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„Kto rano wstaje”

- czyli kilka faktów z prowadzenia biznesu społecznego
str. 14-15
19
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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, przekonania, 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 – 80 pacjentów oraz ich bliscy
• Pielęgniarska opieka długoterminowa – 100 pacjentów
• 3 schroniska – 300 bezdomnych
• Łaźnia - 40 korzystających
• 2 jadłodajnie – 400 posiłków
• 6 świetlic socjoterapeutycznych – 135 dzieci
Ponadto:
• 140 dzieci objętych pomocą w ramach programu Skrzydła
• 1200 dzieci objętych akcją kolonijną

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:

1% dla Caritas AW

Bank PKO S.A.
11 1240 1066 1111 0000 0006 0962  

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!

do czytelników
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum leczymy
150 pacjentów. Pozostali są leczeni w domach pod opieką rodzin
i pod kierunkiem naszych zespołów medycznych (lekarz,
pielęgniarka, rehabilitant, psycholog). W miarę potrzeb nasi
pacjenci w domach korzystają bezpłatnie z wypożyczonych
od nas specjalistycznych łóżek, koncentratorów tlenu i innego
drobnego sprzętu służącego do leczenia i opieki domowej.
W Ośrodku Działalności Leczniczej w Błoniu koło Warszawy
prowadzimy otwartą Poradnię leczenia bólu, do której mogą
się zgłaszać wszyscy pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą
nowotworową, oczekujący na dalsze leczenie hospicyjne lub
szpitalne.
Z Caritas Archidiecezji
Warszawskiej
możesz pomóc więcej...

Na progu wakacji 2015 roku chcemy podarować
wszystkim naszym przyjaciołom, sponsorom, darczyńcom,
wolontariuszom i pracownikom Caritas Archidiecezji
Warszawskiej kolejny numer biuletynu Res Sacra Miser.
W lipcu i sierpniu br. około 1000 dzieci wyjedzie na
zorganizowane przez Caritas warszawską kolonie. Będziemy
nad morzem, w górach, na ziemi świętokrzyskiej i na
Mazowszu cieszyć się przyrodą, a równocześnie, co jest
charakterystyczne dla naszych turnusów, postaramy się
połączyć z zabawą talenty i umiejętności pożyteczne dla
rozwoju młodego człowieka. Grający na instrumentach
w domu i w szkole, przygotują podczas dwunastodniowego
turnusu muzycznego „mini koncert”, na który zapraszamy
wszystkich zainteresowanych 31 lipca br. do Cedzyny koło
Kielc. (W biurze Caritas AW przy Krakowskim Przedmieściu
62 będzie dostępna płyta z tego koncertu). Inni mali artyści
mogą zmierzyć swoje umiejętności na turnusach sportowych,
plastycznych i tanecznych.

Codziennie Caritas warszawska realizuje szeroki zakres
działań na rzecz osób bezdomnych. W trzech schroniskach
pomagamy około 300 osobom - kobietom i mężczyznom
w procesie wyjścia z bezdomności, tzn. wyjścia z nałogów
i uzależnień, uporządkowania spraw prawnych i socjalnych,
znalezienia pracy, otrzymania mieszkania, leczenia
i pielęgnacji w chorobach, czy też powrotu do swojego
środowiska, rodziny lub domu. To jest bardzo skomplikowany
proces, wymagający ogromnej cierpliwości i profesjonalizmu
(polecam lekturę art. na str. 18-20 ). W tym celu między
innymi powstała spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”
(str. 14-15).
Do wypełnienia wyżej wspomnianych działań potrzebni są
ludzie, nasi dobrze wyszkoleni i merytorycznie przygotowani
pracownicy oraz wspierający nas wolontariusze. Wiele
osób w zetknięciu z naszą organizacją odkrywa w swoim
sercu dotychczas nieznane pokłady dobroci i angażuje się
w pomoc drugiemu człowiekowi na terenie swojej parafii
w tzw. Parafialnych Zespołach Caritas. Mam nadzieję, że
świadectwo Pani Krystyny Wojewódzkiej z Mokotowa (str. 13),
zainspiruje wielu do nowego zaangażowania.
Szanowni Państwo!

Ponadto w roku szkolnym codziennie wspieramy ponad
280 dzieci w placówkach wsparcia dziennego na Woli,
Ursynowie, Śródmieściu i Ochocie oraz indywidualnie
w programie „Skrzydła” dzieci uczące się. Zdarza się dosyć
często, że w grupie dzieci z programu „Skrzydła” możemy
odkryć i zarazem cieszyć się talentami naszych stypendystów.
Od czterech lat wspieramy w edukacji Kamila Adamczyka
z Ursusa, który w szkole sportowej w Gdańsku zdobył razem
ze swoja drużyną złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii
Junior Młodszy w piłce ręcznej. Takie sukcesy cieszą przede
wszystkim najbliższych: rodziców, rodzeństwo, ale również
dodają nam wszystkim skrzydeł. Sponsorów i darczyńców zaś
utwierdzają w przekonaniu, że warto z nami współpracować.

W 2014 roku minęło 25 lat działalności Caritas AW. 20
września w Archikatedrze warszawskiej dziękowaliśmy Bogu
i ludziom za wielki dar wrażliwych serc naszych pracowników,
wolontariuszy i sponsorów. Na naszym dziedzińcu przy
Krakowskim Przedmieściu 62 dziękowaliśmy i wręczaliśmy
wyróżnienia przedstawicielom urzędów i instytucji, z którymi
współpracujemy codziennie od wielu lat.

W Caritas AW każdego dnia leczymy i pielęgnujemy
ponad 300 ciężko chorych. Na Krakowskim Przedmieściu 62

ks. Zbigniew Zembrzuski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Jeszcze raz wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim,
którzy w Caritas AW pracują i ją na każdy możliwy sposób
wspierają. Dziękuję również w imieniu wszystkich, którzy tę
pomoc od nas otrzymują. Oby dalej tego dobra i życzliwości
nikomu z nas nie zabrakło.
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Dzieci

Letni czas

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
organizuje co roku kolonie letnie
dla ponad tysiąca dzieci. Kolonie
te są często jedyną szansą na
wakacyjny wyjazd dla dzieci z rodzin
niezamożnych
i
wielodzietnych.
Każdy dwutygodniowy turnus ma
swoją specyfikę. Uczestnicy rozwijają
swoje talenty i umiejętności, a także
poszerzają swą wiedzę o własnej
ojczyźnie i świecie. Szczególny
charakter mają kolonie dla dzieci,
które chcą, także w wakacje, rozwijać
pod okiem instruktorów swoje pasje
muzyczne. Prowadzone są warsztaty
doskonalenia gry na instrumentach
oraz śpiewu. Kolonie kończy koncert
w wykonaniu uczestników.
Fot. Caritas AW
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Dzieci

„Rodzice zachowują się często tak,
Rozmowa z panią Lidią
Bednarczyk, psychologiem
i psychoterapeutą w świetlicach socjoterapeutycznych Caritas Archidiecezji
Warszawskiej.
- Idąc na spotkanie z Panią, przypomniałam sobie własne dzieciństwo, to sprzed
trzydziestu lat – pełne ruchu, zabaw na
dworze, gdzie robiło się domki na drzewie, skakało w gumę, grało w zbijaka.
I pomyślałam sobie – jakże inne dzieciństwo ma mój dziewięcioletni syn, który
najchętniej zamknąłby się w pokoju
z tabletem i tak spędzał czas wolny. Dzisiejsze dzieci są jakieś inne? Mają inne
potrzeby?
- Podstawowe potrzeby dziecka - miłość,
akceptacja, szacunek są niezmienne. Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną.
Nadal dziecko potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, a jakość tego kontaktu
zależy od dorosłego. Jeśli rzeczywiście zainteresujemy się dzieckiem, jego potrzebami, nie będzie ono uciekało do komputera
czy w jakiś inny wirtualny świat. W świetlicach Caritas, w których pracuję, są komputery, ale kiedy dzieciom zaproponujemy
inną formę zabawy – zajęcia plastyczne na
przykład, malowanie, lepienie z plasteliny,
dzieci z chęcią wybierają to drugie. Uważam, że ciągle na czasie są gry planszowe,
których, notabene, poszukujemy dla naszych placówek, bo na rynku pojawiają
się coraz ciekawsze. Więc jeszcze raz powtórzę – to dorosły odpowiada za jakość
relacji. To on ma zainicjować kontakt
z dzieckiem, coś mu pokazać, czymś zainteresować, zaciekawić.
- A jakie inne błędy wychowawcze popełniamy, poza tym, że często nie mamy dla
dzieci czasu?
- Myślę, że większość rodziców ma
w sobie potencjał rozwojowy, niekiedy jednak zachowują się oni tak, jakby
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stracili do siebie zaufanie. Odpowiedzi na fundamentalne pytania szukają
w Internecie, zamiast w sobie. Rodzicom, z którymi współpracuję, staram
się pomóc w odbudowie tego zaufania
do siebie i własnej intuicji. Uważam też,
że czasami zbyt rzadko zniżamy się do
pozycji dziecka, nawet w sensie fizycznym. Ono naprawdę inaczej postrzega
świat niż my i ma do tego prawo. Często nie dostrzegamy problemów dziecka
lub je bagatelizujemy. Zaprzeczamy jego
uczuciom. Mówimy: „Nie bądź smutny”,
kiedy właśnie takich uczuć doświadcza. I ono często stara się sprostać naszym wymaganiom, powściąga swoje
prawdziwe emocje, buduje swój obraz
zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ale
to jest obraz fałszywy. To jest niedobre

