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–	 Organizacja	Caritas	ma	kilkudziesięcioletnią,	przedwojenną		tradycję
–		 Caritas	Archidiecezji	Warszawskiej	w	obecnym	kształcie	działa	na	terenie	lewobrzeżnej	

Warszawy	od	1989	roku	
–		Wspieramy codziennie ponad tysiąc osób potrzebujących	–	chorych,	bezdomnych	oraz	

dzieci	z	trudnych	środowisk
–		Świadczymy  pomoc każdemu, kto	się	do	nas	zgłosi	- bez względu na wyznanie, przeko-

nania, rasę czy narodowość
–		 Posiadamy	status	organizacji	pożytku	publicznego,	a	nasze finanse są jawne i podlegają 

badaniu przez	niezależnego	audytora	oraz		instytucje	dotujące

Nasze	placówki	w	liczbach	każdego	dnia:
• Zakład opiekuńczo – leczniczy oraz hospicjum stacjonarne  – 150 pacjentów

• Hospicjum domowe  – 100 pacjentów oraz ich bliscy 
• Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – 100 pacjentów

• 3 schroniska – 250 bezdomnych
• Łaźnia - 50 korzystających

• 2 jadłodajnie – 300 posiłków  
• 5 świetlic socjoterapeutycznych – 140 dzieci

Ponadto: 
• 140 dzieci objętych pomocą w ramach programu Skrzydła 

• 800 dzieci korzysta z wypoczynku na koloniach

DZIAŁA JĄC WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

Caritas	Archidiecezji	Warszawskiej
Ul. Krakowskie Przedmieście 62
00 – 322 Warszawa
tel. fax: 22 828 18 15 
e – mail: warszawa@caritas.pl

Konto:	
Bank	PKO	S.A.
11	1240	1066	1111	0000	0006	0961		

1%	dla	Caritas	AW
KRS	0000225750

PIEROGARNIA
ul. Bednarska 28/30

czynna: 12.00 - 20.00
rezerwacja - tel. 22/828 03 92

Dania kuchni polskiej - smacznie, niedrogo, klimatycznie 

Zapraszamy!
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„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”  
(1J 3,18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden 
chrześcijanin nie może się uchylić. Tymi słowami papież Franciszek 
zachęca do szczególnej troski o ludzi potrzebujących i wprowadza 
dla całego Kościoła w XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowy Dzień 
Ubogich.

Papieskie wezwanie i zarazem zaproszenie do spojrzenia w tym 
szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce, woła-
jąc o pomoc i przyzywają naszej solidarności (nr 6) jest realizowane 
codziennie w Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Wołają o pomoc 
chorzy na nieuleczalne choroby onkologiczne i ich rodziny. Tym pa-
cjentom warszawska Caritas zapewnia leczenie bólu w hospicjum do-
mowym i stacjonarnym. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego czekają 
w dość długiej kolejce chorzy z powikłaniami neurologicznymi po 
udarach, wylewach, wypadkach komunikacyjnych czy innych bar-
dzo złożonych i nieuleczalnych schorzeniach. Codziennie w Caritas 
AW leczymy łącznie ponad 300 takich pacjentów – 150 w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym i hospicjum stacjonarnym przy Krakowskim 
Przedmieściu 62 w Warszawie, a pozostałych w ich domach na te-
renie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, prusz-
kowskiego, warszawsko-zachodniego oraz częściowo mieszkańców 
miasta stołecznego Warszawy. Leczenie i opieka tak bardzo ciężko 
chorych wymaga od Caritas AW ogromnego wysiłku na poziomie 
wysoko wyspecjalizowanego personelu jak i dużych nakładów finan-
sowych. W tym miejscu serdecznie dziękuję naszemu personelowi 
medycznemu, pracownikom administracji oraz wolontariuszom 
i sponsorom za owocny, a nade wszystko ogromnie potrzebny wysi-
łek podejmowany na rzecz pacjentów i ich współcierpiących rodzin.

Codziennie wyciągają ręce i wołają o pomoc w Caritas AW ko-
biety i mężczyźni bezdomni. W naszych schroniskach wykwalifi-
kowana kadra pracowników troszczy się nie tylko o tzw. codzienne 
potrzeby osób bezdomnych, ale przede wszystkim stara się im po-
móc „uporządkować i poukładać poplątane ludzkie życie”. W trzech 
schroniskach Caritas AW zapewniamy blisko 300 miejsc noclego-
wych, ponadto 300 osób codziennie korzysta z otwartej jadłodajni 
w Warszawie przy ul. Żytniej 1A i w Grójcu przy parafii Miłosierdzia 
Bożego. Około 50 osób dziennie korzysta z otwartej łaźni oraz ma 
możliwość wymiany bielizny i odzieży. W schronisku przy ul. Wol-
skiej 172 w Warszawie przebywa 100 mężczyzn, którzy w większo-
ści wymagają stałej opieki pielęgniarskiej z powodu znacznej utraty 
zdrowia, walki z przewlekłymi schorzeniami i chorobami nowotwo-
rowymi. Dobra współpraca z przychodnią Lekarzy Nadziei daje real-
ną ulgę w cierpieniu wielu pacjentom bezdomnym, którzy nie mają 
często środków finansowych na zrealizowanie recept albo nie posia-
dają  dokumentów ubezpieczeniowych. Każdego roku około 30 osób 

DO CZYTELNIKÓW

Codziennie 
w Caritas Archidiecezji Warszawskiej…

bezdomnych otrzymuje mieszkanie socjalne z zasobów lokalowych 
miasta stołecznego Warszawy i rozpoczyna próbę odpowiedzialnego 
życie na własny rachunek.

W Caritas AW prowadzimy szeroką pomoc dla dzieci i ich ro-
dzin. W pięciu placówkach wsparcia dziennego tzw. świetlicach: na 
Ochocie, Ursynowie i Woli około 140 dzieci - od poniedziałku do 
piątku po lekcjach w szkole – korzysta z wielu uzupełniających zajęć 
edukacyjnych. Dzięki pomocy psychologów, logopedów, socjotera-
peutów i pedagogów dzieci i ich rodzice mogą razem przekraczać 
trudności w nauce, a także korygować bieżący proces wychowawczy. 
W programie stypendialnym Skrzydła 140 dzieci korzysta z pomocy, 
przeznaczając otrzymane środki finansowe na rozwój swoich talen-
tów, zdolności i hobby. Podczas ferii zimowych i wakacji ponad 800 
dzieci wypoczywa w różnych stronach Polski, mając zapewniony 
ciekawym program edukacyjny. Na początku roku szkolnego wielu 
uczniom kupiliśmy podręczniki i inne przybory szkolne.

Szanowni Państwo,
Codzienny wysiłek pracowników warszawskiej Caritas, ich zaan-

gażowanie, kompetencje, a przede wszystkim głęboka świadomość 
konieczności pomocy przynosi ulgę ciężko chorym, bezdomnym, 
dzieciom i ich rodzinom, osobom samotnym i niepełnosprawnym. 
Dzięki wolontariuszom zaangażowanym w działania w naszych pla-
cówkach możemy podarować potrzebującym więcej czasu i uwagi 
oraz spełnić chociaż niektóre ich marzenia. Gorliwość i determinacja 
wolontariuszy w Parafialnych Zespołach Caritas świadczy o szcze-
gólnej ewangelicznej miłości, którą na co dzień obdarzają otoczenie, 
niosąc pomoc ludziom chorym, samotnym i seniorom, czekającym 
na wsparcie indywidualne.

Bardzo serdecznie dziękuję darczyńcom, którzy bezpośrednio 
wsparli nas finansowo i rzeczowo oraz wszystkim, którzy zadekla-
rowali 1% podatku na rzecz rozwoju naszej działalności statuto-
wej. Państwa życzliwość i hojność zasługują na najwyższy szacunek 
i wdzięczność.

Zapraszam do lektury kolejnego biuletynu Res Sacra Miser, 
w którym nie tylko odkrywamy kulisy naszego środowiska, ale sami 
też możemy zyskać większą świadomość komu jesteśmy potrzebni 
i dlaczego w ogóle warto pomagać.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2018 Rok 
proszę przyjąć najlepsze życzenia: Niech wszystkich przepełnia radość 
z tego, że tak wiele dobra i piękna daje nam codziennie Wcielony Bóg 
wszędzie tam, gdzie autentycznie otwieramy się na drugiego człowieka.

Ks. Zbigniew Zembrzuski
 Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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Program Skrzydła, realizowany od wielu lat przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ma 
charakter stypendialnego wsparcia dzieci z różnych środowisk i z różnymi potrzebami. 
Nie jest, wbrew pojawiającej się czasami opinii, programem pomagającym tylko 
i wyłącznie dzieciom z rodzin o niskich dochodach, chociaż i takie są jego adresatami. 
Wśród stypendystów programu Skrzydła są dzieci szczególnie uzdolnione oraz dzieci 
z rodzin wielodzietnych. Pomoc finansowa w ramach Skrzydeł  pozwala na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, ale też umożliwia dzieciom korzystanie z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i rozwijających talenty. 

