
Nareszcie
po¿yteczni
Hospicjum? Tam to dopiero trzeba mieæ anielsk¹ cierpliwoœæ!
– s³yszy siê opinie. Wolontariusze warszawskiego hospicjum
Caritas wcale nie s¹ anio³ami. Anga¿uj¹c siê w pomoc chorym,
przy okazji pomagaj¹ sobie samym.

WOLONTARIAT

Minê³o po³udnie, pora obiadowa. Artur, m³ody sympatyczny
brunet, ustawia krzes³a na sto³ówce i pomaga usi¹œæ przy
stoliku jednemu z pacjentów. Przychodzi do hospicjum przez
5 dni w tygodniu a¿ na 6 godzin, a najchêtniej zostawa³by tu
jeszcze d³u¿ej. Bo po po³udniu musi wróciæ do miejsca, które jest
o wiele bardziej ponure: do aresztu.

W hospicjum stacjonarnym warszawskiej Caritas przy Krakow-
skim Przedmieœciu wolontariat osób skazanych dzia³a od
grudnia 2008 r. Jest to czêœæ ogólnopolskiego projektu Fundacji
Hospicyjnej z Gdañska pod nazw¹ „Wolontariat hospicyjny jako
narzêdzie uczenia akceptacji i tolerancji dla osób opuszczaj¹-
cych placówki penitencjarne”. Polska S³u¿ba Wiêzienna zosta³a
wyró¿niona przez Radê Europy za jego realizacjê Kryszta³ow¹
Wag¹ Wymiaru Sprawiedliwoœci. Œrodki na ten cel pochodz¹
z rz¹dowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do warszawskiego hospicjum projekt ten wprowadzi³a Marta
Puguniec, kierowniczka dzia³u socjalnego w Zespole Niepublicz-
nych Zak³adów Opieki Zdrowotnej Caritas AW. Wraz z pracow-
nic¹ aresztu na S³u¿ewcu uczestniczy³a w 3-dniowym szkoleniu
w Gdañsku, by nastêpnie przeszkoliæ pracowników swojej pla-
cówki, wychowawców w areszcie i kandydatów na wolontariuszy.
Na pocz¹tku podpisano umowê, ¿e w hospicjum bêdzie praco-
wa³o przez miesi¹c dwóch skazanych przez 6 godzin dziennie.
– Ci pierwsi wolontariusze byli œwietnie wybrani – mówi Marta
Puguniec. – Po prostu pere³ki nam przys³ali, tacy pomocni,
chêtni, myœl¹cy, mili, naprawdê! Oby tacy pracownicy byli! –

Skoro s¹ tacy porz¹dni, to dlaczego trafili do wiêzienia? Naj-
czêœciej maj¹ stosunkowo krótkie wyroki: za oszustwa finanso-
we, podatkowe, jazdê samochodem po pijanemu. W wolontaria-
cie nie mog¹ uczestniczyæ osoby skazane za czyny przeciwko
zdrowiu i ¿yciu. Do tego zajêcia zostali wys³ani tylko ci najbar-
dziej zrównowa¿eni, kulturalni, empatyczni; kwalifikacje musieli
potwierdziæ wychowawcy. – Jedyne zastrze¿enia, jakie do nich
mieliœmy, to ¿e czasami przed³u¿a³y im siê pogaduszki z pielê-
gniarkami, ale wystarczy³o ich upomnieæ – œmieje siê Marta
Puguniec.

Jak to siê zaczê³o

Caritas pomaga
i daje nadziejê
14 grudnia 2009 r. minê³o 20 lat od chwili, w której ksi¹dz
Prymas kard. Józef Glemp erygowa³ Caritas warszawsk¹.
Dziêki Bo¿ej Opatrznoœci i zaanga¿owaniu wielu osób roz-
winê³a siê ona i uros³a.

Prowadzimy opiekê domow¹ nad chorymi – zarówno przewle-
kle (pielêgniarska opieka d³ugoterminowa) jak i terminalnie
(hospicjum domowe). W 2009 r. skorzysta³o z tej pomocy 745
pacjentów. Obiema kategoriami chorych opiekujemy siê tak¿e
w trybie stacjonarnym – w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym
i hospicjum. W ubieg³ym roku z opieki tej skorzysta³o ³¹cznie
610 osób.

Prowadzimy œwietlice socjoterapeutyczne dla dzieci nie posia-
daj¹cych odpowiednich warunków rozwoju w œrodowisku do-
mowym W minionym roku w œwietlicach na Ursynowie, Ocho-
cie i Woli z pomocy pedagogicznej i psychologicznej korzysta³o
220 dzieci. Latem 2009 r. zorganizowaliœmy wypoczynek dla
1400 dzieci, w tym dla dzieci polonijnych z Bia³orusi, Litwy
i Ukrainy.

W naszych oœrodkach dla bezdomnych przebywa³o w ubie-
g³ym roku 2100 kobiet i mê¿czyzn. Jad³odajnia oœrodka na
¯ytniej wydaje codziennie gor¹ce posi³ki dla ok. 300 osób.
Z tamtejszej ³aŸni w 2009 r. skorzysta³o 730 osób a ponad
11.000 osób otrzyma³o codzienn¹ odzie¿, obuwie, œrodki czy-
stoœci. Osobom bezdomnym oferujemy pomoc psychologiczn¹
i prawn¹, obejmujemy ich terapi¹ maj¹c¹ na celu wyjœcie
z bezdomnoœci. Ostatnio otworzyliœmy schronisko specjalisty-
czne dla osób bezdomnych przechodz¹cych okres rekonwa-
lescencji po leczeniu szpitalnym.

Od 2005 r. Caritas AW realizuje program dystrybucji ¿ywnoœci
z zasobów Unii Europejskiej. W 2009 r. za poœrednictwem 105
Parafialnych Zespo³ów Caritas i parafii do najbardziej potrze-
buj¹cych trafi³o ok. 1100 ton ¿ywnoœci na kwotê prawie
3,2 mln z³. Z pomocy skorzysta³o 45 tys. osób. Parafialne
Zespo³y Caritas, których mamy w archidiecezji 130, prowadz¹
na szczeblu parafii samodzieln¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹,
zawsze jednak ze wsparciem Caritas archidiecezjalnej, ksiê¿y
proboszczów oraz opiekunów.

Szanowni Pañstwo, drodzy Wolontariusze i Darczyñcy war-
szawskiej Caritas!