dla dziecka i prawdopodobnie w swoim dorosłym już życiu będzie układało
się pod kogoś. Nie będzie nigdy sobą.
I jeszcze jedno. Nie potrafimy się cieszyć
teraźniejszością. Zastanawiamy się, czy
nasze dziecko zdobędzie odpowiednie
wykształcenie, czy kiedyś poradzi sobie
w pracy, zapewniamy mu szereg zajęć
pozalekcyjnych zamiast bawić się z nim
i cieszyć tym co „tu i teraz”.
- Od dawna mam wrażenie, że brakuje
nam spontaniczności w wychowywaniu dzieci. Myślę, że czujemy dużą presję, aby wypaść w tej roli po mistrzowsku, nie dajemy sobie prawa do błędów,
a tych przecież nie da się uniknąć…
Słuchając różnych komunikatów
w mediach, można mieć wrażenie, że
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

dzieci

jakby stracili do siebie zaufanie”
małżeństwo i rodzicielstwo to tylko
wielki trud i pasmo wyrzeczeń. Jak ma
się już dzieci, to jest to okupione ciężką
pracą. W istocie rodzicielstwo może być
przyjemnością. Odkrycie tej przyjemności, akceptacja trudności i niepowodzeń
bywa uwalniające, może przywrócić
spontaniczność, kreatywność i dać poczucie satysfakcji.
- Jaką rolę spełnia psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej?
- Psycholog w świetlicy socjoterapeutycznej pełni głównie rolę wspierającą
rodzinę, psychoedukacyjną. Działam na
zasadzie interwencji, czyli kiedy pojawia
się problem, rozmawiam z dzieckiem,
z rodzicem, z rodziną. Zauważyłam, że
rodzice coraz chętniej i z większym zaufaniem zwracają się o pomoc do kogoś z zewnątrz. Zależy mi na dobrym
kontakcie z nimi. Jeśli nie ma takiej
współpracy, trudno pomóc dziecku.
Bazuję na metodzie porozumienia bez
przemocy Marshalla Rosenberga. Uczę
dzieci, jak mówić o swoich potrzebach,
uczuciach, oczekiwaniach. W świetlicy
tworzymy społeczność, działającą na
ustalonych również przy udziale dzieci
zasadach. Podstawą jest szacunek wobec
drugiego człowieka. Kiedy dzieje się coś
niedobrego, pojawia się jakiś konflikt
wśród dzieci, zwołujemy społeczność, to
znaczy zasiadamy przy wspólnym stole
i rozmawiamy. Każda ze stron konfliktu
ma szansę powiedzieć, co czuje. Dzieje
się to wszystko pod moderacją wychowawcy i psychologa. Czasami tematy
tych rozmów, wydawałoby się nam dorosłym, są banalne. Oto dwie dziewczynki przeszkadzają sobie wzajemnie
w korzystaniu z huśtawki. Ale dla kilkuletnich dzieci taka sytuacja może być
trudna do samodzielnego rozwiązania.
Tak jak wcześniej już powiedziałam, nie
możemy bagatelizować dziecięcych problemów. Bardzo ważny jest autentyczny,
pełen empatii kontakt z dzieckiem. Staram się takie kontakty z podopiecznymi

świetlic budować i bardzo zależy mi, aby
takie relacje budowali z nimi także ich
rodzice. Nad tym pracuję.
- Jakieś porażki w pracy się zdarzały?
Sytuacje trudne?
- Oczywiście nie można uniknąć trudnych sytuacji. To rzadkość, ale zdarzają
się. Problem pojawia się zazwyczaj tam,
gdzie z jakichś powodów osobistych rodzic nie jest w stanie z nami, jako kadrą
świetlicy, współpracować. Zamyka się

na kontakt. Wolałabym jednak zaakcentować raczej sytuacje, które napełniają
mnie radością. Tak dzieje się codziennie,
kiedy widzę jak dzieci, wcześniej skryte,
otwierają się i potrafią mówić o swoich
uczuciach i potrzebach.
- Życzę w takim razie jak najwięcej
tych radosnych chwil zarówno w pracy
jak i w życiu prywatnym.
Rozmawiała
Agata Jabłonowska - Turkiewicz
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hospitium
Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły.
Naszych nóg, by ich odwiedzały.
Naszych serc, by kochały.
Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce,
A człowiek rozwija się, gdy kocha.
(Bł. Matka Teresa z Kalkuty)

Krakowskie Przedmieście. Początek lata. Ulica
skąpana w słońcu. Pulsuje dźwiękami, barwami, zapachami… Z ulicznego szumu wybija
się melodia starego tanga. Młody chłopak stoi
przy przystanku i gra na akordeonie. Z ulicznego tłumu wyróżniają się kolorowo ubrane kobiety. Są jak motyle. Mężczyźni zatrzymują na
nich wzrok. Ciąg kamienic, poprzeplatanych
dawnymi magnackimi pałacami, rozwija się
jak taśma kliszy fotograficznej. Ich, podobnie
jak ludzi, nie oszczędza czas. Codziennie mijamy je w nieświadomości, że znikają na naszych oczach. Gdy zejdziemy z Krakowskiego
Przedmieścia w prostopadłą uliczkę - Bednarską, skręcimy w lewo, przejdziemy przez starodawną bramę, to znajdziemy się na rozległym
podwórzu. Okalają go XVII - wieczne zabudowania dawnego pałacu marszałka Kazanowskiego.
Od pierwszej chwili uderza cisza i spokój. Co
kryje w sobie to miejsce?
Oto Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas
Archidiecezji Warszawskiej. W jego wnętrzu, na
czwartym piętrze mieści się hospicjum stacjonarne dla 26 osób w ostatnim stadium choroby
nowotworowej. Tu współczesna medycyna załamuje ręce w bezradności. Jedyne, na co ją stać,
to walka z bólem. Dawniej hospicjum nie było
związane znaczeniowo ze śmiercią, lecz z życiem,
wędrówką. Zwano tak schroniska dla podróżnych,
pielgrzymów. Z łaciny hospitium znaczy gospoda,
gościnność. Na pozostałych piętrach znajduje się
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla 123 pacjentów
przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, oraz pacjentów apalicznych (bez kontaktu z otoczeniem). Najmłodszy z nich ma 27 lat.
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Światło

Właśnie trwa msza święta. Dziś odbywa się na
oddziale hospicyjnym. Uczestniczy w niej garstka
pacjentów z różnych pięter - ludzie starsi, kobiety
i mężczyźni. Pani obok mnie, na wózku inwalidzkim, co jakiś czas w sposób niekontrolowany pokrzykuje. Pięknym śpiewem do mszy służy doktor
Iza. Wtórują jej podopieczne. Niektóre, śpiewając,
jakby rozbudzały się. Starszy, pogodny pan jest ministrantem. Posługuje tu na każdej mszy. To jego
wolontariat. Liturgię celebruje ksiądz Jacek przy
asyście sędziwego księdza na wózku inwalidzkim.

100 lat

Zbliża się południe. Zaraz przyjadą torty. Dziś
w ośrodku odbywa się uroczysty jubileusz pacjentów, którzy w ostatnich sześciu miesiącach
obchodzili okrągłą rocznicę urodzin. Przy długim
stole siedzi kilkanaście osób. Większość to starsze kobiety. Wokół stołu skupiły się pielęgniarki,
rehabilitanci, salowe i grupka wolontariuszek,
o tej porze - pań na emeryturze. Część jubilatów
siedzi na wózkach inwalidzkich. Niektórzy przebywają już tylko w swoim świecie. Na wszystkich
twarzach maluje się spokój. Obok kilku z nich
siedzą bliscy z rodziny. Wjeżdżają torty. Siostra
oddziałowa składa podopiecznym życzenia - by
jakość życia była jak najlepsza, byśmy mogli jeszcze wspólnie niejeden jubileusz obchodzić, byście taką słodką chwilą mogli się pocieszyć… Na
tortach rozbłysły świeczki. Rozbrzmiewa 100 lat.
I zakończenie z mocą: Niech żyją naaam! Jedna
z pielęgniarek intonuje „Szła dzieweczka do laseczka”, co podejmuje ochoczo reszta zgromadzonych.
Krępy mężczyzna karmi tortem mamę. Mówi do
niej jak do dziecka. Mama, leciwa staruszka, je

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Szukam księdza Jacka, kapelana ośrodka. Każdego
dnia odwiedza swoich podopiecznych. Ciężko go
odnaleźć, ponieważ cały czas krąży po różnych
oddziałach. Rozmawia z chorymi, udziela im sakramentów, modli się wspólnie z nimi lub odprawia msze. Ksiądz oprowadza mnie po hospicjum.
Chorzy witają go ciepło, gdy zagląda ze mną do
sal. Wie, komu zdrowie pozwoli na rozmowę.
Uprzedza mnie: „Pamiętaj, że jeśli ktoś ci coś
opowiada, to nie znaczy, że czarne jest czarne,
a białe jest białe. To są osoby, które mają poważne
zmiany neurologiczne. Niektórzy mają przerzuty
już do mózgu. Coś niby logicznie opowiadają, ale
tak naprawdę nie jest to logiczne. Oni się sami
przy dłuższej rozmowie zagubią. Przyjmują środki,
których działanie zaburza pracę mózgu”.

Rozmowy

w milczeniu. Mężczyzna cały czas stara się być
wesoły, choć w środku wydaje się przeżywać wielki
smutek. W powietrzu zalegają niewypowiedziane słowa: „Ważne, że jesteś tu i teraz”. Na salę
przybiega opiekunka medyczna Maria z gitarą
i sfatygowanymi śpiewnikami. Widać, że służyły
przy niejednym ognisku. Dziewczyna z energią
szarpie struny. Płyną melodie od szant przez szlagiery harcerskie, aż po krwawą balladę „O Ela”.
Dorota, terapeutka zajęciowa, zwraca moją uwagę na
jedną z jubilatek. Staruszka kołysze się do muzyki.
A wydawała się być w swoim świecie...