DZIECI

Jesteśmy jak karawana   
– rozmowa z panią Anną o doświadczeniach 
wielodzietności, głębokiej wierze i potrzebie korzystania 
z programu Skrzydła

Pani Anna, szczęśliwa mama 
szóstki dzieci, o programie 
dowiedziała się przypadkiem 

– z ulotki, którą warszawska Caritas 
dystrybuuje w parafiach. Akurat zasta-
nawiała się nad dodatkowymi lekcjami 
z języka angielskiego dla jednego z sy-
nów. Szymon ma stwierdzone proble-
my dyslektyczne i duży kłopot z nauką 
języków obcych. Potrzebuje pomocy 
w tym zakresie, a niestety, jak stwier-
dza mama, nie otrzymuje jej w szkole. 
Przy szóstce dzieci trudno jest finan-
sowo zaspokoić wszystkie ich potrze-
by. Program Skrzydła - można by rzec 
– spadł im z nieba.

Matką być

Pani Anna stwierdza, że nie plano-
wała z mężem założenia dużej rodziny. 
Po urodzeniu pierwszego dziecka myślała 
nawet, że więcej ich mieć nie będzie, ale 
na świecie pojawiały się kolejne, sprawia-
jąc rodzicom moc radości. Obecnie naj-
starsze z dzieci – syn Marcin ma 15 lat, 
a najmłodsza córka – Ala ma 4,5 roku. 
Na pytanie, jak wychowuje się tak licz-
ną gromadę, pani Anna odpowiada, że 

z miłością i z uwagą skierowaną na każde-
go z osobna.  - Z mężem braliśmy udział 
w spotkaniach dla małżeństw, organizo-
wanych przez Akademię Familijną. Tam 
nauczyliśmy się, że rozmawia się z każdym 
dzieckiem indywidualnie. Mimo, że mamy 
ich szóstkę, nie powinniśmy ich traktować 
tylko grupowo. Każde z dzieci jest inne, każ-
de ma jakieś zainteresowania, które należy 
dostrzec i pomóc mu je rozwijać. Wszystkie 
nasze dzieci, to chciałabym mocno podkre-
ślić, mają jakąś mocną stronę. Ważne jest 
w wychowywaniu, żeby nie reagować tylko 
na kryzysy, ale starać się im zapobiegać. 
Życie w stadzie nie jest łatwe. Zdaję sobie 
z tego sprawę. Każdy potrzebuje czasami 

spokoju, a w rodzinie tak licznej jak nasza 
trudno o ciszę. Zawsze któreś z rodzeństwa 
puka do pokoju starszego i chce, aby się nim 
zajęto. Tak wyszło, że rola matki to moja 
rola życiowa, chociaż kiedyś pracowałam 
zawodowo i nie wykluczam, że w przy-
szłości zajmę się czymś wykraczającym 
poza logistykę domową. Jestem zafascyno-
wana dziecięcą ciekawością, którą widzę 
na co dzień w naszym domu. Ze smutkiem 
obserwuję też, jak podczas kolejnych eta-
pów nauki zanika u dzieci, ustępując miej-
sca ich zniechęceniu. Chciałabym w nich 
tę ciekawość podtrzymywać. Realizować 
projekty, które pozwolą dzieciom sponta-
nicznie i z radością w coś się angażować. 

Wszystkie nasze dzieci, to chciałabym 
mocno podkreślić, mają jakąś mocną 
stronę. Ważne jest w wychowywaniu, 
żeby nie reagować tylko na kryzysy, 
ale starać się im zapobiegać.
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DZIECI

Byłam pilotem wycieczek. Może byłyby 
to projekty związane z podróżami?..

Wiara to podstawa

To, co stanowi podstawę funkcjonowa-
nia wieloosobowej rodziny pani Anny 
i jej męża, to wiara. Ona daje siłę do sta-
wiania czoła wszystkim trudnym sytu-
acjom. Taką było bez wątpienia przyj-
ście na świat czwartego z kolei dziecka 
– Magdy. Dziewczynka urodziła się 
z zespołem Downa i poważną wadą ser-
ca. Znalazła się na Oddziale Intensyw-
nej Terapii i walczyła o życie. Lekarze 
nie dawali jej szans, jednak wydarzył się 
cud. Pewnego dnia pozostała w domu 
trójka dzieci ustawiła wszystkie świę-
te obrazki w jednym miejscu i zaczęła 
żarliwą modlitwę o zdrowie siostry. 
Magda wyzdrowiała. Jest dziś bardzo 

pogodną dziewczynką. Inną niż jej ró-
wieśnicy, ale to nie ma znaczenia. Jest 
też świadectwem na to, że Bóg ma ich 
rodzinę w swojej opiece.  –  Czuję w na-
szym życiu Jego obecność. Zdarza się, że 
jestem zmęczona, że nie mam na coś siły 
i odpuszczam. Wtedy niejako rozwiąza-
nie sytuacji przychodzi z góry, od Niego, 
od naszego Ojca. Bardzo chciałabym, 
aby moje dzieci nie utraciły wiary.

Umieć przyjmować pomoc

Pani Anna otwarcie przyznaje, że rodzi-
nie zdarza się korzystać z pomocy innych. 
Sam program Skrzydła jest przecież celową 
pomocą finansową. To jest sytuacja natu-
ralna, że raz jest się osobą potrzebującą, 
a innym razem tą, która wspiera innych.  – 
Wydaje mi się, że moje dzieci żyją bez lęku, 
bo wierzą w drugiego człowieka. Ale też 

chciałabym zaznaczyć, że nie wychowujemy 
ich z mężem w jakiś naiwny i przesłodzony 
sposób. Nasze dzieci patrzą na  życie real-
nie. Otoczenie bywa różne. Ludzie mają 
wady i zalety, swoje lepsze i gorsze dni. 
My sami nie jesteśmy bez wad. W naszym 
domu zdarzają się kłótnie i nieporozu-
mienia, ale zawsze takie sytuacje staramy 
się przezwyciężać. Nie wszyscy rozumie-
ją idee wielodzietności. Niektórzy wy-
obrażają sobie, że nasze życie to pasmo 
wyrzeczeń. To nieprawda. Na koniec po-
wiem tak – jesteśmy jak karawana podą-
żająca przez pustynię. Jeśli ktoś się zmę-
czy i upada, reszta podaje mu pomocną 
dłoń. I mimo pojawiających się na naszej 
drodze przeszkód, idziemy dalej.

Agata Jabłonowska - Turkiewicz

Imiona bohaterów artykułu zostały 
na prośbę rodziny zmienione.
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Kiedy przekraczam brukowany podjazd w bramie przy ul. Bednarskiej 28/30, zostawiam za 
sobą wszystkie te drobiazgi, które na co dzień zajmują mi myśli. Nieważne stają się sprawy 
z niedalekiej przeszłości, które nie doczekały się rozwiązania ani te z bliskiej przyszłości,  
które wciąż czekają na decyzję. Choć jeszcze parę minut temu planowałam w myślach, jak tu 
zorganizować chrzciny Stasia – czym podjąć gości i jak najlepiej usadzić  kilkunastoosobową 
rodzinę, martwiłam się, że ogród zarasta i nie ma dobrej pogody na posadzenie kwiatów 
przed domem – w jednej chwili wszystko to przestaje mieć znaczenie. W bramie hospicjum 
stacjonarnego Caritas Archidiecezji Warszawskiej  o tym wszystkim zapominam.

CHORZY

To w hospicjum zobaczyłam 
najpiękniejszą scenę miłości     
– poruszająca relacja Urszuli Imienińskiej, wolontariuszki 
hospicjum stacjonarnego Caritas AW

Jak za pomocą czarodziejskiej 
różdżki zostaję oczyszczona, uwol-
niona i rozgrzeszona z moich prze-

granych, niespełnionych, zapomnianych 
spraw, z planów, kreacji, wyobrażeń. 
To, co mam zrobić, załatwić, kupić, prze-
staje mieć jakiekolwiek znaczenie. Prze-
szłość i przyszłość w bramie przy ul. 
Bednarskiej 28/30 przestają się liczyć. 
Ważne jest, że za chwilę powita mnie 
uśmiechnięta siostra Joanna, że zarazi 
mnie swoją energią i optymizmem pani 
Ania, a swoim spokojem i łagodno-
ścią powita pani Grażyna - oddziałowa 
psycholog.

Wiadomości wystukiwane 
palcem po alfabecie

Przebiegam w myślach hospicyjne 
pokoje. Jak tam czuje się pan Mieciu 
i czym mnie dziś przywita? Uniesionej 
do góry ręki nie traktuję już jako prośby 
o kawę, ale jako gest przywitania. Już się 
cieszę na jego kolejne opowieści. Pan 
Mieciu z trudem, ale cierpliwie, wystu-
kuje mi palcem po kratkach alfabetu 
kolejne wiadomości. Ostatnio podzie-
lił się informacją, że niedługo na świat 
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CHORZY

przyjdzie jego wnuk i tak bardzo chciał-
by tej chwili  doczekać. Lubię tak sie-
dzieć obok pana Miecia i odczytywać 
kolejne wyrazy oraz pięknie i barwnie 
budowane zdania,  słuchać o wspaniałej 
podróży do Afganistanu,  o dzieciach, 
które pracują za granicą, o tym, że lubi 
słońce, sernik i smak kawy.