Powy¿sze dane pokazuj¹ skalê dobra i pomocy, które nieu-
stannie p³yn¹ do potrzebuj¹cych za poœrednictwem Caritas.
To wielkie dzie³o jest mo¿liwe dziêki gorliwoœci i zaanga¿o-
waniu naszych pracowników, wolontariuszy i darczyñców.
Ponad 200 pracowników etatowych, oko³o 100 wolontariuszy
w naszych placówkach oraz oko³o 1000 wolontariuszy w Pa-
rafialnych Zespo³ach Caritas i Szkolnych Ko³ach Caritas co-
dziennie spieszy bliŸnim z pomoc¹ i niesie nadziejê. Nieod-
zownym sk³adnikiem tej pomocy s¹ œrodki przekazywane
przez Darczyñców.

Wszystkim za to wszystko dziêkujê i zachêcam do dalszego
dzielenia siê dobrem po to, aby w ka¿dym cz³owieku – dziel¹-
cym siê i obdarowanym – by³o wiêcej cz³owieczeñstwa.

ks. Zbigniew Zembrzuski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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Chêtnych przybywa

Nareszcie po¿yteczni

Bolesne odejœcia

Hospicjum stopniowo wystêpowa³o o kolejnych wolontariuszy,
ich liczba dosz³a do piêciu, gdy okaza³o siê, ¿e areszt na S³u-
¿ewcu musi rozwi¹zaæ umowê z powodu reorganizacji. Kiedy
wiêŸniowie nagle przestali przychodziæ, wszyscy odczuli to jako
bardzo du¿y brak. Na szczêœcie od nowego roku uda³o siê pod-
pisaæ umowê z aresztem na Bia³o³êce, a w³aœciwie z oddzia³em
na Bemowie, który mia³ charakter pó³otwarty i panowa³y tam
du¿o swobodniejsze zasady. Stamt¹d od razu zosta³o wys³anych
piêciu wolontariuszy, na 8 godzin dziennie. W miêdzyczasie ode-
zwa³ siê tak¿e areszt na S³u¿ewcu z propozycj¹ odnowienia umo-
wy. Tym sposobem do hospicjum wróci³o trzech wolontariuszy,
którzy przychodzili ju¿ wczeœniej. Obecnie umowy obejmuj¹
³¹cznie dziewiêciu, jednak w rzeczywistoœci pracuje ich tu oœmiu
albo jeszcze mniej (gdy ktoœ koñczy wyrok i wraca na wolnoœæ).
S¹ ubezpieczeni od nieszczêœliwych wypadków, przeszkoleni
z BHP, przechodz¹ badanie lekarza medycyny pracy. Hospicjum
finansuje im przejazdy komunikacj¹ miejsk¹ i obiady.

Ze strony Caritas wolontariatem zajmuje siê przede wszystkim
Marta Puguniec, która wprowadzi³a projekt w ¿ycie, odpowiada
te¿ za wysy³anie dokumentów i dopilnowanie formalnoœci miê-
dzy swoj¹ placówk¹ a aresztem. Ma œwietny kontakt z wolonta-
riuszami, dobrze siê z nimi rozumie, ciep³o siê do nich odnosi.
Podkreœla te¿ zas³ugi kierownika dzia³u administracyjnego,
Arkadiusza Kwapisza, który od pocz¹tku w du¿ej mierze koor-
dynowa³ pracê wolontariuszy. Potrafi byæ dla nich trochê ojcem,
trochê wychowawc¹, trochê policjantem, który przypilnuje,
a jednoczeœnie koleg¹, który doradzi – wiêŸniowie go lubi¹, ce-
ni¹. Nie przegina w ¿adn¹ stronê – nie pilnuje ka¿dego szczegó³u
ani nie jest zbyt miêkki.

Dlaczego osoby skazane chc¹ zajmowaæ siê ciê¿ko chorymi?
Przecie¿ maj¹ wybór, mog¹ podj¹æ p³atn¹ pracê, np. na budo-
wie. Jednak w hospicjum s¹ lepiej traktowani, szanowani, maj¹
satysfakcjê, ¿e mog¹ komuœ pomóc. – Nareszcie czujê siê po¿y-
teczny – mówi Grzegorz (w hospicjum pracuje od po³owy ubie-
g³ego roku). – Wdziêcznoœæ rodzin, wdziêcznoœæ pracowników,

¿e im pomagam jest to dla mnie ca³kowicie nowe doœwiad-
czenie. Tak naprawdê ca³e ¿ycie ¿y³em tak, ¿e kto mnie widzia³,
to krzy¿yk robi³ i ucieka³. A tutaj jestem serdecznie przyjmowa-
ny, czujê, ¿e jestem lubiany. Czujê siê czêœci¹ „rodziny” Cari-
tasowej. –

Motywacj¹ jest tak¿e sama chêæ zmiany otoczenia. – Przede
wszystkim wyjœcie na wolnoœæ codziennie, to ju¿ jest bardzo du¿o
– podkreœla inny wolontariusz, Wojtek. Na pocz¹tku odbiera³em
to tylko jako wyjœcie na zewn¹trz, a w tej chwili jest to ju¿ coœ
wiêcej przebywanie z pacjentami, z którymi poznajê siê z dnia
na dzieñ coraz bardziej. Najwa¿niejsza jest pomoc osobom,
które jej potrzebuj¹. –

Wolontariusze wykonuj¹ g³ównie czynnoœci porz¹dkowe, sprz¹-
taj¹, nosz¹ paczki, czasami pomagaj¹ pielêgniarkom i salowym,
rozmawiaj¹ z pacjentami. – U nas personel jest sfeminizowany
i pomoc mê¿czyzn jest bardzo cenna – chwali ich Marta Pugu-
niec. – Ci panowie chc¹ dŸwigaæ. Opowiadali, jakie mieli pomy-
s³y, by siedz¹c w areszcie, w czterech œcianach, nie straciæ kon-
dycji – jakieœ butelki dŸwigali. Oni tu nie uciekaj¹ od pracy.
W zimê nam odœnie¿ali, by³o ciê¿ko, dla personelu by³oby to
niewykonalne. –

Bardzo wa¿n¹ czêœci¹ tej pracy jest kontakt z chorymi, trzeba
nauczyæ siê z nimi rozmawiaæ, okazywaæ wspó³czucie. Niektórzy
s¹ niewidomi i chc¹ po prostu, ¿eby opowiedzieæ im, jaka jest
pogoda. Inni prawie wcale nie mówi¹, tylko daj¹ sygna³y. Mo¿na
im zaproponowaæ, ¿eby mrugnêli okiem, np. raz na „tak”, dwa
razy na „nie” albo ruszyli rêk¹ czy palcem, w zale¿noœci od tego,
co potrafi¹ zrobiæ. – Szczególnie trudno jest pogodziæ siê ze
œmierci¹ podopiecznych. Chc¹c nie chc¹c cz³owiek wi¹¿e siê
emocjonalnie z pacjentami i jest to przykre, jeœli odchodz¹ –
mówi Grzegorz. – Jeœli widzê na ich twarzach ból, to cierpiê w
jakiœ sposób z nimi. S¹ to takie uczucia, których wczeœniej tak
naprawdê nie zna³em. Cierpienie kiedyœ kojarzy³o mi siê z ciê¿-
kim pobiciem. A tak naprawdê prawdziwe cierpienie i bieda le¿y
tutaj, na tych ³ó¿kach hospicjum. –