Sala pań na oddziale hospicjum. Okna wychodzą na tonącą w ciszy ulicę Bednarską. Telewizor
gra. Starsza kobieta, leżąca w łóżku przy drzwiach,
wita się ze mną. Oko zadziwiają, pomalowane na
wściekły róż, paznokcie wszystkich trzech pań.
Pani Basia, urodzona w 1940 roku, nie chce mówić o swoim dzieciństwie. Było smutne, naznaczone
wojną. Młodość określa jako swoją tajemnicę. Pracowała w jednym z wolskich zakładów produkcyjnych jako elektronik. Większość życia mieszkała
na warszawskiej Pradze na ul. Stalowej. Wolny czas
spędzała nad robótkami ręcznymi. Pani Basia nie
jest już w stanie poruszać się o własnych siłach.
Odwiedza ją w hospicjum siostra.
- Co jest dla Pani wartością w życiu?
- Zgoda. Zgoda, jak jest w rodzinie, to wszystko
się klei. Jak jej nie ma, to nic nie wychodzi. Taka
jest prawda.
Pytam o marzenia, te spełnione i obecne.
- Marzenia, to ja pogrzebałam, kochanie. Ja już
żyję dniem dzisiejszym tylko. Pewnie, że mam je,
ale po co rozwijać w sobie tęsknoty, jeśli one i tak
się nie spełnią?
- Czasem w innej formie mogą się spełnić.
- Nie, w takiej chorobie, w której my tu jesteśmy,
to się nie spełnią raczej. To jest szpital o określonym profilu i o tym należy pamiętać w każdej
chwili. Spełniłam marzenie, bardzo szczęśliwie,
ale niestety bardzo krótko. I skończyło się moje
szczęście. I dlatego od tej pory nie zamierzam
mieć żadnych marzeń, bo to często kojarzy się
źle potem.
Pani Basia spogląda w kierunku okna.
- Patrzeć jak to wszystko rośnie. O, gdyby można było
to wszystko zobaczyć. To jest ważne. Przeszłość nie
jest taka bardzo ważna. Liczy się przyszłość. Tylko
przyszłość nie każdy ma w różowych kolorach…
- Czy w teraźniejszości można odkryć radość
i nadzieję?
- Można, w tej chwili rozmawiamy. Ja się do pani
uśmiecham, ale to już nie jest to, co powinno
być, wie pani…
Przypomina mi się niezwykła książka lekarza psychiatry, Victora Frankla, austriackiego Żyda. Przeżył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Po tych
doświadczeniach stworzył metodę logoterapii.
Człowiek dąży do odczuwania sensu. I właśnie
to dążenie jest najpotężniejszą siłą motywującą
człowieka do życia. Metoda leczenia polega na
odnalezieniu i wzmocnieniu w chorym poczucia
sensu. We wspomnianej książce autor odwołuje
się do swoich doświadczeń obozowych. Tam więźniowie mieli odbieraną przeszłość i przyszłość. To,
co mogło trzymać ich przy życiu, to odnalezienie
sensu w teraźniejszości. Ci, którzy umieli go odnaleźć, nie załamywali się psychicznie, wygrywając swoje życie. Zwraca też uwagę na niebagatelny
wpływ wiary chrześcijańskiej, której świadectwo
męki, cierpienia i zmartwychwstania Jezusa, dawało wierzącym siłę do życia.

RES SACRA MISER nr 19 – lipiec 2015

9

To, co jest ważne

Pokój męski. Na środkowym łóżku leży ksiądz
emeryt. Widziałam go kilka dni wcześniej, jak
asystował księdzu Jackowi przy mszy na oddziale
hospicjum. Siedział na wózku inwalidzkim. Wydawał się wówczas znacznie silniejszy niż teraz.
Widzę ciche cierpienie na jego twarzy. Umawiamy się na inny dzień.
Ksiądz urodził się w 1928 roku w Mińsku Mazowieckim. Walczył w czasie wojny w szeregach AK.
Geodeta z zawodu. Po wojnie poczuł powołanie.
- Po wojnie chodziłem, patrzyłem na to wszystko. I powiedziałem: Nie! Pójdę do seminarium.
No i zgłosiłem się, przyjęli, później zostałem
księdzem.
Gdy rozmawiamy o jego młodości, wspomnienia są rwane, cząstkowe, miesza się ich logika.
Gdy pytam, co w życiu jest ważne, odpowiada
bez pogubienia:
- Łączność z Bogiem. To jest ważne. I by w drugim człowieku widzieć Chrystusa. „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.Tak Pan Jezus
powiedział. Jak jesteśmy zjednoczeni z Bogiem,
możemy się nie obawiać. Matka Najświętsza zawsze nam pomoże, jak Jej zaufamy całym sercem.

Różowe paznokcie

Siedzimy w niewielkim pokoju pełnym plastycznych form różnych barw i kształtów.
To twórczość podopiecznych Doroty, wspomnianej wcześniej terapeutki zajęciowej. Różowe paznokcie pań z sali hospicyjnej to jej inicjatywa.
Dla chętnych prowadzi zajęcia plastyczne, również
kulinarne. Ostatnio wspólnie z pacjentami robiła
ciasto w mikrofali. Tym, którzy nie są w stanie
przyjść, zanosi książki, filmy, puszcza muzykę.
Co jakiś czas pojawia się pan Marcin - instruktor
nurkowania, podróżnik. Urządza pokazy slajdów
z dalekich podróży. Pacjenci nie mogą wyjść do
świata, więc czemu świat nie mógłby przyjść do
nich? Dorota podkreśla, że wolontariusze to ludzie w różnym wieku i rozmaitych profesji. Każdy może wnieść coś cennego od siebie. Wolontariuszka fryzjerka robiła paniom piękne fryzury,
a krawcowa pomagała w przygotowaniu strojów
karnawałowych. Przychodzi też starszy pan, który
czyta Biblię.
- Jak chodzisz po ulicy, to nie widzisz ludzi chorych, cierpiących. Jak widzisz z bliska te choroby,
cierpienie, to zmienia się wszystko. Co dla niej
jest ważne? Zdrowie, jak jest, to jest wszystko.
Miłość. Mężowie odwiedzają swoje żony, żony
mężów, dzieci rodziców, a rodzice dzieci. Bez
autentycznej miłości odwiedzin chorych by nie
było. Wspólnego bycia do końca, choć każdy
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cierpi w samotności. Wiara. Z jej obserwacji msze
są bardzo ważne dla pacjentów. Wiara daje im siłę,
aby znosić cierpienie.
- W hospicjum jest inaczej niż na pozostałych
oddziałach. Tego, z kim wczoraj rozmawiałam,
może dziś już nie być. W hospicjum miesięcznie
umiera średnio 20 osób.

Powołanie

Park Saski. Słoneczny, letni dzień. Maria ma dziś
w pracy wolne. Rano wróciła z harcerskiego rajdu. Stąd bogaty repertuar grany na jubileuszu.
Gdy Maria była w klasie maturalnej, umierała jej
babcia. Do śmierci odwiedzała ją w hospicjum.
Wówczas pomyślała, że chciałaby być tak dobra,
a nawet jeszcze lepsza niż pielęgniarki, które opiekowały się jej babcią. Studiowała resocjalizację,
potem poszła na kurs ratownika medycznego.
Nie przypuszczała, że po kilku latach wróci do
znanego sobie miejsca jako opiekunka medyczna.
- Opiekun medyczny to nie zawód dla każdego.
Mycie, przewijanie, karmienie… Rozmawianie…
Oni żyją naszym życiem. Sztuką jest, by potrafić
z nimi być, ale też umieć zaakceptować fakt, że
kiedyś odejdą.
- Jak nie przyjdę kilka dni, to tęsknię. Przyzwyczajamy się do naszych pacjentów. Znamy ich zalety, jak i wady. Ja z przyjemnością chodzę do pracy.
Znajomi się ze mnie śmieją. „My byśmy się brzydzili
zmieniać komuś pampersy” - mówią.
Maria przed świętami Bożego Narodzenia w 2013
roku zabiera grupę nastoletnich harcerzy do swojej pracy. Wspólnie kolędują, chodząc od sali do
sali. Wielka radość wśród pacjentów. I zmiana
spojrzenia harcerzy. Dla nich hospicjum przestało
oznaczać śmierć, wegetację. W ośrodku doświadczyli radości z małych rzeczy. Może miało to w sobie coś na kształt prawdziwego bycia z drugim
człowiekiem? Może zobaczyli w ludzkim cierpieniu odwagę życia?
- Gdy pacjent umiera, jestem wyprana z emocji.
Nie wiem, co powiedzieć. Stoję i patrzę tak, jak
w niebo…

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Przewodnik
w drodze ku śmierci
- Praca lekarza hospicyjnego skupia się na tym, by
przeprowadzić pacjenta przez okres odchodzenia
w sposób godny. Bardzo cenię sobie pracę z rodzinami. Uwrażliwiam ich na to, że to szczególny
czas. Często trzeba też rodzinę po prostu „wychować”. Pokazać, że ich dotychczasowa walka
o przywrócenie zdrowia pacjenta dobiegła końca. Tutaj tkwi praca, aby dokonała się przemiana
rodziny, żeby była w nich akceptacja na odchodzenie bliskiego - opowiada dr Iza. Zbliżająca się
śmierć, z jednej strony łączy rodziny, z drugiej obnaża ich nierozwiązane problemy. Na oddziałach
bywa nierzadko napięta atmosfera. Czasem padną
ostre, niezasłużone słowa krytyki wobec pracowników medycznych. Pojawia się stres, frustracja,
wynikające z niezgody na śmierć bliskiej osoby.
Pracownicy medyczni, tak jak rodziny umierających, potrzebują rozmów z psychologiem.
W ośrodku pracuje ich czterech. Zwolnienie
chorobowe na zespół wypalenia zawodowego jest
jedną z dróg, by odpocząć psychicznie i nabrać sił
do dalszej pracy. Zespół wypalenia zawodowego
mierzy się w skali od 1-10. Przy czym 10 oznacza
depresję, której towarzyszą myśli samobójcze.
- Ta praca to dla mnie wartość. Ja wzrastam jako
człowiek, w relacjach z rodzinami, pacjentem wyznaje lekarka.