Jak wnuczka zatańczyła 
z dziadkiem na wózku

Za parę minut ubiorę żółtą koszulkę 
i zacznę obchód. Posiedzę chwilkę przy 
łóżku pana Stanisława. Najpierw zro-
bię mu kawę. Wiem, że ma być czarna, 
bez cukru i nie za gorąca. Przysunę 
mu stolik do łóżka, żeby miał wszystko 
pod ręką i będziemy wyglądać pani Mo-
niki. Prześliczna wnuczka i syn są u nie-
go codziennie. Rozmawiają, rozbawiają 
i spełniają zachcianki pana Stanisława. 
Ostatnio pani Monika włączyła cichut-
ko radio, posadziła ukochanego dziad-
ka na wózku i tańczyła z nim, wirując 

po sali. Ależ była radość! Leżący obok 
pan Janusz miał łzy w oczach. - Jakby 
na chwilę anioł do tej sali przyfrunął 
i tańczył - relacjonował wzruszony.
Pan Janusz, chociaż przykuty do wóz-
ka, to wciąż przystojny mężczyzna. Sam 
ma niezwykłą historię życia. Poznaję jej 
kolejne rozdziały dzięki pani Hani, żo-
nie pana Janusza, która dzieli się nią ze 
mną po kawałku. Pan Janusz to znany 
kartograf, który na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych praco-
wał biurko w biurko z pułkownikiem 
Ryszardem Kuklińskim. To też utalen-
towany malarz, pisarz. Jego wspomnie-
nia z czasów okupacji zostały opubliko-
wane w Zeszytach Pamięci Powstania 
Warszawskiego. Jego obrazy z przed-
wojennej, powstańczej i powojennej 
Warszawy przez kilka lat wystawione 
były w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie. Jak sam wspomina: 
Powstawały na podstawie zdjęć doku-
mentujących zniszczoną Warszawę oraz 
moich osobistych wspomnień. Ja tamtą 

Warszawę widziałem, żyłem wśród jej 
ruin. 
Jego obrazy były eksponowane na wie-
lu wystawach i spotkaniach. Za każ-
dym razem budziły ogromne emocje. 
Jego grafika św. Anny z Faras przez 
długie lata była rozpoznawalnym logo 
Warszawskiego Muzeum Narodowego, 
a jego obrazy św. Faustyny, św. Rodzi-
ny i św. Anny zdobią  do dziś kościół 
w Białobrzegach. 
Pani Hania, piękna i dobra, która co-
dziennie jest u męża i której życie jest 
nie mniej barwne niż życie pana Janu-
sza, robi plany, żeby pojechać z nim do  
ośrodka rekolekcyjnego Emaus w Turnie 
koło Białobrzegów. Jest tam wciąż za-
praszany jako gość honorowy, bo i tam 
wiszą malowane przez pana Janusza 
obrazy.

Najpiękniejsza scena miłości

Kiedy wchodzę do następnego poko-
ju, to na łóżku przy szafie wciąż widzę 
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panią Ewę z warszawskiej Pragi. I sły-
szę jak mówi: Ojej! Nie brzydzi się pani 
tak mnie ściskać za ręce? No bo przecież 
mam to raczysko i może być zaraźliwe! 
Nie? No to niech mnie pani jeszcze po-
trzyma…  Żałuję, że tylko ten jeden raz 
trzymałam panią Ewę za ręce… 
Kiedy spoglądam na drugie  łóżko 
od okna, to widzę najpiękniejszą scenę 
miłości, jaka może się ludziom przy-
darzyć. To był jeden z ostatnich dni 
pani Jadwigi. W sali było cicho. Łyżka 
za łyżką karmiłam leżącą obok panią 
Zofię. Przy łóżku pani Jadwigi jej mąż 
- a to poprawiał jej poduszki, a to coś 
podawał, przynosił. Widać było, że nie 
mógł sobie znaleźć miejsca. Wyszłam 
z sali, żeby nie przeszkadzać. Kie-
dy weszłam ponownie, przed moimi 
oczami rozgrywała się najpiękniejsza 
scena miłości. Mąż pani Jadwigi trzy-
mał jej twarz w swoich dłoniach i ob-
sypywał ją najczulszymi pocałunkami. 
Jej siwe i nieuczesane włosy, pomarsz-
czone powieki, zapadnięte policzki nie 
miały znaczenia. Biła od tych dwojga 
taka czułość, dobro i piękno, czuło się 
w powietrzu takie wzruszenie, jakby 
sam anioł towarzyszył tej wieczornej 
chwili pożegnania.

Kupa śmiechu

Czasami z nadmiaru dobrych chęci 
zdarzają się nam, wolontariuszom, też 
zabawne historie. Takie jak ta. Kiedyś 
jedna z wolontariuszek stała przy łóż-
ku chorego i poprawiała mu - a to po-
duszkę, a to kołdrę i pytała czy dobrze, 
a ten coraz bardziej zdenerwowany kręcił 
głową, że nie o to mu chodzi. Może chce 
pan pić, może coś podać? – dopytywała 
wolontariuszka, a zdenerwowanie pa-
cjenta rosło. Wreszcie podała pacjento-
wi, który miał trudności z mówieniem, 
kartkę z literkami, a on wypisał - „OD-
SLOŃ MI”. Bo wolontariuszka zasłaniała 
ekran telewizora, a właśnie miał skakać 
Kamil Stoch i ważyły się losy kryształo-
wej kuli! Śmiejemy się za każdym razem, 
kiedy to wspominamy, ale i uczymy się, 
jak pomagać mądrze i nie za wszelką 
cenę. Uczymy się też tego na stałych 
spotkaniach z psycholog, panią Grażyną 
Niewiadomską. 

Kawa nigdy nie jest 
za mocna

W hospicjum poznałam też pana Tade-
usza. Często prosi o kawę. Napar ma się 
składać z trzech łyżeczek kawy i czte-
rech cukru. Kiedy kolejny raz się dziwię 
i mówię, że to smok, a nie kawa, uśmie-
cha się zadowolony  i wypowiada swo-
je credo: Kawa nigdy nie jest za mocna 
ani za słodka. I jeszcze dla pana Wojtka 
mam zrobić taką samą, bo pan Tadek 
lubi się dzielić z sąsiadem. 
Pan Kazimierz, który leży w sali obok, 
lubi zjeść po obiedzie utarte jabłko, 
więc trę, karmię go i słucham opowia-
dania o powojennych latach jego pracy 
jako elektryka w Domu Partii.  O cza-
sach, kiedy pani Wanda Górska, se-
kretarka ówczesnego prezydenta Bole-
sława Bieruta i towarzyszka jego życia, 
tak bardzo lubiła kino, że on, elektryk, 
urządzał salę z projektorem kinowym 
w dawnym Domu Partii. Dzięki temu 
pani Wanda mogła oglądać sprowadza-
ne tylko dla niej francuskie filmy. 
Lubię zatrzymać się przy łóżku pani 
Halinki. Tyle w niej optymizmu, wiary. 
Podziwiam, z jaką ufnością ofiarowuje 
swoje cierpienie Jezusowi.
I lubię hospicyjnych wolontariuszy. 
W piątki dyżuruje piękna i dobra jak 
anioł Małgosia. Lubię cichutką Irenkę, 
Elę, Grażynkę, Krysię, która jest za-
wsze, Ewę, która mnie zmobilizowała 
w chwili, kiedy chciałam się wycofać 
z hospicyjnego wolontariatu… Nie 
umiałam się na początku odnaleźć.  
Do kogo mam tu przychodzić? – zasta-
nawiałam się.

Dobrze, że jesteś

Zanim zostałam wolontariuszką 
w hospicjum stacjonarnym warszaw-
skiej Caritas, przez pięć lat byłam 
wolontariuszką w Domu Geriatrycz-
no-Rehabilitacyjnym o. Bonifratrów. 
Przez pięć lat towarzyszyłam tamtej-
szym pensjonariuszom - pani Marii 
i panu Władysławowi. Wychodziliśmy 
na spacery, słuchaliśmy swoich historii, 
poznawaliśmy swoje życie. Byłam jak 
córka, jak siostra, na przyjście której się 
czeka.  Aż przyszedł dzień, w którym 

najpierw pan Władysław, a później pani 
Maria - odeszli. 
Przez rok nie chciałam nikogo odwie-
dzać, z nikim innym dzielić się czasem. 
Potem zapukałam do Caritas  Archidie-
cezji Warszawskiej. Psycholog i koordy-
nator wolontariuszy, pani Anna Maria 
Błotnicka, podczas wstępnej rozmowy 
zaproponowała mi wolontariat w hospi-
cjum. Ucieszyłam się. Zawsze chciałam 
pomagać tym, którzy najbardziej tej po-
mocy potrzebują. 
A jednak ja, wolontariusz z kilkuletnim 
doświadczeniem, nie mogłam się od-
naleźć w hospicjum. - Nie musisz przy-
chodzić do kogoś. Przychodź w ogóle, 
do wszystkich - podsumowała rzeczowo 
moje wątpliwości  Ewa i ogłosiła pospo-
lite ruszenie wszystkich wolontariuszy 
do pomocy w organizowaniu Wigilii 
- do przedświątecznego szykowania, 
mycia, czesania, układania fryzur, 
przygotowywania stołów. I usłyszałam: 
- Dobrze, że jesteś.
Wytrwałam w hospicjum. Bo czy jest ja-
kieś inne miejsce, gdzie usłyszę tyle kom-
plementów? Że jestem miła i dobrze, kie-
dy jestem? Że robię kawę z sercem i skąd 
mam taką cierpliwość? Czy jest inne 
miejsce, w którym, choć czas dobiega 
końca,  dzieją się tak piękne historie mi-
łości, wiary, zaufania, nawróceń. Tak jak 
historia pana Mieczysława, który przeżył 
tu  spowiedź i przyjął komunię świętą.