– Jak szed³em tutaj, to ka¿dy mówi³, ¿eby staraæ siê nie przywi¹-
zywaæ do ludzi, ¿eby mieæ na uwadze to, ¿e ktoœ mo¿e umrzeæ
– dodaje Artur. – Nie da siê tak, przebywa siê, rozmawia, ciê¿ko

Marta Poguniec – kierownik Dzia³u Socjalnego w ZNZOZ Caritas AW,

koordynator wolontariatu
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jest, jeœli ktoœ umrze. Zanim tu przyszed³em, to nie myœla³em
o czymœ takim, o smutku, o bólu. Teraz próbujê myœleæ bardziej.
Ta praca otwiera oczy, cz³owiek sobie nie zdaje sprawy z nie-
których rzeczy, dopóki nie zobaczy… –

Obcowanie ze œmierci¹ rodzi te¿ refleksje na temat wiary:
– W³aœciwie jestem wierz¹cym cz³owiekiem, ale nie do koñca
praktykuj¹cym – mówi Grzegorz. – Czasami siê zastanawiam, co
Pan Bóg na to, jak to jest mo¿liwe, ¿e to dopuszcza. Widocznie
ma w tym jakiœ swój cel. –

Wolontariusze przyznaj¹, ¿e zanim tu przyszli, wyobra¿ali sobie
to miejsce jako bardziej smutne, ponure. Tymczasem wcale tak
nie jest. – Wczeœniej myœla³o siê, ¿e hospicjum to jest umieral-
nia, teraz widzê to zupe³nie inaczej. Przychodz¹ tu rodziny, od-
wiedzaj¹, opieka jest dobra, kwiaty zawsze stoj¹, jest mi³o – opo-
wiada Artur. Marta Puguniec dodaje, ¿e pacjenci nie odczuwaj¹
tu a¿ tak du¿ego bólu, lekarze robi¹ wszystko, ¿eby chorzy nie
cierpieli.

Ogólna ocena tej pracy przez wolontariuszy jest bardzo pozyty-
wna. Czy coœ im siê tu nie podoba? – Ka¿da praca ma wady
– przyznaje Grzegorz. – Krêgos³up mnie boli jak siê za du¿o
napracujê. Ale to jest po prostu ciê¿ka fizyczna praca. Gdybym
pracowa³ na budowie, czy gdzie indziej, to te¿ by tak by³o.
Na pocz¹tku mia³em problemy, bo przeszkadza³ mi zapach odle-
¿yn, jakby nie by³o to gnije jakiœ kawa³ek cia³a, ale ju¿ teraz siê do
tego przyzwyczai³em i pracuje mi siê coraz ³atwiej, lepiej. – Za to
jedynym ¿yczeniem Artura by³oby… przebywaæ tu jeszcze d³u¿ej,
tak¿e w weekendy. Dlaczego a¿ tak to lubi? – Teraz by pani mu-
sia³a odwiedziæ nas w areszcie i porównaæ. Zupe³nie inne ¿ycie
– wzdycha.

Wolontariat osób skazanych jest przede wszystkim dobrym
narzêdziem resocjalizacji. WiêŸniowie poznaj¹ tu inny œwiat, za-
czynaj¹ inaczej patrzeæ na ¿ycie, zmieniaj¹ siê. – Zak³ad karny to
fatalne miejsce – mówi Marta Puguniec. – Nie s¹ tam przyzwy-
czajeni, ¿eby myœleæ, wszystko maj¹ podane pod nos, nie musz¹
sobie organizowaæ ¿ycia, to jest bardzo demoralizuj¹ce, ¿e wyrê-
cza siê ich ze wszystkiego. No i maj¹ kontakt z kryminalistami,
którzy nie ci¹gn¹ ich w górê. –

Na ile pobyt w hospicjum naprawdê odmienia wiêŸniów? Zda-
niem Marty Puguniec na pewno ma to dla nich du¿e znaczenie,
otwiera im oczy na wiele rzeczy. – Na ile to potem pomo¿e im
w funkcjonowaniu w ¿yciu realnym – nie wiemy. Przesad¹ by³oby
powiedzieæ, ¿e to przewartoœciowuje ca³e ich ¿ycie. To siê spra-
wdza tak naprawdê, kiedy oni st¹d wyjd¹. –

Na Grzegorza wolontariat ma du¿y wp³yw. – Zmieni³ siê mój
pogl¹d na ca³e ¿ycie tak naprawdê dziêki pracy w hospicjum –
zwierza siê. – Swoj¹ pracê widzê jako zadoœæuczynienie, napra-
wienie tego z³a, co w ¿yciu ludziom nawyczynia³em. Ale w ogóle

zmieni³o siê moje podejœcie do ludzi, do choroby. Wydaje mi siê,
¿e na przysz³oœæ bêdê lepiej przygotowany: gdy moi rodzice, moi
bliscy bêd¹ chorzy, wtedy bêdê móg³ im na pewno wiêcej po-
móc, lepiej siê nimi opiekowaæ. –

Co bêd¹ robili po wyjœciu na wolnoœæ? Wojtek liczy na to, ¿e
dziêki wolontariatowi szybciej otrzyma warunkowe zwolnienie.
– Przed odsiadywaniem wyroku pracowa³em normalnie, mam
rodzinê, która czeka na mnie. Mam te¿ swoj¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, robiê du¿e budowy, wiêc nie mam bólu, ¿e wyjdê i nie
bêdê mia³ do czego wróciæ. –

Praca w hospicjum nie stanowi tylko chwilowego wyrwania siê
z aresztu. Po pewnym czasie wiêŸniowie zaczynaj¹ j¹ lubiæ tak
bardzo, ¿e chcieliby j¹ kontynuowaæ. – Niedawno jeszcze mówi-
³em, ¿e po wyjœciu z wiêzienia nie przyszed³bym tutaj do pracy,
ale teraz zastanawiam siê, czy nie porozmawiaæ z pani¹ Mart¹,
czy nie zosta³bym przyjêty na pó³ roku czy rok tutaj do pracy. Bo
sprawia mi ta praca mnóstwo satysfakcji – mówi Grzegorz.