Przyszła śmierć,
narodził się człowiek

stością. To było za trudne dla niego. Gdzieś tam
usłyszał modlitwę „Ojcze nasz”, błogosławieństwo
i nagle zaczynał się mobilizować, włączać w to,
modląc się razem ze mną. To był znak, że bardzo
mu na tym zależy, że on chce się modlić mimo,
że umiera. W tym tkwi jakaś tajemnica między
człowiekiem a Bogiem.
Pytam dr Izę o te momenty, które utwierdzają
ją w sensie pracy. Opowiada mi o drodze, jaką
jest przeprowadzanie rodziny i chorego przez czas
umierania. Miała kilkanaście takich przypadków,
gdy rodziny, początkowo walcząc przede wszystkim o umierającego, pod wpływem rozmów, zaczynały zmieniać swoje spojrzenie.
- Ci pacjenci odchodzą godnie. Rodzina przyjmuje spokojnie wiadomość o ich śmierci. W wielkim
smutku, a zarazem w zgodzie. Te rodziny pojawiają się potem wielokrotnie na spotkaniach rodzin osieroconych. Dziękują za ten czas, nie tylko
w imieniu bliskiego, ale też w swoim. Dla nich
był to proces dojrzewania w człowieczeństwie.
W efekcie, członkowie rodziny zmarłego pacjenta zostają czasami wolontariuszami. I ja też dzięki
takiej osobie, mojej koleżance szkolnej, trafiłam
kiedyś pierwszy raz do hospicjum.

tekst:
Aleksandra Sadokierska,
Studentka Dokumentalistyki,
Wydz. Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych UW
projekt graficzny:
Urszula Zabłocka

- Czasami cały zespół jest zaangażowany. W momencie, kiedy rodzina wysiada z windy, pojawia
się na oddziale. Trzeba się nimi „zająć”. Trzeba
opowiedzieć, jak odchodził pacjent, żeby czuli,
że ich bliski był spokojny i odchodził w poczuciu
bezpieczeństwa. Trzeba ich, że tak powiem „ugościć” - podkreśla dr Iza.

- Sakrament musi być przyjęty w wolności. Jeśli
człowiek jest nieprzytomny, to jest tylko jeden
sakrament
chorych, którego mogę udzielić.
Ma on swoją moc. Wtedy zawsze musi być potwierdzony przez rodzinę lub innych bliskich,
którzy mówią: „Tak, ten człowiek chciałby na
pewno prosić o sakrament, gdyby był przytomny
i świadomy”. Gdy mam taką pewność, udzielam
sakramentu - tłumaczy ksiądz Jacek.
- Wielokrotnie widziałem, że chory był zmęczony
chorobą i nie chciał się kontaktować z rzeczywi-
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chorzy

Jeszcze kilka miesięcy temu…
…zastanawiałam się, jaką formę śmierci wybrać. Siła bólu była tak ogromna, że tylko ucieczka
w niebyt wydawała mi się jedyną formą pozbycia się fizycznego, ale i psychicznego cierpienia.
Częste wizyty u lekarzy i niemożność wykupienia leków, które miały przynieść mi ulgę, były
moją codziennością, a przyznanie się do nędzy, w jakiej przyszło mi żyć, budziło we mnie poczucie wstydu i winy. Codziennie musiałam dokonywać wyborów, do których nigdy dotąd nie
byłam zmuszana. Obowiązek płacenia faktur za mieszkanie, prąd i telefon, które były jedynym
łącznikiem ze światem zewnętrznym czy leki? Sensowna renta mamy, moja „jałmużna” (518zł
miesięcznie) plus siły do pisania, tłumaczenia, pozwalały jednak na życie. Biedne, ale zawsze
jakieś. Nie doświadczałam jeszcze nędzy.

L

ecz pewnego dnia wszystko się zawaliło. Mama umarła, mąż stracił pracę
i prawa do zasiłku, a ja z dnia na dzień
stawałam się roślinką. Zanik mięśni, nieustabilizowana cukrzyca, nadciśnienie tętnicze
z uszkodzeniem prawej komory serca. Wreszcie paraliż nóg i wózek inwalidzki. Ja, która
była wulkanem życia, „babą” pełną energii,
kochającą pomagać innym, stałam się zależna od ludzi dobrej woli. I szok! Szok, który
przeżyłam, gdy okazało się, że ci, dla których
wielokrotnie byłam ostatnią deską ratunku,
na dźwięk mojego głosu i prośbę o wsparcie,
odwracali się plecami udając, że nie słyszą.
Czasami z rozbrajającym uśmiechem stwierdzali, że sami potrzebują pomocy.

Właśnie wtedy dopadły mnie najczarniejsze myśli. Jaka śmierć przyniesie mi i moim
bliskim ulgę? Ale wówczas pojawiło się
światełko w tunelu. Młode i wrażliwe na
ludzki ból i cierpienie dziewczyny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogły w załatwieniu domowych wizyt pielęgniarki, miesiącami leczącej moje rany po
odleżynach oraz psychologa, który pomógł
mi przejść przez najtrudniejsze momenty
załamania psychicznego. Nade wszystko
jednak pojawiła się w moim życiu CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, która
pomogła mi finansowo w wykupieniu leków. To była furtka do życia bez cierpienia.
Powróciła we mnie wiara w sens istnienia,

w ludzi. I to ja, wierząca w Boga, ale bez
praktyki regularnych wizyt w Domu Bożym, nagle poczułam potrzebę codziennej
modlitwy. Modlitwy dziękczynnej za przeżycie dwóch udarów bez skutków ubocznych. Na początku z niedowierzaniem, ale
w końcu uwierzyłam w cud, gdy otrzymałam mały różaniec – obrączkę z Medjugorie, a moja zniekształcona twarz stawała się
twarzą, która nie odstraszała dzieci…
Wiara to moje największe bogactwo. To
skarb, którego nie oddam nikomu. Oprócz
tego bogactwa mam jeszcze jedno. To słowo. Umiejętność wyrażania swoich uczuć
słowami właśnie. Spróbuję więc tak podziękować za pomoc i narodziny wiary:
Mgła niemocy, co utula ciało w bólu
I te słowa, które brzmią jak muzyka
Spojrzenia pełne czułości lecz bez litości
Która cięższa jest od widma śmierci
Ciepło dłoni podanej wciąż na przywitanie
I ta cierpliwość kochających i tak oddanych
Bez słów, bez smutku i bez rozpaczy…
Ciepło tulących się zwierzaków – psa i kota
Błagający wzrok kochającego męża a w nim
Proszący krzyk o jeszcze! O smak słonej łzy
O ból, który ma ulecieć niczym ćma…
Upadły Anioł…z poczuciem mojej winy!
Ewa Olczak

Więcej o programie lekowym
realizowanym przez Caritas warszawską
na str. 21 w Wydarzeniach.
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WOLONTARIAT

Wrażliwość na los drugiego
człowieka wyniosłam z domu
Nadmiar czasu, który często pojawia się w naszym życiu, kiedy przechodzimy na emeryturę,
można zagospodarować na wiele sposobów. Bardziej majętni i odważni zwiedzają dalekie kraje,
inni oddają się dotychczas zaniedbywanym pasjom – malują, muzykują, grają w szachy, nadrabiają zaległości kulturalne, chodząc do kina i teatru. Jeszcze inni opiekują się wnukami albo pielęgnują ogródek. Dla pani Krystyny Wojewódzkiej, wolontariuszki Parafialnego Zespołu Caritas
przy kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Warszawie, sposobem na życie po
sześćdziesiątce stała się pomoc potrzebującym.
Początki
W jakimś momencie życia postanowiłam,
że pora kończyć pracę zawodową. Wiele lat
spędziłam w warszawskim Biurze Projektów w Pracowni Elektrycznej. Kiedy pojawiła się możliwość przejścia na wcześniejszą
emeryturę, powiedziałam sobie – pora odpocząć. Jednak dość szybko, nie pamiętam
już czy po kilku tygodniach czy miesiącach,
stwierdziłam, że nie mogę żyć bezczynnie.
I rozpoczęłam działania w Caritas. W domu
katechetycznym przy powstającym dopiero kościele p.w. NMP Matki Kościoła przy
ul. Domaniewskiej w Warszawie z kilkoma
osobami stworzyliśmy zespół wspierający
osoby ubogie i potrzebujące pomocy. Na samym początku w niewielkiej jeszcze parafii
poznawałam osobiście rodziny wymagające
wsparcia. Pamiętam historię małego chłopca,
bardzo zaniedbanego przez matkę – alkoholiczkę. Chłopczyk był niedożywiony, przestraszony, jąkał się. Żeby mu pomóc, skontaktowałam się z jego nauczycielką i księdzem.
Po tej interwencji dziecko najpierw udało się
umieścić w szpitalu, a później wysłać do sanatorium, skąd wróciło całkowicie odmienione
– zdrowsze, odkarmione, uśmiechnięte.
Kiedyś udało mi się namówić pewnego ciężko chorego pana do wznowienia kontaktu
z rodziną. Dzięki temu , że skontaktował się
z bratem, przebywającym za granicą, mogła
zostać sfinansowana operacja jego stóp.
Wiele takich historii sobie przypominam.
Uważam, że trzeba w miarę swoich możliwości pomagać każdemu, kto o to poprosi. Nie
jest ważne, czy ten człowiek jest alkoholikiem

czy ma na swoim koncie jakieś przewinienia.
Pan Bóg go ostatecznie osądzi, nie ja.
W ogóle nasze działania bez Pana Boga nie
byłyby możliwe. Jego interwencję w swojej pracy czuję często. Kiedyś do magazynu
odzieżowego przyszedł mężczyzna w bardzo
zniszczonych butach, boso prawie, a ja akurat
dla niego lepszych butów nie miałam. Siadł
sobie przed budynkiem i tak czekał, nigdzie
mu się nie spieszyło. I stała się rzecz niesłychana – pojawiło się w magazynie małżeństwo
z parą męskich butów w rozmiarze, którego
potrzebował ten bezdomny. Czy to nie palec
boży w tej sprawie zadziałał?