Życiem warto się dzielić

Jest maj. Po wielu deszczowych dniach 
nareszcie trochę słońca. Jak w każdy 
piątek biegnę do hospicjum. Wyłą-
czam telefon,  zakładam pomarańczo-
wą koszulkę z napisem „wolontariusz”. 
Za chwilę zacznie się msza święta, 
na którą zwieziemy chorych . Dawid, 
jak nie zaśpi, będzie dzwonił mosiężny-
mi dzwonkami, wolontariuszka Elżbieta 
pięknym głosem zaśpiewa psalmy, 
a ksiądz Jacek w kazaniu znajdzie ja-
kieś dobre słowo dla nas - wolontariu-
szy. Jeszcze przed obiadem pojedzie-
my na spacer do ogrodu. Posiedzimy 
na słońcu, popatrzymy, jak ptaki budu-
ją gniazda, jak samoloty przecinają błę-
kitną przestrzeń. I nigdzie nie będzie-
my się spieszyć…

CHORZY
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Terapia zajęciowa, prowadzona z dużą pomysłowością i zaangażowaniem personelu sprawia, 
że tę formę aktywizacji pacjenci Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej bardzo lubią. Na spotkanie z panią Kasią Goździk, terapeutką, czekają zawsze 
z niecierpliwością. To są często zwykłe zajęcia, które przynoszą niezwykłe efekty.

Terapia zajęciowa  
- do tego pacjentów nie trzeba zachęcać

Czym jest terapia zajęciowa?

To forma aktywizacji pacjentów o charakterze zajęć fizyczno-umysło-
wych. Przyczynia się do podtrzymania ich aktywności fizycznej, ale 
też sprawności umysłowej, psychicznej i społecznej. Ma na celu wy-
eliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Stanowi dla pacjentów 
sposób na spędzanie czasu wolnego z wykorzystaniem ich możliwo-
ści, chęci i talentów. Daje zadowolenie i podtrzymuje wiarę we własne 
możliwości. Jest nie do przecenienia w pracy z osobami w podeszłym 
wieku, które doświadczyły na przykład udaru mózgu oraz z osobami 
w różnym wieku z zaburzeniami neurologicznymi. Tak naprawdę tego 
typu zajęcia mogą służyć też osobom zdrowym, ale żyjącym w poczu-
ciu izolacji i oderwaniu od rzeczywistości społecznej, przebywających 
na przykład w Domach Opieki Społecznej.

Rodzaje zajęć

Zajęcia manualne są najbardziej rozpowszechnioną formą terapii 
zajęciowej. Pacjenci ćwiczą zdolności manualne rysując, wykonując 
wydzieranki, wycinanki, ozdoby świąteczne czy inne dekoracje z pla-
steliny, gliny.
Poza pracami manualnymi terapia zajęciowa obejmuje też zajęcia ru-
chowe przy muzyce i zajęcia oparte na słowie, tzw. „biblioterapię”, pod-
czas których recytuje się wiersze, czyta książki, dyskutuje. 
Terapia zajęciowa to także „ludoterapia”, czyli udział pacjentów 
w różnych grach, „silwoterapia” – kontakt z przyrodą i przebywa-
nie na świeżym powietrzu, czyli wycieczki, spacery oraz „ergotera-
pia”, czyli szycie, szydełkowanie, zajęcia kulinarne. We wszystkich 
formach terapii pacjent, w zależności od swojego stanu zdrowia 

i możliwości, może być aktywnym uczestnikiem zajęć lub tylko bier-
nym obserwatorem.

Wspólne spacery i świętowanie

W Zakładzie opiekuńczo – leczniczym warszawskiej Caritas, poza 
podstawowymi formami terapii zajęciowej wymienionymi powyżej, 
dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pacjenci nie czuli się samotni, 
wyizolowani ze społeczeństwa. Organizuje się dla nich spacery po Kra-
kowskim Przedmieściu i Starówce, uroczyste otwarcie sezonu letniego 
z grillowaniem w przyszpitalnym ogrodzie. Do ośrodka przyjeżdżają 
muzycy i artyści, koncertują i prezentują różne wydarzenia artystycz-
ne. Pacjenci uroczyście obchodzą swoje urodziny, na które zamawiany 
jest tort i wspólnie ze swoimi rodzinami oraz personelem obchodzą 
święta bożonarodzeniowe i wielkanocne. W tych dniach nie brakuje 
pięknie nakrytego stołu, życzliwości i świątecznego nastroju. W Boże 
Narodzenie ubierana jest choinka, a czasami pacjentów odwiedza na-
wet św. Mikołaj.

Efekt pracy pacjentów

Spacer pacjentów po Starówce Przygotowanie ozdób świątecznych

CHORZY
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Moja rozmowa z chorym:
-  Pan rozumie, że życie jest krótkie i szklane? 
-  Szklane?
- No, cholera, kruche. Dlatego trzeba się nim cieszyć. Naucz się cieszyć. Teraz. Rozumie pan? 
Nic pan nie rozumie. I, cholera, nie zrozumie, aż nie zacznie umierać… Naucz się pan umierać. 

Z dziennika praktyk 
w hospicjum stacjonarnym Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej

Jeżeli musiałbym jednym zdaniem opo-
wiedzieć o swoich wrażeniach z praktyki 
w hospicjum, powiedziałbym tyle – jest 

to miejsce, gdzie ciężko określić swoją rolę. 
Jednak nie oceniam tego negatywnie. Prze-
ciwnie. Być może zabrzmi to idealistycznie, 
lecz uważam, że to miejsce wymaga od nas 
ciągłej konfrontacji z własną tożsamością 
i zadawania pytań: Co tutaj robię? Po co mi 
to? W jaki sposób jestem, a w jaki nie jestem? 
W końcu – kim jestem? 
Mój pierwszy dzień w hospicjum był dniem 
na oddziale administracyjnym placówki. 
Nazwałbym go ogólnie próbą „przebicia się”. 
Byłem mile przyjęty, jednak nikt nie wiedział, 
co przyszły bioetyk może tutaj robić. - Nie jest 
pan medykiem? Bo z nimi to wiadomo. A z pa-
nem?.. – zastanawiano się. Mówiłem, że mogę 
spełniać zadania wolontariusza, że to mi wy-
starczy (oby za dużo nie było!). 
Przyznam, że trochę się bałem opowiadać 
o bioetyce. Po pierwsze nie do końca sam 
wiedziałem, co bioetyk może robić w hospi-
cjum. Przecież nie jest to miejsce na głośne 
dyskusje czy debaty. Przecież nie będę tu 
opowiadał o standardach etyki klinicznej 
i o argumentach na temat różnych dyle-
matów końca życia. Bo komu? Lekarzowi, 
który przybiegł z jednej placówki i za chwilę 
biegnie do drugiej? Opiekunkom czy pielę-
gniarkom, które od rana zajmują się „toaletą” 
bezwładnego pacjenta? Pacjentowi, który nie 
zawsze wie gdzie się znajduje – bo albo nikt 

Artur Markevic, Bioetyka (I rok), IF WFiS UW 

CHORZY
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mu o tym nie powiedział albo sam po prostu 
nie chce tego wiedzieć? Po drugie czułem się 
skrępowany i nie chciałem, by mnie trakto-
wano jako „inspektora od  spraw etyki”. Nie 
chciałem wydawać się niebezpieczny. Bioetyk 
nie jest po to, by krytykować. Jest raczej po to, 
by pomóc. Tak myślałem. Teraz już wiem, że 
znalazłem się w hospicjum po to, aby to miej-
sce pomogło mi – jako bioetykowi, obywa-
telowi i wreszcie mi osobiście jako Arturowi 
Markevicowi. 
Ostatecznie skierowano mnie do pani psy-
cholog. Poczułem z tym specjalistą pewnego 
rodzaju wspólność losu – przecież dotychczas 
zdarza się, że nie każdy wie, co robi psycho-
log i do czego jest potrzebny lub – co gorsze 
– niektórzy uważają, że jest zagrożeniem, np. 
dla czyjejś normalności. 
W drodze do gabinetu psychologa przedsta-
wiono mnie personelowi medycznemu. Za-
pamiętałem to tak: 
 – Pan na praktyki? Mhm. Z własnej woli czy 
inni kazali tutaj przyjść? (…) – A to dobrze, że 
sam zechciał. W takim razie może coś się uda. 
Wtedy zastanawiałem się, co ma się udać, 
a co mogę zawalić? Dziś pytam siebie, czy 
się udało? I powiem, że chyba tak. Udało się. 
Bo za każdym razem, kiedy opuszczałem ho-
spicjum, chciałem do niego jeszcze wrócić. 
Mimo wszystko: mimo swojej nieśmiałości, 
braku wiedzy, niezrozumienia i bezradności. 
Myślę, że o to chodzi w tym wszystkim – nie 
zniechęcać się i ciągle się uczyć zwykłego 
funkcjonowania w niezwykłych warunkach. 
U pani psycholog zostałem „zdiagnozowany” 
na podstawie moich motywacji i oczekiwań. 
Opowiedziałem, że od dawna chciałem po-
znać hospicjum od wewnątrz, że już kiedyś 
współpracowałem na rzecz promowania idei 
opieki paliatywnej, ale nigdy nie realizowałem 
tej idei bezpośrednio. Że jako student bioety-
ki interesuję się etyką końca życia. Przybra-
łem strategię ucznia – „Nie wiem, co mnie 
tutaj spotka, nie wiem, czy dam radę. Chcę 
spróbować być potrzebny”. Opowiedziałem 
też, że chciałbym w ramach tych praktyk zro-
bić swój miniprojekt badawczy z antropologii 
medycyny i że w tym celu potrzebuję chęt-
nych do rozmowy na temat hospicjum. Pani 
psycholog życzliwie zgodziła się mi pomóc. 
Jestem jej za to bardzo wdzięczny, ponieważ 
sam nie miałbym odwagi zadać wielu pytań 
odwiedzającym chorych. Wydaje mi się, że 
w kontekście hospicjum „badanie naukowe” 
jest czymś śmiesznym, zabawą w próżny 