Pani Marta równie¿ bardzo siê cieszy, ¿e mo¿e braæ udzia³ w tym
projekcie: – To s¹ dobre rzeczy w trudnej pracy przy ciê¿ko
chorych. W ogóle koordynowanie wolontariatu, czym siê zaj-
mujê, jest pozytywne. Ludzie przychodz¹ uœmiechniêci, maj¹
czas dla chorych, cierpliwoœæ, serce. I to jest wspania³e. Bo
przede wszystkim przychodz¹ tu ludzie, którzy maj¹ ogromny
problem – chorzy i ich rodziny – nie maj¹ si³y, s¹ zdruzgotani,

Milej ni¿ w areszcie

Przemiana ¿ycia

Czekaj¹ na wolnoœæ

Radoœæ w trudnej pracy
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przera¿eni, ¿e ich bliski potrzebuje takiej pomocy. Oni nie maj¹
nic przeciwko temu, ¿e w hospicjum pomagaj¹ wiêŸniowie.
Uwa¿aj¹, ¿e to œwietny sposób na resocjalizacjê, ¿e trzeba daæ
im szansê. Ciesz¹ siê, ¿e jest taki projekt, ¿e ktoœ w ogóle po-
myœla³ o tych osobach, które s¹ w wiêzieniu.

Wolontariat osób skazanych w hospicjum Caritas z pewnoœci¹
odniós³ sukces, dlatego nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e bêdzie kon-
tynuowany, choæ na razie nie jest planowane rozszerzenie umo-
wy o kolejnych wolontariuszy (jak na potrzeby placówki – ich
liczba jest wystarczaj¹ca). Projekt dzia³a ju¿ w 15 zak³adach

karnych we wspó³pracy z 15 oœrodkami opieki paliatywnej
w ró¿nych czêœciach kraju. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie rozwija³
siê dalej i obejmie jeszcze wiêcej placówek. Korzyœæ jest obu-
stronna: zarówno dla pacjentów i pracowników hospicjum, któ-
rzy ciesz¹ siê z dodatkowej pomocy, jak i dla samych wolontariu-
szy, którzy nareszcie czuj¹ siê potrzebni i lubiani, inaczej patrz¹
na ¿ycie, staraj¹ siê zmieniaæ je na lepsze.

Hanna Dêbska

Imiona wolontariuszy zosta³y zmienione.

ŒWIETLICE

Jak starszy brat, jak starsza siostra
Mamie Kasi powiedziano o œwietlicy w OPS-ie: dziecko odrobi tam lekcje, zje ciep³y posi³ek, pobawi siê, a ona bêdzie mog³a
spokojnie pójœæ na terapiê DDA. Pierwszy dzieñ by³ dla Kasi du¿ym stresem – z nikim nie chcia³a rozmawiaæ, chowa³a siê w k¹cie
i czeka³a na mamê. Nastêpnego dnia w ogóle odmówi³a pójœcia na œwietlicê. Kiedy w koñcu j¹ przyprowadzono, nie chcia³a bawiæ
siê w grupie. Zgodzi³a siê jednak porozmawiaæ z pani¹ psycholog. Pyta³a, czy ona – tak jak mama – te¿ mo¿e mieæ swojego psycho-
loga. Od tego czasu chêtniej ju¿ przychodzi³a do œwietlicy. Pocz¹tkowo potrzebowa³a du¿o rozmów indywidualnych, z czasem
„zadomowi³a siê”. Kiedy rozpoczyna³y siê wakacje, ju¿ jej by³o przykro rozstawaæ siê ze œwietlic¹ na dwa miesi¹ce.

Caritas prowadzi w Warszawie piêæ œwietlic. Ich celem jest zape-
wnienie opieki i szczególnego wsparcia dzieciom, które z ró¿-
nych powodów maj¹ trudniejszy start w ¿yciu. Ten trudniejszy
start wynika przede wszystkim z uwarunkowañ rodzinnych. Z ró¿-
nych, czêsto bardzo skomplikowanych powodów, rodzice czy
opiekunowie dzieci nie s¹ w stanie zaspokoiæ wa¿nych potrzeb
rozwojowych swojego potomstwa. Funkcjonowanie tych rodzin
obci¹¿aj¹ defekty o ró¿norakim pod³o¿u (np. uzale¿nienie lub
problemy osobowoœciowe) i ró¿norakich skutkach (rozmaite
formy przemocy, zaniedbywanie, odrzucenie). Ostatecznym
i najpowa¿niejszym efektem jest u dziecka zani¿ona samooce-
na, brak pewnoœci siebie i brak zaufania do innych, co w oczy-
wisty sposób rzutuje na jego przysz³oœæ i nierzadko prowadzi do
kopiowania losu w³asnych zranionych rodziców. Ka¿da rodzina
ma problemy i niedomagania. W niektórych osi¹gaj¹ one jednak
stopieñ nasilenia, który uniemo¿liwia samym cz³onkom ich prze-
zwyciê¿enie, zatrzymuje rozwój i ostatecznie skutkuje pora¿k¹
wychowawcz¹ – wypuszczeniem w œwiat cz³owieka niezdolnego
poradziæ sobie w sposób konstruktywny z w³asnym ¿yciem. To
dlatego tak wa¿ne jest udzieliæ borykaj¹cej siê z przyt³aczaj¹-
cymi j¹ problemami rodzinie skutecznego wsparcia – najlepiej
wszystkim jej cz³onkom, w szczególnoœci zaœ dzieciom.

Na œwietlicy pracuj¹ z dzieæmi wychowawcy i psycholog. Doko-
nuje siê tutaj kilka procesów maj¹cych na celu korektê wypaczo-
nego ¿yciowego kursu dziecka. Na podstawie obserwacji dia-
gnozowana jest jego sytuacja rodzinna i œrodowiskowa oraz
rodzaje dotykaj¹cych go zaburzeñ. Dziecko otrzymuje pomoc

w nawi¹zywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych,
zostaje zaktywizowane do wykonywania wspólnych zadañ oraz
intensywnego uczestnictwa w ¿yciu. W œwietlicy mo¿e te¿ w spo-
sób niedestrukcyjny odreagowaæ negatywne emocje.

W œwietlicy Caritas przy ulicy Soko³owskiej procesy te wspieraj¹
wolontariusze. Bardzo dobrze sprawdza siê tu projekt pod naz-
w¹ „Jak starszy brat – jak starsza siostra”. Stworzy³a go kiero-
wnik tej œwietlicy, Aleksandra Budziak, we wspó³pracy z dyrekto-
rem Gimnazjum Przymierza Rodzin – Paw³em G³owackim.