Wiem, co to bieda
Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka
wyniosłam z rodzinnego domu. Wiem, co to
bieda czy nawet głód. Przeżyłam to wszystko
jako dziecko podczas wojny i okupacji. Żeby
uniknąć wywózki do Niemiec, pracowałam,
opiekując się dziećmi w niemieckich rodzinach. Sama wówczas byłam dzieckiem – miałam niespełna dziesięć lat!
Moją pracę wolontariuszki akceptował i zawsze
wspierał nieżyjący już mąż. Kiedyś, pomagając
mi w transporcie żywności, zasłabł. Obecnie
ogromną pociechą dla mnie są dwaj wnukowie, kulturalni i wykształceni chłopcy. Jeden
jest absolwentem Politechniki Warszawskiej,
a drugi studentem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Mogę zawsze na nich liczyć.

Codzienne sprawy
Działania podejmowane przez Parafialne
Zespoły Caritas są różnorodne. Obecnie pod-

stawą jest wydawanie żywności oraz odzieży
potrzebującym. Za sprawą pani Krystyny,
dzięki funduszom pozyskanym ze sprzedaży
świec wigilijnych i wielkanocnych, ubodzy
z parafii p.w. NMP Matki Kościoła otrzymują
też bożonarodzeniowe paczki. Ale najważniejsze okazuje się zawsze dobre słowo i zainteresowanie losem drugiego człowieka. Pani
Krystyna nigdy nie przechodzi obok niego
obojętnie.
Wysłuchała:
Agata Jabłonowska – Turkiewicz
Na terenie Archidiecezji Warszawskiej działa
ponad 100 Parafialnych Zespołów Caritas.
Funkcjonują one na zasadach wolontariatu,
skupiając około 900 aktywnych członków
i świadcząc różnorodną pomoc charytatywną
osobom potrzebującym.
Opisana w artykule pani Krystyna Wojewódzka
za swoją bezinteresowną i pełną oddania
działalność na rzecz drugiego człowieka
w roku 2014 została wyróżniona prestiżową
nagrodą Ubi Caritas.
RES SACRA MISER nr 19 – lipiec 2015

13

BEZDOMNI

„Kto rano wstaje”,
czyli kilka faktów z prowadzenia biznesu społecznego
Upłynęło półtora roku od powstania spółdzielni socjalnej „Kto rano wstaje”. Jest to inicjatywa
dająca pracę i edukująca przez pracę. Jakie wnioski płyną z doświadczeń spółdzielni i jakie są
jej perspektywy?

Geneza
Spółdzielnia socjalna jest przedsięwzięciem
ekonomiczno-społecznym, gdyż łączy w sobie dwa cele - ekonomiczny i społeczny. Można powiedzieć, że jest przedsiębiorstwem,
które poza funkcją ekonomiczną pełni funkcję pomocową. Można również twierdzić, że
jest formą pomocy opartą na działalności
gospodarczej. Celem ekonomicznym jest
wypracowanie zysku, celem społecznym zaoferowanie zatrudnienia osobom, którym
znaleźć pracę i utrzymać się w niej szczególnie trudno. Ustawa wymienia różne kategorie takich osób (długotrwale bezrobotni,
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niepełnosprawni, bezdomni itd.), ale w istocie chodzi o to, aby człowiekowi z najróżniejszych powodów ograniczonemu w swych
życiowych możliwościach i szansach, dać
szansę pracy. Praca jest naturalnym środowiskiem osobowego rozwoju. Człowiek potrzebuje pracy dla poczucia, że przeżyty dzień
miał sens, że on sam jest komuś potrzebny.
Potrzebuje pracy dla poczucia własnej godności. Można twierdzić, że potrzebuje jej
obiektywnie, nawet jeśli się przed nią subiektywnie wzdraga i szuka innych sposobów zapewnienia sobie fizycznego przetrwania czy
wypełnienia treścią przemijającego czasu.
Łączenie celu ekonomicznego z celem spo-

łecznym nie obywa się bez napięcia. Pomimo
wszelkiej zewnętrznej pomocy spółdzielnia
jest jednak samodzielnym bytem ekonomicznym. Bilans przychodów i kosztów musi
w dłuższym planie być przynajmniej zerowy,
jeśli ten realizujący cel społeczny podmiot
ekonomiczny ma w ogóle przetrwać.
Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje” powstała z myślą o bezdomnych mieszkańcach
schronisk Caritas warszawskiej. Bazę spółdzielni stanowi w szczególności schronisko
przy ul. Żytniej. W pracy z bezdomnymi nieustannie wraca pytanie: „Co dalej z człowiekiem, którego elementarne potrzeby zostały
zaspokojone, któremu zapewniono schroBiuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

BEZDOMNI
nienie, wyżywienie, warunki utrzymania
higieny?” W tym momencie rozpoczyna się
głębsza praca nad rozwikłaniem jego indywidualnej sytuacji życiowej – nad uzyskaniem
dokumentów, realizacją uprawnień, poprawą
stanu zdrowia, w końcu nad znalezieniem
dla niego lokum i źródła utrzymania. Znalezienie pracy i utrzymanie się w niej nie jest
łatwe dla ogromnej rzeszy obywateli naszego
kraju – tym bardziej dla ludzi bezdomnych,
często dźwigających brzemię obezwładniających doświadczeń. Spółdzielnia socjalna
stwarza osobom, którym trudniej niż innym
odnaleźć się w społeczeństwie bezpieczne
środowisko pracy. Zapewnia legalne, sensowne zatrudnienie, godziwy, tzn. nie „odchudzony” wyzyskiem zarobek, możliwość
zdobycia kwalifikacji zawodowych i sprawności społecznych.

Kształt spółdzielni
Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje” jest
spółdzielnią osób prawnych - nie fizycznych. Spółdzielnia w klasycznym kształcie
to spółdzielnia osób fizycznych, które jako
spółdzielcy wspólnie w spółdzielni pracują
i decydują o jej sprawach. W spółdzielni „Kto
rano wstaje” spółdzielcami są dwie organizacje charytatywne: Caritas Archidiecezji
Warszawskiej i Caritas Polska. To one tworzą
gremium decyzyjne. Osoby fizyczne, w tym
wypadku w większości osoby bezdomne,
w spółdzielni pracują. Funkcje decyzyjna
i pracownicza są rozdzielone. Dlaczego zadecydowano o takim kształcie spółdzielni?
Odpowiedź jest dość oczywista i praktyczna
– inicjatorzy spółdzielni nie uznali za prawdopodobne, by grupa osób bezdomnych,
rządząc się demokratycznymi zasadami, była
w stanie uruchomić i poprowadzić funkcjonalny biznes. Pierwszą oczywistą zaporą jest
brak lokalowej i technicznej infrastruktury,
którego nie może wyrównać nawet publiczna
dotacja na uruchomienie spółdzielni. Drugą
istotniejszą barierą jest brak kompetencji.
Osoba bezdomna, znajdująca się u początku
swej rehabilitacyjnej drogi, takich kompetencji mieć nie może, a w spółdzielni dodatkową
komplikację tworzy demokratyczna metoda
podejmowania ważnych decyzji. Brak kwalifikacji do poprowadzenia funkcjonalnego
biznesu nie dotyczy oczywiście specyficznie
osób bezdomnych. Tacy ludzie to w ogóle
mniejszość w społeczeństwie, a działające na

demokratycznych zasadach grupy osób to
mniejszość absolutnie znikoma, choć oczywiście pożądana. Dlatego dobrze się stało,
że ustawodawca przewidział formułę prawną pozwalającą przemknąć pomiędzy Scyllą
idei spółdzielczej a Charybdą życiowych realiów. Przedsięwzięcia ekonomii społecznej,
prowadzone na rzecz osób obciążonych różnorakimi problemami, tylko wyjątkowo lub
po dłuższym okresie praktykowania w bezpiecznych warunkach mogą przybierać formę klasycznej demokracji spółdzielczej. Nie
oznacza to negowania tej pięknej idei. Jest dla
niej miejsce przy określonym poziomie motywacji i kompetencji zaangażowanych osób.
Jednak w konkretnych uwarunkowaniach
spółdzielni „Kto rano wstaje” byłaby to na
początek strategia samobójcza.

Wsparcie
Trudno przecenić rolę, jaką w procesie powstania spółdzielni odegrał lokalny Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej. Udział
fachowców Ośrodka w tworzeniu zrębów
prawnych i biznesplanu, w jej rejestracji
i uzyskaniu ustawowego wsparcia finansowego był nie do przecenienia. Oszczędził
czasu i energii założycielom, przeprowadził
przez proces założycielski, przydał realizmu
zamiarom i posunięciom.
Reakcje na powstanie spółdzielni ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej i innych
agend miasta zajmujących się pomocą
społeczną były bardzo pozytywne. Klimat
życzliwego zainteresowania przełożył się
w przypadku jednego z OPS-ów na konkretną współpracę. Trzeba podkreślić, że
relacje z jednostkami publicznymi, zwłaszcza samorządowymi mają dla rozwoju spółdzielczości socjalnej ogromne znaczenie.
Oba typy podmiotów łączy zainteresowanie
rozwiązywaniem problemów społecznych.
Istnieją przy tym – i często czekają dopiero
na wykorzystanie – prawne narzędzia bardzo konkretnej współpracy. Myślę o stosowaniu klauzul społecznych preferujących
podmioty ekonomii społecznej w konkurencji o publiczne zlecenia. Zlecenia, które
dotyczą usług na niwie społecznej i nie stawiają wyśrubowanych wymagań jakościowych, są naturalnym terytorium dla podmiotów w rodzaju spółdzielni „Kto rano
wstaje”. Mówimy o posiłkach dla klientów
socjalnych, usługach dezynsekcji, dezyn-

fekcji, porządkowych, drobnych pracach
budowlanych i remontowych.
Spółdzielnia „Kto rano wstaje” wzbudziła też
spore zainteresowanie mediów, co dowodzi,
że w środowisku warszawskim i mazowieckim, by z pewnymi zastrzeżeniami nie powiedzieć – polskim, taka spółdzielnia socjalna jest ciągle czymś rzadkim i jednocześnie
odbieranym jako twór ciekawy i sensowny.