świat sterylnych akademików. A jednocześnie 
jestem przekonany, że poznawanie tej instytu-
cji jest koniecznością – służy to nie tylko dys-
kusji naukowej, ale pomaga tworzyć w społe-
czeństwie rzeczywisty, wolny od stereotypów 
obraz opieki paliatywnej. 
Z panią psycholog ustaliliśmy, że będę obser-
wować codzienne życie w hospicjum oraz że 
będę mógł prowadzić rozmowy z chorymi 
i ich bliskimi. Ostatecznie okazało się, że nie 
były to rozmowy wyłącznie w celach badaw-
czych. Często po prostu byłem chętnym słu-
chaczem „opowiadań z młodości” lub odbior-
cą niezłośliwych skarg czy gniewnego żalu. 
Jednocześnie chętnie pomagałem w opiece 
nad pacjentami. Zawoziłem chorych na wóz-
kach do ogrodu – jedni chcieli świeżego po-
wietrza, drudzy spieszyli zapalić. Okazało się, 
że spacer jest dobrą okazją do zapoznania się 
i otwartej rozmowy – wtedy chory ma moż-
liwość kontrolowania przestrzeni i większy 
obszar prywatności, nie musi obawiać się, że 
inni zobaczą lub usłyszą to, czym on nie chce 
się dzielić ze wszystkimi. Niesamowitym do-
świadczeniem było karmienie osób mniej sa-
modzielnych. Nigdy nie myślałem, że potrafię 
być aż tak cierpliwy. Widziałem, jak bardzo 
ludzie są bezbronni i podatni na zranienia 
w sytuacjach braku sprawności w elemen-
tarnych (dla nas, zdrowych) czynnościach. 
Samo zapytanie o pomoc przy posiłku czy 
poruszaniu się sprawiało niektórym osobom 
wielki dyskomfort. Takie sytuacje zmuszały 
mnie do przemyślenia swoich – wydawałoby 
się zwyczajnych – pytań i gestów. 
Co więcej - za każdym razem musiałem kon-
frontować się z własną nieprawdziwością. 
Ludzie w hospicjum nie cierpią banałów 
i bezmyślnej grzeczności. Bardzo łatwo mogą 
poczuć się niepotrzebni lub uciążliwi. A prze-
cież tak nie jest. Hospicjum jest dla nich. Dla-
tego uczyłem się prawdziwie słuchać i cieszyć 
się,  szczerze podziwiać, więcej i uważniej 
widzieć oraz bardziej i prawdziwiej czuć. Ina-
czej się nie da. W innym wypadku po prostu 
krzywdzi się pacjenta. Tak myślę. Nie wiem, 
jak dokładniej to wyrazić. Ale myślę, że nie 
chodzi tylko o ludzką wrażliwość czy empa-
tię. Czasami wręcz przeciwnie. Bo co ja mogę 
wiedzieć o cierpieniu, co ja mogę wiedzieć 
o śmierci i umieraniu? Co mogę wiedzieć 
o szczęściu wbrew wszystkim trudnościom? 
Może coś, ale nie aż tyle, co oni, ludzie 
hospicjum.
W trakcie praktyk przekonałem się, że ludzie, 

którzy w hospicjum zajmują się chorymi, nie 
posługują się płytko rozumianymi pojęciami 
autonomii pacjenta, świadomej zgody czy 
innymi definicjami z podręcznika. Byłoby 
to po prostu śmieszne. Bez wyczucia pacjenta, 
bez głębszej relacji z nim znamienne zasady 
bioetyki stają się nieludzką literą prawa, nie-
bezpiecznym odhaczaniem swoich powin-
ności i skazaniem bezbronnych pacjentów 
na ich własną samotność w chorobie i umie-
raniu. Bioetyka, która koncentruje się wy-
łącznie na „głowie” – racjonalnym elemencie 
osoby ludzkiej – bardzo łatwo zostawia poza 
swoimi granicami ludzi zranionych, zagubio-
nych, ludzi cielesnych. Dlatego coraz bardziej 
przekonują mnie założenia bioetyki europej-
skiej, która, w przeciwieństwie do anglosa-
skiej, widzi człowieka jako osobę ucieleśnioną 
oraz istotę uspołecznioną. 
Bliskie obcowanie z chorymi pozwoliło mi 
wejść (w niedużym wprawdzie stopniu, ale 
zawsze) w ich świat, w to, o czym nikt nie 
opowiada, o czym nikt (a może tylko ja?) nie 
miał i nie ma pojęcia. Przede wszystkim zro-
zumiałem, że nadzieja jest koniecznym ele-
mentem opieki. Nawet śmiertelnie chorym 
ludziom nikt nie ma prawa odbierać nadziei. 
Nadziei, czyli poczucia, że warto – starać się, 
uśmiechać i płakać, że warto zjeść i wypić leki, 
że warto wierzyć w swoje dziecięce marzenia. 
Obserwowałem, jak bardzo człowiekowi 
potrzebny jest człowiek. Jak bardzo pacjenci 
czekają na odwiedziny czy zwykłe spojrzenie 
i gest ze strony innego. Że często tylko tyle 
trzeba. I że czasami nas nie stać nawet na tyle. 
Zauważyłem też, że po wizytach w hospicjum 
wracałem do domu jakoś inny – spokojniej-
szy, szczęśliwszy. Moje „ogromne problemy 
życiowe” stawały się dziecięcymi kaprysami. 
Nabierałem zdrowego dystansu do swoich 
zadań i planów. Nie mam na myśli tego, że 
teraz mnie nie boli, bo wiem, że inni cierpią 
mocniej albo że się nie martwię swoimi trud-
nościami, bo moje codzienne walki nie doty-
czą życia i śmierci. Nie. Po prostu hospicjum 
pomaga uświadomić sobie, że można być 
bardziej zwyczajnym oraz mniej skompliko-
wanym i że, paradoksalnie,  właśnie to uszczę-
śliwia na dłużej. Można „mieć” mniej, ale 
prawdziwiej, a ta prawdziwość udziela się 
innym. W końcu hospicjum uczy, że czasami 
możesz tylko nic, lecz ciągle masz możliwość 
pozostać kimś. Warto tego się uczyć. Zawsze 
i nieustannie. A umieranie będzie najlepszym 
tego sprawdzianem.

CHORZY
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Schronisko dla bezdomnych 
to nie hotel

24 grudnia ubiegłego roku do schroniska dla osób bezdomnych „Przystań”, prowadzonego 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, dotarł bardzo zaniedbany  człowiek – zgarbiony, 
brudny, zziębnięty, wyglądający na osiemdziesięcioletniego starca. Od razu zaproszono 
go do wigilijnej wieczerzy, przygotowywanej jak co roku przez mieszkańców placówki. 
Potem mężczyzna umył się, przebrał i wyspał i wówczas okazało się, że to nie starzec, 
a człowiek w sile wieku. Po roku przebywania w schronisku i  współpracy z pracownikami 
socjalnymi oraz psychologiem wygląda i czuje się jeszcze lepiej. Podjął pracę zarobkową. 
Jest szansa, że przeniesie się do mieszkania treningowego i stopniowo się usamodzielni.

BEZDOMNI

Schronisko specjalistyczne

– Mieszkańców schroniska, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięciu 
lat otrzymali mieszkanie socjalne i rozpoczęli nowy etap życia jest blisko 
stu dwudziestu. Wiele przeszli w życiu – uzależnienia, przemoc, spanie 
na ulicy, zerwane kontakty z rodzinami. Ale im się udało. Chcieli z nami 
współpracować, chcieli zmiany. A ta jest możliwa, jeśli pobytu tutaj nie 
traktuje się tymczasowo. To nie jest hotel, do którego wieczorem przy-
chodzi się spać i stawia się swoje warunki. Tutaj obowiązują zasady, 
do których trzeba się zastosować i tylko wytrwałość i dobra współpraca 
z pracownikami socjalnymi oraz psychologiem dają szansę na wyjście 
z bezdomności – opowiada kierowniczka schroniska „Przystań”, Joanna 
Kaup – Markiewicz.
W schronisku przebywa blisko sto osób. To często schorowani, bez-
radni życiowo, starsi mężczyźni – trafiają tutaj po latach nałogów, 
z wieloma schorzeniami – padaczką, nadciśnieniem, cukrzycą, gruź-
licą. Prawie każdy musi zażywać jakieś leki, dlatego schronisko zyskało 
status placówki specjalistycznej i na co dzień, nawet w święta pracuje 
w nim pielęgniarka. Stolik w jej gabinecie wypełniony jest kubeczkami 
z tabletkami. Regularne ich zażywanie to podstawa poprawy zdrowia. 
Żyjąc na ulicy nie robiliby tego. Trafiają tu po leczeniu szpitalnym lub 
są kierowani przez przychodnię Lekarzy Nadziei, z którą schronisko 
sąsiaduje i bezpośrednio współpracuje. – Jako pielęgniarka mam tutaj 
moc pracy. Stan zdrowotny i higieniczny przychodzących do nas panów 
jest opłakany. Ale ranę na skórze można opatrzyć i ona się zagoi. Go-
rzej z psychiką. Dla mnie najbardziej przejmująca jest samotność tych 
mężczyzn. Oni nawet po otrzymaniu mieszkania socjalnego pozostają 
często samotni i żyją trochę jak w izolatkach. To przykre… - opowiada 
Ewa Piotrowska, wieloletnia pielęgniarka w „Przystani”. Pracownicy 
schroniska próbują tej sytuacji jakoś zaradzić i pomagają mieszkań-
com w odnowieniu zerwanych więzi rodzinnych. To się czasami udaje 
i w schronisku pojawiają się od lat niewidziane dzieci czy dalsi krewni 
mieszkańców. Nie oznacza to, że bezdomni natychmiast zabierani są 
do ciepłych domów rodzinnych i żyją odtąd szczęśliwie. Ale najważ-
niejszy jest fakt, że ktoś się nimi zainteresował i wyraził chęć spotkania. 