– Pomys³ zrodzi³ siê z potrzeby dzieci ze œwietlicy – nie docenio-
nych, nie dotulonych, nie kochanych w sposób wystarczaj¹cy…
– mówi Aleksandra Budziak. – Pomyœla³am, ¿e wœród gimnazja-
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listów na pewno znajd¹ siê osoby, które maj¹ w swoich sercach
pok³ady mi³oœci. Nie pomyli³am siê. Ci m³odzi ludzie poœwiêcaj¹
swój czas, aby oddaæ go potrzebuj¹cym dzieciom. Pocz¹tkowo
mieli przyje¿d¿aæ raz w tygodniu. Dziœ ca³e ¿ycie œwietlicy toczy
siê w ich obecnoœci – starszych sióstr i braci. Kiedy ich nie ma,
dzieci czuj¹ brak wa¿nych osób. –

Pierwotnie rola „starszego rodzeñstwa” mia³a byæ czysto edu-
kacyjna – pó³ godziny wspólnego odrabiania lekcji. Z czasem
obie strony tak siê do siebie zbli¿y³y, ¿e w³aœnie ta emocjonalna
wiêŸ ma najwiêksze znaczenie terapeutyczne i najbardziej zmie-
nia zachowania dzieci.

(Patryk, lat 7).

(Karol,
lat 13).

(Kinga, lat 10).

„Zamiast wróciæ do domu i marnowaæ czas przed komputerem,
wolê tam pójœæ, na pewno ciekawiej spêdziæ czas i oczywiœcie
w pewien sposób pomóc dzieciom” (Iwona).

„Mo¿na tam spêdziæ fajny czas z fajnymi dzieciakami, a przy
okazji komuœ trochê pomóc. Czujê satysfakcjê, bo po raz pier-
wszy w ¿yciu robê coœ po¿ytecznego” (Janek).

„Najwa¿niejsze s¹ rozmowy z moj¹ m³odsz¹ siostr¹. Daj¹ mi one
poczucie, ¿e jestem dla niej wa¿na... i ona jest wa¿na dla mnie”
(Justyna).

„Zawsze jestem 'gór¹ dnia' mojego brata Groszka, tylko dlate-
go, ¿e przysz³am. Wie, kim jestem naprawdê – nie muszê przed
nim nic udawaæ. Nasza relacja jest szczera” (Tosia).

„Jeœli chodzi o Juliê, nie jest dla mnie po prostu dzieckiem, któ-
rym siê opiekujê jako wolontariusz. Sta³a siê bardzo wa¿n¹ oso-
b¹ w moim ¿yciu i jeœli coœ miêdzy nami nie gra, bardzo to
prze¿ywam” (Gaba).

Kocham moj¹ siostrê Janê . Gdy jej nie ma, to têskniê bardzo.

Gdy jest, bierze mnie na rêce, siadam jej na kolana i tak robimy

lekcje i jemy podwieczorek. Lubiê jak mnie przytula, wtedy

jestem bezpieczny

Olo jest bardzo fajny. Przy nim czujê siê bardzo bezpiecznie.

Mogê siê z nim bawiæ, odrabiam z nim lekcje i rozmawiam

o moich problemach. On zawsze mnie s³ucha i nigdy mnie nie

krytykuje. Jest dla mnie najwa¿niejszym przyjacielem

Cieszê siê, ¿e Justyna jest moj¹ siostr¹, jest dla mnie bardzo

kochana: pomaga mi w lekcjach i zawsze mnie pociesza. Kiedyœ

zabra³a mnie do kina. To by³ najlepszy dzieñ w moim ¿yciu

Anna K. Bober – psycholog

Przeczytajmy, co dzieci pisz¹ w swoich pamiêtnikach:

Wypowiedzi wolontariuszy s¹ lustrzanym odbiciem tego, co pi-
sz¹ dzieci:
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Otwarcie za otwarcie, czyli
„to wszystkim dobrze robi”
Do B³êdowa pojecha³em, ¿eby przyjrzeæ siê tamtejszemu Szkolnemu Ko³u Caritas. B³êdów to niewielka miejscowoœæ, wieœ gminna,
po³o¿ona miêdzy Grójcem a Mogielnic¹. Jak wiêkszoœæ innych miejscowoœci tego rejonu otoczona jest sadami. Zabudowa typowa
dla Mazowsza prostok¹tny rynek ze skwerem otoczony niepozorn¹ zabudow¹. Przy rynku koœció³. Jednak ta na oko typowa parafia
pod wieloma wzglêdami nie jest typowa.

Próba generalna

Niewiele mamy Szkolnych Kó³ Caritas w archidiecezji. B³êdów
jako cel podró¿y w³aœciwie narzuca³ siê sam. Pamiêta³em jesz-
cze ceremoniê wrêczenia legitymacji cz³onkom Szkolnego Ko³a
jesieni¹ 2007 roku. Opiekunk¹ Ko³a od momentu jego powsta-
nia do dziœ jest Agnieszka Dobrucka, katechetka w tutejszej
szkole. Odwiedzaj¹c B³êdów po raz drugi wiosn¹ roku 2010
trafi³em na moment w jakiœ sposób charakterystyczny dla Ko³a.
Dzieci – bo Ko³o zrzesza uczniów szko³y podstawowej – uczestni-
czy³y w³aœnie w próbie generalnej przedstawienia „S¹d nad
Jezusem”, które mia³y wkrótce wystawiæ na szkolnej akademii.
Okaza³o siê, ¿e przedsiêwziêcia typu kulturalno-artystycznego
maj¹ znacz¹cy udzia³ w dzia³aniach Ko³a. Dzieci odwiedzaj¹
mieszkañców B³êdowa jako kolêdnicy, wystawiaj¹ spektakle –
na przyk³ad dla chorych czy dla podopiecznych domu dziecka
w Jasieñcu I³¿eckim – prowadz¹ nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej
w rodzinnej parafii. Korzyœci z takich wystêpów s¹ wielorakie.
Poza najbardziej praktyczn¹, jak¹ bywa czasem pozyskanie pie-
niêdzy na cele charytatywne, trzeba zauwa¿yæ, ¿e ubogacaj¹ ¿y-
cie spo³eczne czyli ¿ycie konkretnych ludzi. Zarówno widzów –
bo ¿ycie ma³ej, wiejskiej spo³ecznoœci, ¿ycie chorych, czy dzieci
w domu dziecka nie charakteryzuje siê nadmiarem ofert w zakre-
sie szeroko pojêtej kultury – jak i samych aktorów, dla których
wysi³ek wyjœcia do innych ma niebagateln¹ wartoœæ formacyjn¹.

Obserwuj¹c próbê generaln¹ „S¹du nad Jezusem” by³em zasko-
czony ekspresyjnoœci¹ i œmia³oœci¹ wielu wystêpuj¹cych. To nie
by³o recytowanie wyuczonych tekstów. Prze³amywanie wewnê-
trznych barier, coraz pe³niejsze wyra¿anie siebie, któremu s³u¿¹
wystêpy sceniczne, to istotny wk³ad w uruchomienie osobowego
potencja³u zaanga¿owanych dzieci. Wk³ad nie do przecenienia.