Wnioski
Czy spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”
sprawdziła się i spełniła pokładane w niej
nadzieje? Z perspektywy półtorarocznej
działalności można stwierdzić, że cel główny,
polegający na nadawaniu rytmu i sensu kolejnym dniom osobom w niej zatrudnianym
jest spełniany. Niezaprzeczalnym dowodem
na to jest fakt, że codziennie rano, przez 6 dni
w tygodniu, a niekiedy i w dzień siódmy, załoga kuchni (główną dziedziną działalności
spółdzielni jest catering) nieprzymuszona
zjawia się w miejscu pracy i nie opuszcza go,
nie wypełniwszy codziennych zobowiązań.
Załoga, choć wynagrodzenie jest skromne,
nie wiedzie, przynajmniej w chwili obecnej,
permanentnego boju z zarządem o podwyżki. Na załodze kuchni ciążą aktualnie
największe obowiązki. Jest to zespół stały,
w dużej mierze już sprofesjonalizowany.
W innych dziedzinach działalności spółdzielni rezultaty w powyższym znaczeniu są
skromniejsze. Usługi porządkowe, remontowe, dezynfekcyjno-dezynsekcyjne nie mają
takiej regularności. Sporadyczność zleceń
warunkuje się wzajemnie z niestabilnością,
a czasem i brakiem odpowiedniej kadry.
W rezultacie proces nabywania kwalifikacji,
pozytywnych nawyków, pewności siebie,
finansowego ustabilizowania zachodzi u beneficjentów w znacznie mniejszym stopniu.
I trzeba tu jasno powiedzieć: nie jest tylko
tak, że w warszawskim środowisku brak pracy dla podopiecznych Caritas. Równie często
bywa odwrotnie. Podopieczni albo nie mają
kwalifikacji, albo po prostu nie mają ochoty podjąć pracy, która się nadarza. Powody
bywają mniej lub bardziej przekonujące –
w wielu wypadkach mniej przekonujące. Nie
podważa to jednak potrzeby istnienia spółdzielni socjalnej, bo jej celem społecznym
w równym stopniu jest dać pracę, co edukować przez pracę i do pracy.
Andrzej Czarnocki
RES SACRA MISER nr 19 – lipiec 2015
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Bezdomność
kończy się tutaj

Kasię eksmitowali za długi zmarłego ojca, Piotra oszukała żona, Stasiek stracił słuch i pracę,
Januszowi umarła partnerka. Ewa jako wychowanka Domu Dziecka nigdy nie zaznała miłości. Ania i Rysiek schorowani i bez pracy. Poznali się w schronisku dla osób bezdomnych
na ul. Żytniej w Warszawie. Tu wychodzi się na prostą. Mieszkając obok siebie, spotykając się
w stołówce i przy pracy, nawiązali przyjaźnie. Jak się mają dzisiaj?

Odsłona pierwsza – jak się mają,
jak mieszkają…
Piotr znalazł dobrą pracę, Kasia zdaje
maturę. No i ślub się szykuje! Wydawało się, że kiedy opuszczą schronisko
i wyprowadzą się do swoich mieszkań,
nic ich już nie będzie łączyć. Kontakty albo radykalnie zerwą, żeby słowo
„bezdomność” nigdy już do nich nie
powracało albo naturalnie o sobie zapomną w gonitwie codziennego dnia.
Nic bardziej mylnego! Tak bywało dotychczas. Ale oni chcieli inaczej. Pomoc
w nawiązaniu ponownego kontaktu wyszła od Caritas warszawskiej, a ściślej
od psycholożki Ośrodka „Tylko”, Ani
Boczkowskiej. Tylko zaproponowała,
tylko zachęciła, tylko... i aż. Powiedziała: „Odezwijcie się, spotykajmy się jako
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starzy znajomi, nie zapominajmy o sobie, przecież jedni i drudzy potrzebujecie się nawzajem. Pokażcie, jak urządziliście swoje mieszkania, czy niczego
wam nie brakuje? Macie trochę wolnego

czasu? Ania i Rysiek biorą ślub, pomóżmy im zorganizować przyjęcie!”. I wydało się. Tomek potrzebuje pomocy, kupił szafę i położył ją nierozpakowaną na
podłodze, Ewa nie może znaleźć pracy,
Stasiek nie ma łóżka. Teoretycznie już
samodzielni, już na własnych nogach.
Tylko czegoś brakuje... I nie ma z kim
pogadać wśród czterech ścian.
Dla takich osób zrodziła się idea grupy
samopomocy „Bezdomni pomagają byłym bezdomnym i na odwrót”. Łączy ich
przecież to samo: potrzeba życia wśród
ludzi i bycia przez nich akceptowanym.
Od lutego raz w tygodniu spotykają się
w Klubokawiarni Cafe Żytnia, zapraszają się do swoich mieszkań i chwalą każdym drobiazgiem, którym udało się to
mieszkanie doposażyć. Ci, którzy mieszkają jeszcze w schronisku, podpatrują,
jak to jest dostać mieszkanie. Tu już nikt
nie sprząta za ciebie, nikt nie gotuje jak
w schronisku, wszystko trzeba samemu.
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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I pracować trzeba... Dziś już udało się
złożyć szafę Tomkowi, znaleźć łóżko dla
Staśka, tu naprawić kran, tam zamocować żyrandol, a wszystkich zachęcić do
wyjścia z domu.

Odsłona druga – ślub
Ostatnio wszystkich pochłonął ślub Ani
i Ryśka. Niecodzienna sprawa. Poznali
się przecież w ośrodku dla bezdomnych
– samotni, wykluczeni, wydawało się
niektórym – bez szans i bez perspektyw. Teraz stworzą rodzinę. Urządzamy
im więc przyjęcie w Cafe Żytnia. Żeby
to wydarzenie było naprawdę wyjątkowe, pomagają wszyscy. Dobierają strój
pannie młodej. Nawet życzliwy zakład
fryzjerski się znalazł, w którym „weselników” elegancko uczesano. Za darmo.
No i przyjęcie weselne. W Cafe Żytnia
oczywiście.

Odsłona trzecia – Cafe Żytnia

po prostu napić się kawy czy herbaty,
pogadać. Na weselu pobawić…

Od kuchni
„Grupy samopomocy są jedną z nowych
metod pracy w obszarze bezdomności,
realizowaną przez Caritas warszawską
– mówi Ania Boczkowska, animatorka
grupy. „Grupa składa się z 10 osób, usamodzielnionych i bliskich usamodzielnienia. Pomoc w grupie samopomocy
polega na wzajemnym wspieraniu się
w procesie wychodzenia z bezdomności,
wymianie doświadczeń w prowadzeniu
własnego gospodarstwa domowego, nawiązywaniu relacji towarzyskich, wzajemnej pomocy materialnej i rzeczowej
(np. naprawy, remonty, zdobywanie mebli do mieszkań), pomocy w załatwianiu
spraw urzędowych, zachęcaniu do wizyt
u prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, lekarza, pomocy w poszukiwaniu pracy. Wspólne spotkania, rozmowy

zastępują często rodzinę, z którą nasi
podopieczni kontakty nierzadko zrywają. Caritas animuje grupę, rekomenduje
jej starania w poszukiwaniu wsparcia na
zewnątrz, organizuje porady prawnika
dotyczące spraw rodzinnych, mieszkaniowych, karnych, warsztaty rozwoju
osobistego, spotkania ze specjalistą do
spraw budżetu domowego. Od czerwca
zawiązuję następną grupę. Zobaczymy,
jak będzie działała. Każda może mieć
inną dynamikę. Warto dać szansę następnym i odkryć coś, co w nich drzemie
jako naturalny potencjał i potrzeba”podsumowuje Ania Boczkowska.
Grupy samopomocy oraz Cafe Żytnia
działają w ramach programu „Bezdomność kończy się tutaj”, realizowanego od
2014 roku przez Caritas warszawską. Jest
on dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
Mariusz Olszak

W Klubokawiarni, powstałej w ośrodku
Caritas warszawskiej na Żytniej, można
ciekawie spędzić czas. W miłym i przyjaznym wnętrzu odbywają się spotkania z interesującymi ludźmi, warsztaty
i szkolenia. Gośćmi Cafe Żytnia byli już
reżyser teatralny i telewizyjny, autor słuchowisk radiowych - Szczepan Szczykno,
aktor, reżyser i współzałożyciel legendarnego kabaretu „Salon Niezależnych”
– Michał Tarkowski czy taternik - Bogusław Strożek. Lokal ma przeznaczenie
integracyjne i socjalne. Służy lokalnemu
środowisku, osobom, które doświadczyły życiowej niedoli, w tym dawnym bezdomnym, a także każdemu, kto zechce
wyrwać się z samotności. Można też tu
RES SACRA MISER nr 19 – lipiec 2015
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Sebastian

- o chłopaku, który chciał się zmienić
Grudzień 2014 r.
Emilia: Kolejna rozmowa. Kolejne upomnienie. Kolejne zagrożenie usunięciem
z ośrodka. Zastanawiam się, jakich argumentów muszę jeszcze użyć w rozmowie
z Sebastianem, żeby przestał staczać się
w dół. Wkurzam się, bo ostatnie miesiące wspólnej ciężkiej i dobrej pracy tracą
na znaczeniu, gdy po raz kolejny przychodzi do ośrodka pod wpływem dopalaczy. Również w zespole pracowników
zaczynam tracić argumenty za tym, by
jeszcze kilka dni pozwolić mu nocować
na materacu. Mówię, że przecież nie jest
agresywny i właściwie pracowity, gdy nie
bierze dopalaczy. Ale bierze i w końcu
musi ponieść konsekwencje.