Ci, których dotknęła choroba śmiertelna,  mają okazję, aby coś wyja-
śnić swoim bliskim i się z nimi pożegnać. Wśród mieszkańców są pa-
cjenci onkologiczni. Niektórzy z nich kierowani są do prowadzonego 
przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej hospicjum stacjonarnego 
i tam kończą swoje ziemskie życie. Co ważne – pogodzeni ze swoimi 
rodzinami.

Realna pomoc

– Bardzo ważna jest dokumentacja medyczna przychodzących do ośrod-
ka panów. Oni sami o te sprawy nie dbają. Notorycznie coś gubią, łącz-
nie ze swoimi dokumentami tożsamości. A my, żeby im realnie pomóc, 
musimy jak najwięcej o nich wiedzieć. Kontaktujemy się ze szpitalami, 
w których przebywali, z rodzinami, które zostawili, z Ośrodkami Pomo-
cy Społecznej właściwymi dla ich miejsca zameldowania. Załatwiamy 
ubezpieczenie zdrowotne, jeśli takiego nie mają, mówimy, jakie powinni 
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BEZDOMNI

podjąć kroki, aby otrzymać najpierw orzeczenie o niepełnosprawności, 
a później rentę czy inne przysługujące im świadczenie socjalne. Każdy 
dzień wypełniony jest masą zadań. Są wśród nich też banalne, ale urasta-
jące w oczach zainteresowanych do rangi wielkich – jak pogodzić panów, 
z których jeden chrapie, a drugi nie może przez to spać. Mamy tutaj sale 
wieloosobowe i zdarzają się konflikty. Trzeba pamiętać, że przebywające 
u nas osoby mają duże problemy z dostosowaniem się. Wiele lat robi-
ły tylko to, na co miały ochotę, często spały w pustostanach czy nawet 
pod chmurką – relacjonuje pani Iwona Koziołkiewicz, pracownik so-
cjalny schroniska. 

Nie wystarczy przestać pić

Marzena Kamińska, psycholog od lat pracująca w schronisku, na py-
tanie o jakiś wspólny mianownik, problem, który łączy bezdomnych, 
waha się, ale ostatecznie stwierdza, że ten najbardziej widoczny, 
to oczywiście nałogi, alkohol i hazard przede wszystkim. Ale to bar-
dziej skutek niż przyczyna. U podstawy uzależnień leży między in-
nymi dojmująca samotność, którą odczuwają i której doświadczali 
często już w dzieciństwie oraz nadwrażliwość. – Uważam, że praca 
psychologiczna jest nieodzowna, jeśli chcemy, aby proces powrotu 
do społeczeństwa był skuteczny. Danie im strawy, odzienia, a  nawet 
mieszkania socjalnego to za mało. Żyją w tych mieszkaniach czasami 
jak w celi, nie mają z kim porozmawiać o swoich radościach, smutkach. 
Przeszli udaną terapię podstawową i przestali pić, ale to też nie wystar-
cza. Coś pozytywnego w miejsce nałogu musi się pojawić. Dla wielu 
z nas to naturalne, że rozwijamy swoje zainteresowania, udzielamy 
się towarzysko, czerpiemy satysfakcję z sukcesów: dzieci, męża, żony, 
z pracy. Ludzie, którzy doświadczyli kryzysu życiowego, jakim jest bez-
domność, mają ogromną przerwę w takich doświadczeniach. Trzeba 
im pomóc powrócić do pewnych ról – ojca, dziadka, przyjaciela. Trze-
ba ich wspierać w procesie wychodzenia z samotności, do której nikt 
z nas nie jest stworzony. Ten proces jest czasami długi. Cieszę się, że 
wielu panów nie zrywa ze mną kontaktu po opuszczeniu schroniska. 
Nawet dzisiaj przychodzi na rozmowę nasz dawny mieszkaniec, który 
się usamodzielnił.

Każdy może obrać ziemniaki

Pani Joanna, kierowniczka ośrodka podkreśla, że pomoc otrzyma 
każdy, kto naprawdę jej potrzebuje, zwłaszcza w zimie, podczas 
mrozów. Ale jednocześnie zaznacza, że ktoś, kto wielokrotnie 
w schronisku narozrabiał – był agresywny, pił alkohol mimo zaka-
zu, nie podejmował żadnej pracy na rzecz ośrodka, wyzywał pra-
cowników i współmieszkańców (tak też się niestety czasami zdarza) 
– nie będzie tu mile widziany. Schronisko prowadzi dokumentację, 
która pozwala weryfikować pojawiających się tutaj mężczyzn. – Pa-
nowie są często zdziwieni, że  muszą sprzątać, przyrządzać posiłki, 
zamiatać. A to są naturalne czynności, które każdy z nas wykonuje 
w domu. Nie mamy sprzątaczki, praczki czy kucharza. Oczywiście 
do danego typu prac są delegowani tylko ci panowie, którym zdro-
wie pozwala na ich wykonywanie. Jesteśmy placówką specjalistyczną, 
w której większość mieszkańców to chorzy i o tym pamiętamy, ale 
wielu z panów, mimo swoich dolegliwości, może obierać ziemniaki 
czy kroić kapustę na bigos. Niestety nawet do tego chętnych czasami 
brakuje – konkluduje pani Joanna, pokazując mi pokoje mieszkań-
ców i jednocześnie szukając kogoś do grabienia liści przy budynku.

Nie było dla nich miejsca w gospodzie

Przy wejściu do schroniska widnieje napis, który wzbudził mój 
wewnętrzny sprzeciw. „Nie było dla nich miejsca w gospodzie” 
to biblijny cytat, który każe nam się litować i płakać nad losem tutaj 
przebywających. Gdzieś ich nie chciano, a oto tutaj są przyjmowani. 
Pytanie – czy przyjęcie kogoś pod dach wystarczy, aby mu pomóc? 
W schronisku „Przystań” przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie spę-
dziłam kilka godzin na rozmowach z pracownikami i jestem pew-
na, że przebywający tu bezdomni otrzymują znacznie więcej niż 
schronienie. Rzecz w tym, aby z pojawiających się szans chcieli 
skorzystać.

Agata Jabłonowska - Turkiewicz

Pracownicy socjalni porządkują doku-
menty mieszkańców schroniska.
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Nietypowy magnes na lodówkę

Umawiamy się na kawę w centrum War-
szawy. Jestem po obejrzeniu jego strony 
na facebooku Zakręcone Klamoty, gdzie 
prezentuje swoje pomysły. Czego tam nie 
ma! Lampa z porcelanowego dzbanka, 
z trąbki, ze starej kamery, zegar ścienny 
z kapelusza, wieszak na klucze z przedłu-
żacza, doniczka na kwiaty z aparatu foto-
graficznego, wazonik z przepalonej żarów-
ki. Wszystko zrobione z dużą starannością 
i przede wszystkim bardzo oryginalne. 
Jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby znaleźć 
dla kapelusza inne przeznaczenie niż no-
szenie go na głowie!
Pan Jakub przychodzi na spotkanie z ko-
lankami hydraulicznymi. Wykłada je na 
kawiarniany stolik i mówi: Zbiera pani 
pewnie magnesy na lodówkę. Z tych kola-
nek też takie zrobię. A wie pani do czego 
będą służyć? Będą doniczkami na kwiatki. 
Taki rodzaj mini doniczkowych magnesów 
na lodówkę. Kiedyś na jakiejś giełdzie po-
znałem właścicielkę warszawskiej kwia-
ciarni Plantarium, która zastanawiała 
się, jak eksponować tzw. oplątwy, mini 
rośliny, które  nie potrzebują ziemi, aby 
rosnąć. Wkłada się je tylko w jakiś otwór 
i tyle. Raz na jakiś czas trzeba je zanurzyć 
w wodzie. Będą rosły w takich kolankach 

Jak z aparatu fotograficznego 
zrobić doniczkę, 
czyli rzecz o pasji pana Jakuba

Pana Jakuba poznałam w schronisku „Przystań”, kiedy w kuchni przyrządzał obiad 
dla mieszkańców placówki. Obecnie jest w tym miejscu wolontariuszem. Przez 
kierowniczkę  został mi przedstawiony jako „nasz artysta”, na co z uśmiechem 
odpowiedział: No jak tu nie być artystą, kiedy posiłek dla stu osób trzeba szybko 
wyczarować? A potem przyniósł mi paterę własnoręcznie zrobioną z płyty winylowej. 
Z tym „dziełem sztuki” jechałam później tramwajem i widziałam w oczach  
współpasażerów spore zainteresowanie. Pomyślałam, że z panem Jakubem warto 
byłoby spotkać się raz jeszcze i posłuchać o jego pasji przetwarzania rzeczy nikomu 
niepotrzebnych w użyteczne, a do tego ładne i modne.