Agnieszka Dobrucka z liderami wolontariatu m³odzie¿owego

– Irmin¹ W³odarczyk i Konradem Kêsk¹

S¹d nad Jezusem w wykonaniu SKC z B³êdowa
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Wolontariat m³odzie¿owy

Energia

Parafialna Caritas

Z rozmowy z prowadz¹c¹ próbê pani¹ Agnieszk¹ szybko zaczyna
wynikaæ, ¿e Szkolne Ko³o Caritas jest tylko jednym z wielu ele-
mentów krajobrazu parafialnych aktywnoœci. Dzia³a tu prê¿nie
wolontariat m³odzie¿owy zorganizowany z inspiracji Fundacji
„Œwiat na Tak”. Jedn¹ z g³ównych ról odgrywa w nim równie¿ pani
Agnieszka, ale to ju¿ starsza, gimnazjalna, licealna a nawet
studencka i pracuj¹ca m³odzie¿, co oznacza, ¿e za wiele spraw
sama bierze odpowiedzialnoœæ. Dzia³alnoœæ wolontariatu ma
tak¿e w du¿ej mierze kulturalny, animacyjny charakter – organi-
zuj¹ bale charytatywne i zabawy, wystawiaj¹ spektakle, przepro-
wadzaj¹ zbiórki, pe³ni¹ role animatorów podczas wyjazdowych
rekolekcji. Podobnie jak w przypadku Ko³a to, co robi¹ dla in-
nych, jest jednoczeœnie inwestycj¹ w osobisty rozwój. Jakby nie-
zamierzon¹ ale tym bardziej skuteczn¹.

Wolontariatowi m³odzie¿owemu w B³êdowie przewodz¹: prze-
wodnicz¹ca Irmina W³odarczyk oraz jej zastêpca Konrad Kêska.
Konrad jest wodzirejem, to znaczy samodzielnie prowadzi bale
i zabawy organizowane pod auspicjami wolontariatu. W B³êdo-
wie odby³y siê ju¿ cztery bale charytatywne. Nie trzeba wyjaœ-
niaæ, ¿e ta forma spêdzania czasu ma u m³odzie¿y wziêcie. Na
balach organizowanych przez wolontariat zabawa mieœci siê
w akceptowalnych spo³ecznie granicach. Wiêcej – jest promocj¹
podstawowej idei, któr¹ g³osi „Œwiat na Tak”, a pod któr¹ z de-
finicji podpisuje siê tak¿e Caritas: WstydŸ siê z³a, czyñ dobro.
Jak¿e my, starsi, zatroskani jesteœmy o to, by takie lepsze
pomys³y na ¿ycie by³y zaszczepiane m³odym… Jak¿e siê oba-
wiamy, ¿e dzieje siê odwrotnie… I jaka to ulga i nadzieja, kiedy te
pomys³y „sprzedaj¹” m³odym sami m³odzi. W ka¿dym razie
w B³êdowie.

Organizowanie balu to dla wolontariuszy tak¿e przyjemnoœæ, bo
jeœli impreza trwa piêæ godzin a na dy¿ur przy loterii, w szatni czy
gdzie indziej trzeba poœwiêciæ godzinê, to i tak zostaj¹ cztery
godziny zabawy. Kiedy pytam Konrada, czy trudno trafiæ z ideami
wolontariatu do rówieœników, którzy czêsto maj¹ w ¿yciu od-
mienne preferencje, odpowiada, ¿e przede wszystkim trzeba siê
z t¹ odmiennoœci¹ pogodziæ. A potem próbowaæ do czegoœ za-
chêciæ. – Z nimi najlepiej rozmawiaæ bezpoœrednio, umieæ siê
w nich wtopiæ, mówiæ ich jêzykiem, choæ nie uto¿samiæ z nimi.
Dobr¹ metod¹ jest poczucie humoru. Ludzie s¹ ró¿ni i nawet
tzw. trudne przypadki miewaj¹ ró¿ne przeb³yski. –

Wiele osób, zw³aszcza dzieci, daje siê skusiæ ró¿nego rodzaju
wyjazdami – na wycieczki, równie¿ rowerowe, na kolonie letnie,
pikniki. Do wyjazdów dok³ada siê gmina i Caritas parafialna.
Wolontariat we w³asnym zakresie ufundowa³ wyjazdy dwóm
osobom. Wolontariusze z ukoñczonymi stosownymi kursami
pe³ni¹ na wyjazdach funkcje wychowawców i opiekunów.

Praca w ramach wolontariatu przede wszystkim jednak daje
satysfakcjê samym wolontariuszom. Irmina i Konrad ze wzru-
szeniem wspominaj¹ wystêp w domu dziecka w Jasieñcu
I³¿eckim. – Te uœmiechy na twarzach dzieci… One czuj¹, ¿e ko-
goœ obchodz¹. A strasznie im na tym zale¿y. Jakaœ dziewczynka

obdarowana przez Miko³aja zaœpiewa³a nam w podziêkowaniu.
Niby nic, ale to by³o ma³e dziecko, ledwie potrafi¹ce mówiæ. –
Widzê, ¿e ten œpiew musia³ byæ szczególnego rodzaju i ¿e g³ê-
boko zapad³ w serca moim m³odym rozmówcom. Do³¹cza do nas
Kasia Szatkowska, która w ramach wolontariatu zajmuje siê
dzieæmi w œwietlicy szkolnej, pomaga im w lekcjach, towarzyszy
w spêdzaniu wolnego czasu. Kasia tak¿e podkreœla wdziêcznoœæ
dzieci za okazywane im zainteresowanie. Powoli rysuje siê obraz
spo³ecznoœci, w której energia inwestowana przez najakty-
wniejszych rozprzestrzenia siê szeroko i przynosi ró¿norakie
owoce, przy okazji odnawiaj¹c zapa³ inicjatorów.