Sebastian
Urodził się w 1993 roku i niedługo
potem znalazł się w Domu Dziecka.
Z matką właściwie nie ma kontaktu.
Ojciec umarł dawno temu. Jedyny starszy brat, z którym jest bardzo zżyty,
obecnie przebywa w zakładzie karnym.
Sebastian jest również ojcem 3 - letniej
Nikoli, do której ma odebrane prawa rodzicielskie. W wieku 19 lat opuścił Dom
Dziecka z powodu destrukcyjnego trybu życia, uzależnienia od narkotyków.
Znalazł się na ulicy. Trzy lata później
w sierpniu 2014 roku zamieszkał u nas.

Notatka służbowa
Jest zima, siedzimy razem w „schroniskowej” bibliotece. Liczę na szczerą
rozmowę. Sebastian jednak siedzi cicho.
W ogóle mu nie przychodzi do głowy,
żeby się tłumaczyć lub wyrazić chęć
podjęcia leczenia odwykowego. Wiem,
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że jego obecność tutaj i ta rozmowa są
wymuszone przeze mnie. A kolejne moje
przekonywania, że musi pójść na terapię,
podjąć współpracę z kuratorem, napisać
pismo do sądu, bo mu odwieszą wyroki,
odbijają się od ścian i na pewno nie trafiają do głowy Sebastiana. Takich rozmów
przeprowadziłam w swojej pracy zawodowej bardzo dużo. Czuję ogromny żal,
że nie mogę przebić się przez głupi upór
i dumę 22 - letniego chłopaka. Za 5 minut
wyrzucę go na ulicę, bo zgodnie z regulaminem ośrodka nie ma innego wyjścia
w przypadku braku współpracy. Sebastian chyba czuje, że tym razem to nie
przelewki i zaczyna obiecywać poprawę.
Jego chaotycznie składanym obietnicom
naiwnie wierzę. Z krótkiej rozmowy piszę
notatkę służbową: „W związku ze złamaniem regulaminu w dniu 14.12.2014 r.
kierownik zdecydował o zostawieniu
klienta w ośrodku (dobrze wywiązuje się
z pracy w Spółdzielni socjalnej „ Kto rano
wstaje”) pod warunkiem podjęcia przez
ww. poniższych działań służących przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej:
podjęcie terapii dla osób uzależnionych; raz w tygodniu wizyta u psychologa lub terapeuty w naszym ośrodku;
zakaz wyjść z ośrodka po godzinie
20:00 przez miesiąc; zakaz zapraszania
gości na teren ośrodka”.
Na koniec rozmowy mówię mu, że zawsze może przyjść, porozmawiać, cokolwiek się wydarzy. Instynktownie czuję,
że on potrzebuje takiego zapewnienia.

Sebastian odchodzi i wraca
Przez kolejne dni prawie codziennie
chodzę do Ewy - terapeutki uzależnień
z zapytaniem, czy Sebastian był u niej
na konsultacji. Niestety, choć dni mijają

we względnym spokoju, żadne ustalenia nie zostają zrealizowane. Sebastian
w końcu nie wraca na noce. Wpada
w złe towarzystwo, z którym regularnie
bierze dopalacze. Dodatkowo zaczyna
mnie unikać. Koniec końców opuszcza
ośrodek. Nie wiem dokąd trafi i trochę
się martwię.
Za każdym razem, gdy ośrodek opuszcza ktoś tak trudny, pozostali mieszkańcy oddychają z ulgą, bo przecież
większość z nich chce czuć się tu jak
w domu. Mieć spokój, ciszę i porządek.
Z początkiem wiosny schroniska są
wciąż pełne osób bezdomnych. Tylko
nieliczni zaczynają powoli planować
życie poza schroniskiem. Następuje
ogólna mobilizacja do poszukiwania
pracy, która umożliwi lepsze przetrwanie następnych kilku miesięcy. Niektórzy planują wynająć mieszkanie i w ten
sposób szczęśliwie się usamodzielnić.
Wiele osób jednak znów do nas wraca. Tak jak Sebastian, który w połowie
marca przyszedł do schroniska licząc,
że znów zostanie przyjęty na materac.
Ostatni miesiąc mieszkał z kolegami.
Kilka dni temu jeden z nich umarł
z powodu przedawkowania dopalaczy.
To zdarzenie przestraszyło Sebastiana
i uświadomiło mu, jak łatwo można
przegrać życie. Teraz nie ma pojęcia
gdzie iść. A ja widzę, że z tych dramatycznych wydarzeń wypłynęło źródło
motywacji do zmian. Nie chcę samodzielnie decydować o losie Sebastiana.
Uczciwie mówię mu, że sprawą jego
uzależnienia musi zająć się terapeuta.
Sebastian nigdy nie podważał moich
decyzji. Albo im się poddawał albo nie
zamierzał ich respektować. Tym razem
postanowił czekać na terapeutę uzależnień pięć godzin.
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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Okiem specjalisty
Ewa: Wielokrotnie widywałam Sebastiana na korytarzu w naszym ośrodku. Czasami był spokojny, grzeczny,
już z daleka kłaniał się, mówiąc „dzień
dobry”, a czasami nerwowy, chaotyczny, miotający się, kręcący w kółko, przy
tym zaczepny, gwałtownie reagujący
na ludzkie gesty, słowa, które właśnie
prawdopodobnie w tym momencie
uznał za jakoś mu zagrażające.
Wiedziałam od Emilii, że to chłopak
z tzw. obciążoną historią życia, uzależniony od środków psychoaktywnych,
głównie dopalaczy. Wąchał kleje i zażywał w nadmiarze leki. Z drugiej strony
słyszałam często opinię o nim: „dobry
chłopak”. Określenie „dobry chłopak”
mocno utkwiło mi w pamięci – mówiła tak o nim Emilia, Magda, ale też pan
Janek – dyżurny, jak również osoby pracujące w Spółdzielni „ Kto rano wstaje”.
Chociaż od grudnia wiedziałam o Sebastianie i o tym, że Emilia zaleca mu
rozmowę ze mną, jakoś intuicyjnie nie
wzywałam go do siebie, czekałam. Wielokrotnie zastanawiałam się, jak pracować z młodym, uzależnionym, a do tego
jeszcze bezdomnym?
Jest to pytanie, na które nie ma jednej
odpowiedzi. Znaczna część pracy terapeutycznej polega na tym, żeby uzależniony `i bezdomny zechciał przyjąć
pomoc i żeby posłużyła mu do zmiany
jego życia, a nie była tylko przyjmowaniem pomocy w nieskończoność.
Aby pomóc takiemu młodemu, uzależnionemu i do tego bezdomnemu człowiekowi, należy zacząć od obdarzenia
go szacunkiem i uprzejmością. Wielu
z nich posiada ukryte pod warstwą wyrządzonych samemu sobie krzywd i zaniedbań ogromne możliwości. Trzeba
jednak dużo cierpliwości, aby dotrzeć
do tego ich wewnętrznego potencjału.
To bardzo trudne. Wielu z bezdomnych to alkoholicy. Doświadczyli wielu
krzywd i cierpień – niektórzy dzieciństwo spędzili w Domach Dziecka i noszą w sobie traumy z tamtego okresu,
byli eksmitowani, utracili kontakt z rodzinami, często są przewlekle chorzy,
niekiedy okaleczeni, z odmrożonymi,

a nawet amputowanymi kończynami,
mają padaczkę po delirium tremens,
umierali po sto razy. Chłopak wpisywał
się w te ramy. Wiedziałam, że trzeba
wierzyć, iż wciąż tli się w nim iskierka
nadziei na normalne życie, że nie musi
się ono skończyć na śmietniku lub na
dworcowym peronie. No i nadszedł
ten moment, kiedy Sebastian przyszedł
i wyglądając jak małe, bezradne dziecko, poprosił o pomoc. Śmierć kolegi
z meliny była ponad jego siły. Przyszedł
do Emilii, ona do mnie i to był ten moment, kiedy mogłam rozmawiać z nim
o jego uzależnieniu i o tym, że tylko on,
nikt inny, może podjąć z nim walkę.
Spotykałam się z Sebastianem codziennie, chociaż na 15 minut. Opowiadałam mu o społeczności terapeutycznej
w Teen Challenge, chrześcijańskim
ośrodku, do którego miał trafić. O jego
twardych zasadach i regulaminie. Słuchał, pytał, był zainteresowany i jed-

nocześnie przerażony. Pamiętam, jak
zareagował, kiedy dowiedział się, że nie
wolno tam palić papierosów. Mówił, że
nie wytrzyma „bez fajek”, że nie da rady,
ale za chwilę stwierdzał : „Dobra, niech
pani szybko załatwia, jak najszybciej,
chcę jechać, nie wiem jak długo to wytrzymam, nie daję rady....” Wyglądało
na to, że walczy ze sobą o każdy dzień
abstynencji, jakby chciał... nie zawieść?
Pamiętam, jak przyszedł któregoś dnia
i był bardzo spokojny. Widziałam, że
nastrój ma zmieniony chemicznie. Przyszedł i powiedział, że napięcie było tak
duże, że nie dawał już sobie rady i nawąchał się kleju. Pomyślałam: „Po co on mi
to mówi? Manipulacja?” Zaraz potem
odpowiedziałam sobie sama: „Nieważne, co nim kieruje w tej szczerości, może
to i jest manipulacja, ale ważne, że tu jest
- siedzi, mówi, słucha i nadal deklaruje
chęć podjęcia terapii długoterminowej.
Wierzę, że to może stać się początkiem
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BEZDOMNI
Sebastian zaufał drugiemu człowiekowi, zaufał nam i sobie, może po raz
pierwszy w życiu, można było na tym
coś konstruktywnego budować, a teraz?
Co będzie teraz?