GOŚĆ NUMERU

powieszonych na lodówce. Dla Plantarium 
robię też doniczki ze starych aparatów fo-
tograficznych. Najładniej wyglądają po-
malowane na blady róż. Ciekawym pomy-
słem jest też przetwarzanie zużytych części 

komputerowych. Z płyt głównych i dysków 
twardych wykonuję obecnie zegary.
Pan Kuba o swojej pasji mógłby opowia-
dać bez końca. Mówię, że działa trochę 
z ukrycia. Może warto byłoby wyjść 
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z cienia? Założyć firmę, spółdzielnię 
socjalną? Na co odpowiada, że owszem, 
plany ma, ale to nie jest formalnie takie 
proste. W swojej pracy wykorzystuje 
odpady. Sam, nie ukrywa, znajduje 
je czasami przy śmietnikach, na 
ulicy. Ma swoich „informatorów” na 
złomowiskach. Prowadząc firmę, materiał 
wykorzystywany do produkcji trzeba było-
by jakoś księgować, mieć faktury, słowem 
– papierologia. To mu nie odpowiada. 
Przynajmniej obecnie nie ma do tego gło-
wy. Swoje fantastyczne przedmioty wyko-
nuje hobbystycznie, cieszy się, jeśli komuś 
się podobają i chętnie nimi obdarowuje.

Jak zostałem hiszpańskim 
projektantem

Pan Kuba robi przedmioty według wła-
snego pomysłu od kilkunastu lat. Dawno 
temu zamówił u niego lampę stojącą wła-
ściciel jednej z mokotowskich galerii. Do 
jej zrobienia pan Kuba wykorzystał sta-
rą kamerę. No jednym słowem – unikat. 
Wchodzi po jakimś czasie do tej galerii 
i zawadiacko pyta: Kto zrobił taką urokliwą 

lampę? Na co pani sprzedająca wymieniła 
jakiegoś hiszpańskiego projektanta. – Ale 
tu jest polski przewód – brnie dalej pan 
Kuba. – Przewody musiały być wymienio-
ne, bo nie miały atestu… – tłumaczyła ko-
bieta niemrawo. I wtedy pan Kuba otwo-
rzył taką specjalną klapkę z boku kamery, 
a tam zapisane były jego namiary. Pani 
z galerii zrobiła się purpurowa…

Plany na przyszłość

- Marzy mi się otworzenie showroomu - 
takiej przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie 
ja i podobni do mnie zapaleńcy mogliby 
przedstawiać swoje projekty. Do tego ja-
kieś warsztaty, porady. Ludzie mają róż-
ne pomysły, ale nie wiedzą często, jak je 
zrealizować. Pomógłbym im. Każdy ma 
w swoim życiu osoby, którym wiele za-
wdzięcza. Wsparciem dla mnie i moich 
działań są od dawna panie: Marzena 
Kamińska i Anna Boczkowska z war-
szawskiej Caritas. Korzystając z okazji 

GOŚĆ NUMERU

Redakcja dziękuje warszawskiej kwiaciarni 
Plantarium za udostępnienie zdjęć. 

chciałbym im bardzo podziękować – pod-
sumowuje pan Kuba. 

Agata Jabłonowska - Turkiewicz
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Jedni przychodzą tu po pieniądze, inni po rzeczy, jeszcze inni szukają po prostu kogoś, z kim 
mogą porozmawiać, żeby chociaż przez chwilę nie czuć samotności. W warszawskim Centrum 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom wszyscy dostają to, czego potrzebują. Bez względu na 
pochodzenie, status czy wyznanie. Tu się nie pyta, tu się po prostu pomaga.

Zrozumienie i szklanka 
herbaty dla każdego,     
czyli jak działa Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Krakowskie Przedmieście 62 tuż 
przy placu z kolumną Zygmun-
ta to miejsce, gdzie zbierają się 

zakochani, turyści, deskorolkarze i mo-
tocykliści. To tu w 2015 roku miała swój 
finał manifestacja przeciw imigrantom. 
I to tu od ponad roku mieści się siedziba 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodź-
com, które prowadzi Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej i Caritas Polska. Ze wsparcia 
placówki tylko w pierwszym roku istnie-
nia skorzystało ponad 800 osób. Na dzień 

dzisiejszy przez drzwi ośrodka przeszło 
ich już ponad tysiąc.

Dwie panie, dwa pokoje

Zaczęło się od kilku telefonów osób, 
które potrzebowały pomocy i zgłaszały 
się do Caritas Polska. Dalej wiadomość 
rozniosła się pocztą pantoflową. Obec-
nie wszystko rozgrywa się w dwóch po-
koikach z kuchnią i łazienką, z dwiema 
osobami na pokładzie - panią Karoliną 

Janeczek, specjalistą ds. preintegracji i in-
tegracji oraz Raisą Gairbekovą, doradcą 
międzykulturowym. Jest jeszcze Katarzy-
na Makuch, psycholog, która współpracu-
je z Centrum. 
Od początku projektu warszawskie Cen-
trum zarejestrowało ponad 1000 osób. 
To zarówno ci, którzy już dostali karty po-
bytu w Polsce, jak i ci, który jeszcze na nie 
czekają. Przy czym proporcje tych grup 
dzielą się mniej więcej 60:40. Początkowo 
z pomocy korzystali głównie Czeczeni, 

WIĘCEJ NIŻ LOKALNIE
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WIĘCEJ NIŻ LOKALNIE

Gruzini i Tadżycy. Od kilku miesięcy co-
raz częściej pojawiają się też Syryjczycy, 
Afgańczycy, Irakijczycy, Uzbecy, Ukraińcy 
i Białorusini.
Procedura jest prosta. Kiedy do placówki 
zgłasza się osoba lub rodzina potrzebują-
ca, rejestruje się ją i dokonuje rozeznania, 
jakie są jej problemy. Następnie Centrum 
oferuje najbardziej adekwatną pomoc, 
która jest w jego zasięgu. To może być 
dofinansowanie do wynajmu mieszkania, 
szkoły lub przedszkola, jednorazowe pacz-
ki z żywnością i środkami higienicznymi, 
dofinansowanie do leków. Kwoty są raczej 
symboliczne, ale to zawsze coś. - W po-
mocy, którą oferujemy nie chodzi o to, żeby 
ktoś nic nie musiał robić, bo Caritas zapłaci 
za jego mieszkanie i zapewni mu utrzyma-
nie. Chodzi o to, żeby za te 100 czy 150 zł, 
które damy, ten człowiek mógł zrobić 
coś pożytecznego dla swojej rodziny albo 
dla siebie - wyjaśnia Gairbekova.
Przychodzący do Centrum oczekują 
przede wszystkim pomocy materialnej i tą 
też otrzymują. Nie są to działania jednora-
zowe. Niektórzy z dofinansowań korzysta-
ją już ponad rok.

Pieniądze, praca, rozmowa

Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
Caritas działają w Polsce od ponad 20 lat. 
Pierwsze powstało już w 1994 roku jako efekt 
współpracy z międzynarodowymi organiza-
cjami katolickimi. Wówczas był to trzyletni 
projekt Biur Informacji dla Migrantów 
i Uchodźców przy warszawskiej, lubelskiej 
i wrocławskiej Caritas diecezjalnej. Obec-
nie tego typu placówki zlokalizowane są 
w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, 
Zgorzelcu i Zielonej Górze, a od ponad roku 
także w Warszawie. 
Od niedawna warszawskie Centrum 
wspiera również migrantów na rynku 
pracy. Raisa Gairbekova sama dobrze 
wie, jak to jest być w obcym kraju i szu-
kać zatrudnienia. Pięć lat temu z dziećmi 
przyjechała do Polski z Czeczenii. W in-
ternecie natrafiła na ogłoszenie z Caritas, 
zadzwoniła i umówiła się na rozmowę. 
Dziś to ona pomaga umawiać spotkania 
w sprawie pracy, wyszukuje oferty, pisze 
CV, zapewnia dostęp do internetu. Jednak 
nie pośredniczy w samych rozmowach. 
W Centrum wychodzi się z założenia, że 

każdy człowiek jest samodzielny i odpo-
wiedzialny za siebie. 
To często motywuje, ale niektórych znie-
chęca, bo są przekonani, że ośrodek powi-
nien załatwić za nich wszystko. I są roz-
czarowani, że pomoc, którą otrzymali, jest 
za mała. Jednak zdarza się też odwrotnie. 
Ktoś przychodzi do Centrum po pieniądze 
czy rzeczy, ale tak naprawdę najbardziej 
liczy na herbatę i zrozumienie. - Bywa, 
że ktoś przychodzi po prostu porozmawiać 
o swojej sytuacji. Ktoś, kto porzucił swój 
kraj, wszystko co znał i znalazł się w innej 
rzeczywistości, potrzebuje po prostu rozmo-
wy. Staramy się wysłuchać każdego. Nie-
którzy przychodzą tylko do psychologa, nie 
chcą poza tym żadnej materialnej pomocy 
- mówi pracowniczka Centrum.
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, której pla-
cówka nie może zaoferować, szuka się jej 
w innych organizacjach, np. w Warszaw-
skim Centrum Pomocy Rodzinie czy w  
Fundacji Ocalenie. Wsparcie przychodzi 
też do Centrum z zewnątrz. Dużo osób 
pyta, jak pomóc, przynosi rzeczy. W tym 
roku prywatny darczyńca sfinansował wy-
prawki szkolne dzieci uchodźców.