A energia zd¹¿y³a siê ju¿ rozprzestrzeniæ naprawdê szeroko.
W parafii dzia³a jeszcze m³odzie¿owa grupa biblijna, Oaza, oko³o
stuosobowa grupa ministrantów, biel zrzeszaj¹ca dziewczêta.
Ka¿da z tych wspólnot ma swoje specyficzne zadania, ale myli³by
siê ktoœ s¹dz¹c, ¿e grupa biblijna poprzestaje na czytaniu Pis-
ma, ministranci na s³u¿eniu do mszy, a biel na sypaniu kwiatów
podczas procesji. To przede wszystkim ¿yj¹ce wspólnoty – razem
wystêpuj¹ce z produktami swoich wysi³ków przed spo³eczno-
œci¹, razem uczestnicz¹ce w wyjazdach i wycieczkach, razem
bawi¹ce siê i pracuj¹ce, skupione wokó³ dobrych idei. Stwarzaj¹
m³odym ludziom warunki do pe³niejszej, produktywniejszej
egzystencji i w ten sposób przygotowuj¹ do lepszego wykorzy-
stania osobistego potencja³u w dojrzalszym wieku. Któ¿ zaprze-
czy, ¿e ten kraj potrzebuje jak najwiêcej takich ludzi. Ludzi potra-
fi¹cych cieszyæ siê ¿yciem, byæ z innymi, anga¿owaæ siê. Nie ma
powodu ukrywaæ, ¿e gdy zapytaæ o osoby, które zapocz¹tkowa³y
tê dynamikê i ci¹gle odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w jej podtrzy-
mywaniu, wszyscy wskazuj¹ na b³êdowskiego proboszcza,
ks. Andrzeja Krynickiego, i katechetkê Agnieszkê Dobruck¹.

Ta dynamika nie omija ludzi na bardziej zaawansowanym etapie
¿ycia. W budynku plebanii rozmawiam z paniami prowadz¹cymi
Parafialny Zespó³ Caritas – przewodnicz¹c¹ Zofi¹ Matejczyk, jej
zastêpczyni¹ Jadwig¹ Raczyñsk¹ oraz udzielaj¹c¹ siê w Kole
pani¹ Janin¹ Turzyñsk¹, z zawodu pielêgniark¹.

Kasia Szatkowska zajmuje siê dzieæmi w œwietlicy szkolnej
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Zespó³ powsta³ w 1997 roku, ale jego intensywniejsza dzia³al-
noœæ datuje siê na ostatnie lata. Liczy obecnie 23 osoby. Wœród
podopiecznych 64 rodziny, 27 osób bezrobotnych, 23 dzieci,
4 uzale¿nionych. Wbrew obiegowemu wyobra¿eniu spo³ecznoœæ
sadowników nie do koñca jest zasobna. Ludzie gospodaruj¹cy
na ma³ych area³ach, nie przekraczaj¹cych 2 ha, tylko z trudem
mog¹ siê utrzymaæ. Wp³ywaj¹ na to bardzo niskie ceny zbytu
jab³ek – 0,50 z³ za kilogram. (Panie z Zespo³u od dawna zasta-
nawiaj¹ siê, czy nie op³aci³oby siê komuœ z Warszawy przyjechaæ
do B³êdowa kupiæ jab³ka po z³otówce za kilogram i odsprzedaæ
taniej ni¿ powszechnie w warszawskich sklepach).

W korytarzu plebanii pani Zofia pokazuje mi ustawione rzêdem
paczki ¿ywnoœciowe dla potrzebuj¹cych na œwiêta wielkanocne.
Mówi, ¿e w okresie Bo¿ego Narodzenia Zespó³ „eksportuje”
paczki tak¿e poza parafiê – do domu dziecka w Jasieñcu I³¿ec-
kim, szko³y specjalnej w Jurkach, domu spokojnej staroœci
w Tomczycach. Inne formy pomocy udzielanej przez Zespó³ to
dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci i zakupy najniezbêd-
niejszych artyku³ów dla ubogich rodzin – takich jak opa³ czy pod-
rêczniki szkolne. Zespó³ organizuje pielgrzymki (Wilno, Rzym,
£agiewniki), kulturalne wyjazdy do Warszawy, ogniska (te ostat-
nie wspólnie z Akcj¹ Katolick¹). Chêtnych nie brakuje. Aktualny
problem to pytanie, jak zaprezentowaæ parafianom laurki
przys³ane w podziêkowaniu za paczki przez dzieci z Jasieñca.

Sk³ad Zespo³u jest czysto ¿eñski. Wœród ludzi z tego pokolenia
w sporej jeszcze mierze wydaje siê obowi¹zywaæ tradycyjny po-
dzia³ obowi¹zków. – Mê¿czyŸni – mówi¹ panie – bardziej pracuj¹
w gospodarstwie, bardziej w radzie parafialnej. – Na pytanie
o wp³yw rady na to, co dzieje siê w parafii, otrzymujê odpowiedŸ,
¿e tam zapadaj¹ decyzje dotycz¹ce nowych inwestycji. – Ksi¹dz
proboszcz sporo przeprowadzi³ inwestycji ale i s³ucha rady. –

O formach pomocy œwiadczonej przez Zespó³ pani Jadwiga
mówi: – Wymyœlaæ, nie wiadomo czego, nie mo¿emy. Mamy
ca³oroczny cykl pracy. W lecie na przyk³ad gotujemy na kolo-
niach dla dzieci. –

Pani Janina, pielêgniarka, streszcza w kilku s³owach uniwersal-
n¹, a w B³êdowie lepiej chyba ni¿ gdzie indziej dzia³aj¹c¹
w praktyce – motywacjê do pracy spo³ecznej: – Nie zamykaæ siê
w domu. Jest trochê wolnego czasu, mo¿na siê udzielaæ. To wszy-
stkim dobrze robi. Pomagaj¹cym i wspomaganym.

Andrzej Czarnocki

Szkolne Ko³o Caritas to organizacja zrzeszaj¹ca uczniów, którzy

chc¹ œwiadczyæ na zasadzie wolontariatu pomoc potrzebuj¹cym

w duchu chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego. Mo¿e powstaæ w szko-

le podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej. Pierwszym

i najistotniejszym warunkiem powstania Ko³a jest wola jego za³o-

¿enia wyra¿ona przez grupê uczniów i nauczyciela, który móg³by

byæ Opiekunem Ko³a. Wolê tê nale¿y zg³osiæ Dyrektorowi szko³y.

Ten sk³ada wniosek podpisany przez siebie i proboszcza miejsco-

wej parafii do Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej o po-

wo³anie Ko³a. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej prze-

kazuje akt powo³ania Ko³a jego cz³onkom wraz z legitymacjami

cz³onkowskimi i regulaminem. Istotn¹ funkcjê odgrywa Opiekun

Ko³a, ju¿ na etapie powstawania Ko³a – jako jego inicjator lub

przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcj¹

szko³y i Caritas. PóŸniej jego rola polega na prowadzeniu i wspie-

raniu cz³onków w tworzeniu koncepcji dzia³ania Ko³a oraz jej rea-

lizacji. Dzia³alnoœæ Ko³a jest œciœle zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ Caritas

i realizowana pod jej nadzorem. W podejmowanych dzia³aniach

Ko³o stosuje siê tak¿e do uregulowañ zawartych w Statucie Szko-

³y. Opiekê duchow¹ nad Ko³em sprawuje Asystent Koœcielny wy-

znaczony przez Biskupa Ordynariusza. Asystent czuwa nad tym,

by dzia³alnoœæ Ko³a by³a zgodna z nauczaniem Koœcio³a katolickie-

go, oraz w³¹cza siê w pracê nad formacj¹ duchow¹ cz³onków Ko³a.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza dzieci, m³odzie¿ i nauczycieli

do tworzenia Szkolnych Kó³ Caritas

Billboard przy b³êdowskim koœciele wykonany przez m³odych

wolontariuszy

Wolontariuszki Caritas parafialnej – od prawej: Przewodnicz¹ca

Zofia Matejczyk oraz panie Jadwiga Raczyñska i Janina Turzyñska
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Parafialna Caritas
w œródmieœciu stolicy

