzin, ale także 
na udzielanie bezpiecznego schronienia, pomoc psy-
chologiczną oraz wsparcie w różnych obszarach życia 
codziennego (wejście na rynek pracy, nauka języka, 
opieka nad dziećmi oraz udzielanie informacji prawnych). 
W ramach apelu ujęta jest też pomoc humanitarna dla 
naszych wschodnich sąsiadów, realizowana tak jak do-
tychczas, z partnerami w sieci Caritas. Wartość zaplano-
wanych działań to ponad 15 mln euro. 
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Ukrainę. Od początku wojny z lubel-
skiego magazynu Caritas wyjechało 
blisko 160 ciężarówek z pomocą. 
Jacek, który tu pracuje, ma nadzieję, 
że transporty będą kontynuowane. 
— Dzięki kontaktom z Caritas Ukraina 
i Caritas-Spes wiemy, co i gdzie jest 
potrzebne, a dzięki wsparciu Caritas 
Internationalis możemy te transporty 
zwiększyć. Pojawiły się oczywiście 
wyzwania, ale szerokie wsparcie, 
które otrzymaliśmy, pozwoliło nam 
je pokonać. Chcemy wspierać Ukra-
inę tak długo, jak będzie trzeba, aż ta 
wojna się skończy.

Valeriy jest jednym z kierow-
ców jeżdżących na Ukrainę. 
Przed wojną miał inny za-
wód, ale gdy zobaczył, że po-
trzebna jest pomoc, szybko 
wszedł w nową rolę. Pamię-

ta, że już w pierwszych dniach wojny 
z Polski wyjechało 12, a może nawet 
13 transportów z pomocą. Przewoził 
towary na trasie Lwów, Tarnopol i Ko-
rosteń. Po drodze napotykał ostrzały 
i widział ogromne zniszczenia. — Nie 
bałem się jeździć, wykonując tę pracę, 
nie można się bać — mówi rzeczo-
wo Valeriy. Dziś transporty docie-
rają dalej w głąb kraju, zwłaszcza na 
wschodnie tereny Ukrainy. Większe 
ciężarówki są przepakowywane do 
mniejszych pojazdów, aby przejechać 
przez zniszczone tereny, gdzie mosty 
mogą utrzymać tylko lżejszy ładunek. 
— Żywność, lekarstwa... Transpor-
towaliśmy wszystko, co mogłoby się 
przydać. Ludzie na to czekają. Chciał-
bym podziękować wszystkim organi-
zacjom Caritas, które to umożliwiły 
i oczywiście wszystkim ludziom, któ-
rzy pomagali. Pomoc nadal jest waż-

na. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni 
— podsumowuje.

Ksiądz Łukasz podkreśla, że ci wszy-
scy, którzy w praktyce realizują zało-
żenia apelu humanitarnego, są niejako 
na pierwszej linii frontu, ale pomoc ta 
jest możliwa dzięki współpracy w ra-
mach sieci Caritas. — Otrzymując po-
moc od instytucji międzynarodowych 
czujemy się częścią wielkiej rodziny 
Caritas na całym świecie, czujemy, 
że nie jesteśmy sami. Jesteśmy tymi, 
którzy muszą bezpośrednio odpo-
wiadać na potrzeby uchodźców, ale 
mówimy podopiecznym, że ta po-
moc płynie nie tylko od nas, ale także 
z całego świata, od wielkiej rodziny 
Caritas. I za to wszystko uchodźcy są 
bardzo wdzięczni. 

Tekst Katarzyna Matej 
Zdjęcia Julia Andruszko
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Caritas Polska to instytucja powołana, 
by nieść pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. Ta ważna misja nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie wspierający ją partnerzy 
biznesowi i ludzie o otwartym sercu. 

Choć doraźne wsparcie poszkodo-
wanych w wyniku wojny na Ukrainie 
wciąż jest potrzebne, Caritas przechodzi 
z działania w trybie kryzysowym do 
rozwiązań systemowych. W całej Pol-
sce funkcjonuje już ponad 30 centrów 
pomocy uchodźcom Caritas, które obej-
mują potrzebujących kompleksowym 
wsparciem. Wszystkie te działania nie 
byłyby możliwe bez ogromnej hojności 
biznesu, polskich obywateli i pracy ty-

sięcy wolontariuszy. Wierzymy jednak, 
że nasze działania mają także wymiar 
pozamaterialny i przyczyniają się do 
kształtowania postaw obywatelskiego 
zaangażowania i wzmacniania społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

Serdecznie dziękujemy Państwu za do-
tychczasowe wsparcie i zaangażowanie 
oraz głęboko wierzymy, że zdecydujecie 
się Państwo na kontynuację współpracy 
z Caritas Polska.

Z wyrazami szacunku
ks. dr Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska 

Dziękujemy z całego serca 
wszystkim darczyńcom 
biznesowym, którzy wsparli 
działania Caritas Polska 
darowiznami rzeczowymi. 
Wasza solidarność i pomoc 
okazana Ukrainie daje nadzieję jej 
mieszkańcom i pozwala wierzyć, 
że dobra jest więcej.
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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