Pretensje i podziękowania

Gairbekova pracuje w Centrum niemal 
od początku, od półtora roku.  - Jak w każ-
dej pracy, bywa różnie. Zdarzały się momen-
ty lepsze i gorsze. Bywają ludzie nastawieni 
agresywnie, niezadowoleni. Byli tacy, którzy 

przychodzili i pytali: „Dlaczego organizuje się 
centrum pomocy dla uchodźców, kiedy sami 
Polacy potrzebują pomocy?”. Kiedyś przyszła 
starsza pani, emerytka, rozżalona, bo jak 
mówiła, całe życie pracowała i nic z tego nie 
ma, żyje w złych warunkach. To dlaczego jej 
się nie należy pomoc, a uchodźcom – tak? 
Zawsze z takimi osobami rozmawiamy, pró-
bujemy tłumaczyć, chociaż zwykle to nic nie 
zmienia. Każdy zostaje przy swoim – mówi 
doradca międzykulturowy.
Jednak częściej bywa dobrze. Raisa Gair-
bekova śmieje się, że takich lepszych mo-
mentów jest dużo, że wystarczy jej samo 
„dziękuję” za to, co próbuje z Karoliną 
Janeczek robić.  Jak mówi: - Mamy takich 
„naszych” beneficjentów, których znamy nie 
tylko z widzenia, ale i z imienia. Znamy ich 
sytuacje, historie. Oni dają nam poczucie, 
że chociaż trochę można poprawić ich życie 
w Polsce. I to jest najlepsze uczucie.

***
Caritas Archidiecezji Warszawskiej w 2016 r. 
udzieliła pomocy 872 rodzinom uchodźców 
i migrantów (dane z dorocznego raportu 
organizacji). Centrum Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom działa w ramach projektu 
„Nowy Dom Polska” i finansowane jest ze 
środków Krajowego Funduszu Azylu, Mi-
gracji i Integracji. Realizacja projektu prze-
widziana jest do końca 2017 r. Wydaje się, że 
decyzja, aby Centrum działało dalej, została 
już podjęta. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie 
finansowane. 

Izabela Smolińska
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Kolonie

W lipcu i sierpniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej zorgani-
zowała 6 turnusów kolonii dla 700 dzieci, w tym 120  z Ukra-
iny i Białorusi. Dzieci odpoczywały na Podhalu w Murzasich-
lu koło Zakopanego, na Mazurach w Mrozach koło Ełku, nad 
morzem w Stegnie Gdańskiej oraz w Spale koło Tomaszowa 
Mazowieckiego.
Na każdym turnusie realizowany był  program edukacyjno-wy-
chowawczy „Szczęśliwe dni” z elementami arteterapii. Koloni-
ści mogli  rozwijać swoje talenty podczas zajęć muzycznych, 
tanecznych, plastycznych i sportowych.
Wakacyjne wyjazdy udało nam się zrealizować dzięki dofi-
nansowaniu ze strony  Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego, miasta stołecznego Warszawy i  Senatu RP oraz osób 
indywidualnych.

WYDARZENIA

Zakup podręczników 
i artykułów szkolnych

Od kilku lat warszawska Caritas pomaga uczniom i ich rodzi-
com na początku nowego roku szkolnego kupując podręczniki 
i inne przybory szkolne. Zapotrzebowanie na taką pomoc sys-
tematycznie spada, ponieważ uczniowie na wielu poziomach 
otrzymują podręczniki bezpłatnie w swoich szkołach. Pozy-
tywnie na rodzinne budżety wpłynął również program rządo-
wy 500+. W 2014 roku Caritas na przełomie sierpnia i wrze-
śnia zakupiła podręczniki i przybory szkolne dla ponad 560 
uczniów na kwotę 120 000 zł., a w bieżącym roku pełne zestawy 
podręczników otrzymało jedynie 31 uczniów liceów i techni-
ków za kwotę 15 000 zł. Ponadto stosowną pomoc na początek 
roku szkolnego otrzymały dzieci z prowadzonych przez naszą 
organizację świetlic socjoterapeutycznych.

Święto patronalne

13 października z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Hono-
rata Koźmińskiego – patrona Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej została odprawiona uroczysta msza święta  pod prze-
wodnictwem ks. bp. Piotra Jareckiego z udziałem pacjentów, 
pracowników, wolontariuszy i dobroczyńców warszawskiej Ca-
ritas. Po Eucharystii uczennice z Ośrodka Socjoterapii w Pia-
secznie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Do-
brego Pasterza, wystawiły krótkie przedstawienie inspirowane 
życiorysem bł. Honorata Koźmińskiego.
Każdego roku święto patronalne jest okazją do podziękowania 
wszystkim, którzy są zaangażowani w codzienną pomoc naszej 
organizacji. Uroczystość zakończyło radosne spotkanie przy 
wspólnym stole, które przygotowała Pierogarnia Caritas AW.Turnus integracyjny dla dzieci i rodzin 

uchodźczych

Grupa ponad trzydzieściorga dzieci i młodzieży narodowości 
czeczeńskiej, na co dzień mieszkająca w Warszawie, Siedlcach 
i Białymstoku, wypoczywała w malowniczej mazurskiej miej-
scowości Żabinka w powiecie Giżyckim. Opiekę nad uczestni-
kami sprawowały doradczynie międzykulturowe zatrudnione 
w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom, m.in. z Cari-
tas Archidiecezji Warszawskiej. Turnus został zorganizowany 
w ramach projektu „Nowy Dom Polska”.
W programie turnusu znalazły się gry i zabawy kształtujące 
sposoby komunikacji oraz zasady współpracy. Najmłodsi, któ-
rzy wraz z rodzicami musieli opuścić własną ojczyznę, w więk-
szości po raz pierwszy wzięli udział w zorganizowanym spe-
cjalnie dla nich wyjeździe.
Uczestnicy mieli do dyspozycji plażę, a kąpiel odbywała się 
pod czujnym okiem ratownika i wychowawców. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się także kajaki i wodne rowery. Zaangażowa-
nie dzieci w budowanie zamków z piasku oraz zawody sporto-
we sprawiło, że w ośrodku wypoczynkowym zapanowała iście 
olimpijska atmosfera. Dużą atrakcją były także zabawy tanecz-
ne, zajęcia artystyczne i plastyczne oraz filmowe.
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WYDARZENIA

1% dla Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej 

Do końca października bieżącego roku na konto Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej trafiło 969 tysięcy złotych z tytułu 
odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Oznacza to wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego aż o ponad 270 tysięcy złotych.
Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy za okazane 
zaufanie i wskazanie Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako 
Organizacji Pożytku Publicznego, której warto przekazać  1% 
podatku.

I Międzynarodowy Dzień Ubogich

Ojciec Święty Franciszek na  zakończenie Roku Miłosier-
dzia w Liście Apostolskim Misericordia et Misera ogłosił, 
że w XXXIII niedzielę zwykłą, tydzień przed uroczystością 
Chrystusa Króla Wszechświata cały Kościół będzie obchodził 
Międzynarodowy Dzień Ubogich. W tym roku po raz pierw-
szy dzień ten był obchodzony 19 listopada pod hasłem Nie 
miłujmy słowem, ale czynem, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana 
Apostoła.
Tego dnia wiele parafii Archidiecezji Warszawskiej, dzięki po-
mocy Parafialnych Zespołów Caritas, zorganizowało modlitwę, 
poczęstunek i spotkania dla osób potrzebujących. 

Otrzymane środki zostaną, jak zawsze, wydatkowane zgodnie 
z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Zakupimy leki, 
dofinansujemy turnusy rehabilitacyjne, sprzęt AGD, zakupimy 
łóżka i inny niezbędny sprzęt rehabilitacyjny dla ciężko 
i przewlekle chorych.
Część środków trafi do najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszej archidiecezji za pośrednictwem 
Parafialnych Zespołów Caritas.

W schronisku „Tylko” przy ul. Żytniej 1A mszę św. dla bezdom-
nych odprawił abp Salvatore Penacchio, Nuncjusz Apostolski 
w Polsce, a następnie razem z osobami bezdomnymi z miasta 
i mieszkańcami ośrodka zjadł obiad. Podczas posiłku wolonta-
riusze z Caritas Polska obdarowali bezdomnych miłymi upomin-
kami. Serdeczna, ciepła atmosfera spotkania i życzliwości trwała 
również w Cafe Żytnia, gdzie młodzież przygotowała program 
muzyczny oraz gry i loterię fantową. Na zakończenie Caritas AW 
dedykowała wszystkim koncert w wykonaniu Agnieszki Musiał 
w duecie z Tomaszem Kałwakiem. Odbył się w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia i św. Faustyny przy ul. Żytniej 1.
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DZIĘKUJEMY 
za przekazanie 

 

podatku Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej 

W latach 2013-2016 Caritas AW z budżetu 1% 
wydała na:

712.000 zł – podręczniki, zajęcia pozalekcyjne  
i kolonie dla dzieci

418.000 zł – leki, turnusy rehabilitacyjne, AGD 
dla potrzebujących

351.000 zł – leczenie nieuleczalnie i terminalnie 
chorych

145.000 zł – pomoc dla osób bezdomnych
513.000 zł – bezpośrednia pomoc najuboższym 

w parafiach

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej   
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