Następny dzień
Emilia: We wtorek nie mówię Sebastianowi o tym, co ma się wydarzyć. Widzę
jego ostatnie przygotowania do wyjazdu. Dowiaduję się, że policja przyjedzie
po niego w środę rano. Wiem, że nic nie
mogę zrobić. Wieczorem rozmawiam
z Sebastianem. Rozmawiamy o jego
planach, o tym, że napisze list do mnie,
ale dopiero po miesiącu, bo wcześniej
nie można. Motywuję go, żeby wytrwał
w swoim postanowieniu. Na koniec rozmowy mówię mu tak jak trzy miesiące
temu, że zawsze może wrócić, przyjść,
porozmawiać, cokolwiek się wydarzy.
Instynktownie czuję, że są to jedyne
właściwie słowa.

List

List Sebastiana z zakładu karnego do pracownika socjalnego ośrodka „Tylko”.

jego nowego życia. Ośrodek w Teen
Challenge działa naprawdę skutecznie
dla takich „pogubionych” chłopaków.

Kwietniowy poniedziałek
Emilia: Ostatnie przygotowania przed
wyjazdem Sebastiana do ośrodka leczenia uzależnień. Dzwonię tam. Uprzedzam, że Sebastian będzie w środę.
Wszystkie dokumenty są przygotowane:
skierowanie od psychiatry, pieniądze na
bilet, umówiona i przeanalizowana trasa
dojazdu, torba z magazynu odzieżowego Caritas pełna niezbędnych rzeczy na
pół roku życia w tym specjalistycznym
ośrodku. Sebastian jest pełen napięcia,
ale też swego rodzaju szczęścia, bo najbliższy rok jest zaplanowany i czeka go
pobyt w bezpiecznym miejscu. Około
godz. 18:00 dzwoni dzielnicowy. Pyta,
czy w naszym schronisku przebywa
Sebastian K.. Odpowiadam twierdzą-
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co poczym dowiaduję się, że odwiesili
mu wyrok i muszą go zabrać. Myśląc
o tym, że pojutrze jedzie na leczenie,
zaczynam instynktownie protestować.
Decyzji sądu nie można jednak zmienić. Dzielnicowy upomina mnie, że nic
nie mogę Sebastianowi powiedzieć, bo
mogę mieć problemy.
Ewa: Byłam zła! Byłam bardzo zła, kiedy Emilia powiedziała mi o tym, ze policja przyjedzie po Sebastiana! Uważałam i uważam nadal, że najpierw trzeba
zatrzymać uzależnienie, a później egzekwować karę za popełnione wykroczenia przeciwko prawu. Mówiłam nawet
do Emilii i Magdy: „ Powiedzmy Sebastianowi, że jutro rano przyjedzie po
niego policja, niech jedzie do ośrodka
już dziś... Zaraz oczywiście wycofałam
się z tego pomysłu, rozumiejąc sytuację,
ale tyle pracy zostało włożone w tego
chłopaka, tak bardzo przebudowało się
jego myślenie, pojawiła się nadzieja...

Ewa: Po miesiącu pobytu w Zakładzie
Karnym Sebastian zadzwonił do nas.
Powiedziałam: „Cześć Sebastian”, on na
to : „Dzień dobry pani”, głosem jakby
nie swoim – spokojnym, stonowanym.
Zapytałam: „Co u Ciebie? Jak się czujesz?”. Odpowiedział: „Dziękuję bardzo, u mnie wszystko dobrze, jestem
w areszcie, czekam na dalsze decyzje,
wszystko w porządku, dziękuje pani za
wszystko”. Pomyślałam: „Mówi tak, bo
wie, że może słuchać go jeszcze ktoś
oprócz mnie. Nie chce sobie zaszkodzić! Zgrywa zadowolonego…” Zaraz
potem sama siebie skarciłam: „To co?
Nawet jeżeli udaje, to najważniejsze,
że postanowił się do nas odezwać. I to
jest dobre”. Potem przyszedł list. Do
Emilii. Pamiętam, jak pokazywała mi
go pełna emocji. Czytałyśmy go razem
mając nadzieję, że ten chłopak, jakkolwiek będzie dalej wyglądała jego droga,
uratuje się.
Życzymy Ci tego Sebastian i wierzymy
w Ciebie!
Emilia Wesołowska
Ewa Jasik Wardalińska
Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

wydarzenia
Sukces stypendysty programu Skrzydła

Spotkanie z Maciejem Musiałem

W dniach 15 – 16 maja 2015 roku w Kielcach odbył się turniej
Final Four Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Zespół SPR
Wybrzeża Gdańsk, wygrywając w półfinale z KS Unią Lublin
35:26, a następnie w finale z UKPR Agrykola Warszawa 37:26,
zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii Junior
Młodszy. W składzie zwycięskiej drużyny znalazł się Kamil
Adamczyk – stypendysta programu Skrzydła, prowadzonego
na rzecz uzdolnionych dzieci przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej.

Leki dla potrzebujących
W kwietniu bieżącego roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej
została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ, zorganizowanego przez Fundację „Dbam
o Zdrowie”. Budżet projektu w wysokości 150 000 zł, z czego
75 000 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 75 000zł
z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na zakup
leków i środków medycznych dla osób chorych, znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Z projektu RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ w naszej organizacji skorzysta łącznie ok. 600
osób. Projekt potrwa do końca kwietnia 2016 roku. Pomoc
przekazana zostanie potrzebującym w postaci kart możliwych
do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 212 w Warszawie
w ubiegłym roku bardzo aktywnie włączyli się w akcję
zbierania makulatury na rzecz schroniska dla bezdomnych,
prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
3 marca najbardziej zaangażowane w to dobroczynne dzieło
klasy miały możliwość spotkania z aktorem młodego pokolenia
- Maćkiem Musiałem.

Koncert Ro©k Caritas

Wielkanoc w schroniskach
Święta Zmartwychwstania Pańskiego w warszawskich
schroniskach Caritas AW upłynęły w radosnej atmosferze.
Poprzedziły je porządki w budynkach i w najbliższym otoczeniu
ośrodków. W niedzielny poranek do śniadań wielkanocnych
w schronisku „Przystań” i ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia”
zasiadło ponad 220 stałych mieszkańców oraz 100 bezdomnych
przybyłych z miasta. Obiad świąteczny spożyło 150 gości
oraz 220 mieszkańców obu ośrodków. Tradycyjnie, wielką
popularnością cieszył się poniedziałkowy obiad w schronisku
przy ul. Żytniej. Przybyło nań blisko 300 osób. Gorący posiłek
wydawano aż w czterech turach.

Pomoc dla Ukrainy
21 marca Caritas Archidiecezji Warszawskiej przekazała blisko
700 kg. pomocy materialnej dla Caritas Diecezji Samborsko
- Drohobyckiej na Ukrainie. W transporcie znalazły się
artykuły spożywcze m.in.: makaron, cukier, kasze, mąka,
konserwy, ryż, olej, oraz środki czystości, odzież, drobny
sprzęt medyczny a także trzy chodziki dla chorych i wózek
inwalidzki. W poprzednich transportach Caritas Archidiecezji
Warszawskiej przekazał do Drohobycza dary zebrane na
początku roku szkolnego przez Szkolne Koła Caritas, w których
były artykuły biurowe, pomoce szkolne, książki i podręczniki
a także dary na zimę: ciepła bielizna, środki czystości oraz
materiały opatrunkowe.

W koncercie „Ro(c)k Caritas”, który odbył się 3 lutego, udział
wzięło blisko tysiąc fanów mocnego brzmienia. Na scenie
wystąpiły zespoły Armia i 2Tm2,3. Była to już kolejna edycja
tego muzycznego wydarzenia, które od trzech lat w przededniu
Wielkiego Postu dostarcza warszawiakom wielu wrażeń,
zapoznając przy okazji z działalnością Caritas warszawskiej.

Zimowisko 2015
W pierwszym tygodniu ferii zimowych Caritas Archidiecezji
Warszawskiej zorganizowała zimowisko dla 130 dzieci podopiecznych prowadzonych przez siebie Specjalistycznych
Placówek Wsparcia Dziennego oraz dzieci z Archidiecezji
Warszawskiej. Podczas wyjazdu dzieci zakwaterowane były
w Pensjonacie „U Ziomka” w Murzasichlu. Miały możliwość
skorzystania z wielu atrakcji takich jak kulig z ogniskiem czy
kąpiel w basenach termalnych w Bukowinie.
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25-lecie Caritas Archidiecezji Warszawskiej

W

roku 2014 Caritas Archidiecezji Warszawskiej obchodziła jubileusz 25lecia działalności. Rok ten, jak każdy
inny, upłynął organizacji na codziennej, wytężonej
pracy charytatywnej na rzecz osób potrzebujących
– chorych, bezdomnych i dzieci. Wydarzeniem
niecodziennym, podsumowującym jubileusz była
uroczystość zorganizowana na dziedzińcu Caritas
warszawskiej z udziałem znamienitych gości – Jego
Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza, przedstawicieli władz miasta, sponsorów, dyrekcji, licznych
pracowników oraz wolontariuszy Caritas warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, zaś zwieńczeniem tego
wyjątkowego dnia był koncert kwartetu Fuerte, tria
d’Agitato i Agaty Zakrzewskiej oraz słodki poczęstunek – wspaniały, jubileuszowy tort.
Fot. Bartłomiej Trzeszkowski, Bartłomiej Pulcyn
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Możesz dodać
im skrzydeł!

Skrzydła to program długoterminowej pomocy dla dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych, które z powodu złej sytuacji materialnej potrzebują finansowego wsparcia.
W ramach programu finansujemy:
•wycieczki szkolne

•obiady szkolne
•podręczniki

•kursy językowe, korepetycje

•zajęcia artystyczne
dla szczególnie uzdolnionych

•odzież

Możesz pomóc, wpłacając na konto:
PKO SA 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
z dopiskiem Skrzydła

Więcej na www.warszawa.caritas.pl
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