Taki w³aœnie przed 9 laty zebra³ siê zespó³ w naszej parafii. Kilka
œwie¿o upieczonych emerytek. Próbowa³yœmy „wci¹gaæ” m³o-
dzie¿ do naszego Zespo³u, ale to pocz¹tkowo nie udawa³o siê.
Prêdko zrozumia³yœmy, ¿e od m³odzie¿y mo¿emy oczekiwaæ
pomocy tylko w konkretnych i dobrze zorganizowanych spra-
wach. Sprawdzi³o siê to szybko, gdy z pomoc¹ OPS i pedagogów
szkolnych trafi³yœmy do ubogich rodzin i wielu dzieci. Okaza³o siê
zaraz, ¿e dzieciom brak przede wszystkim pomocy w nauce,
a dopiero potem pomocy materialnej.

W parafii powsta³ wiêc Zespó³ Edukacyjny, zorganizowany i kie-
rowany przez troje emerytowanych nauczycieli, ale do udziela-
nia korepetycji zg³osi³o siê kilkanaœcioro m³odych wolontariu-
szy. Choæ zajêci studiami lub prac¹ zarobkow¹ i swymi rodzi-
nami, chêtnie, rzetelnie i z poœwiêceniem udzielali korepetycji
ubogim uczniom. Nikt natomiast nie chcia³ w³¹czaæ siê na sta³e
w cotygodniowe dy¿ury lub inicjowanie i organizowanie nowych
zadañ. To by³a taka jakby „umowa o dzie³o”: honorowa w ka¿-
dym sensie. Po wykonaniu: do widzenia i „Bóg zap³aæ”.

Sta³y zespó³ ma ró¿ne motywacje. Niektóre z nas chc¹ po prostu
po¿ytecznie zagospodarowaæ swój ofiarowany wolny czas. Nie-
które pracuj¹ tylko przez „zimow¹” po³owê roku, bo potem jad¹
na dzia³ki opiekowaæ siê wnukami. Niektóre natomiast œwiado-
mie próbuj¹ realizowaæ t¹ prac¹ Ewangeliê. Nikt nie odszed³
dlatego, ¿e mu siê znudzi³o, ale ktoœ wyjecha³ z miasta, ktoœ
opiekuje siê ciê¿ko chorym w rodzinie… Przys³a³ nam te¿ Pan
Jezus m³odsz¹, wymodlon¹ przez ca³y Zespó³ przewodnicz¹c¹.

Pomagamy wymienionym ju¿ dzieciom – przez pomoc w nauce,
pomoc przy wyjazdach na kolonie, maluchom przez np.
magazynek odzie¿owy (oddaæ z czego siê wyros³o, zabraæ pasu-
j¹ce), przez okolicznoœciowe paczki. Zdarza³y siê spacery, zda-
rza³y siê spotkania na plebanii. Najwa¿niejszym celem w spotka-
niach z dzieæmi (szczególnie tymi z rodzin patologicznych) jest
poznawanie ich z ludŸmi o wy¿szych potrzebach – m³odymi
wolontariuszami („Frajerzy co nas ucz¹ za darmo; i po co?”).

Komu pomagamy, a kim siê opiekujemy?
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Koœció³ œw. Andrzeja na Ch³odnej w Warszawie

Jak zdefiniowaæ cel istnienia Parafialnego Zespo³u Caritas w œrodku du¿ego miasta, gdy naoko³o pe³no jest pañstwowych
i pozarz¹dowych instytucji i stowarzyszeñ œwiadcz¹cych wyspecjalizowan¹ pomoc? S¹ hospicja dla terminalnie chorych, poradnie
dla alkoholików i narkomanów, s¹ noclegownie, jad³odajnie, ³aŸnie… dla bezdomnych, a przede wszystkim wielka sieæ Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej dysponuj¹ca wysokokwalifikowanymi fachowcami, pañstwowymi funduszami, œciœle okreœlonymi uprawnie-
niami i obowi¹zkami… Jak wœród tych wszystkich „potêg” ma dzia³aæ grupka starszych pañ, które, dopracowawszy siê chudej
emeryturki pragn¹ „robiæ coœ dobrego” w swoim pracowicie wys³u¿onym wolnym czasie?



Te znaki zapytania mo¿e kiedyœ umo¿liwi¹ im inny wybór ni¿
roszczenia.

W pierwszych latach pracy Zespo³u Edukacyjnego uczniów
zg³aszaj¹cych siê by³o powy¿ej 20, potem ich liczba mala³a
– o¿ywia³a siê pomoc pozalekcyjna w szko³ach, z którymi wspó³-
pracowali nasi nauczyciele. Pomoc parafii stawa³a siê mniej
potrzebna.

Tradycyjne paczki dla ubogich rodzin staramy siê ograniczaæ.
Uwa¿amy, ¿e s¹ one raczej dla ludzi potrzebuj¹cych nie tyle po-
mocy, co opieki, tj. dla osób w podesz³ym wieku, chorych prze-
wlekle, matek samotnych i s³abo uposa¿onych. Obserwujemy,
¿e regularne rozdawanie darów osobom nie podejmuj¹cym
wysi³ków wyrwania siê z biedy prowadzi szybko do uzale¿nienia
siê od takiej pomocy, a tak¿e wyzwala i utrwala postawê rosz-
czeniow¹.

Goœci³a kiedyœ u nas pracownica socjalna Pomocy Spo³ecznej,
która powiedzia³a nam, ¿e roœnie ju¿ w Polsce trzecie pokolenie
ludzi, którzy po prostu nie wiedz¹, ¿e pieni¹dze mo¿na zarobiæ.
Od wczesnego dzieciñstwa widz¹, ¿e mama po pieni¹dze chodzi
do OPS, a ostatnio do bankomatu z kart¹ otrzyman¹ z Oœrodka.
Ten rodzaj ubóstwa, to ju¿ ubóstwo duchowe, a w³aœciwie du-
chowe kalectwo.

Chorymi opiekujemy siê przez pomoc finansow¹ przy zakupie
leków, przez wizyty naszej pielêgniarki, któr¹ mamy w zespole,
przez wspó³pracê z opiekunkami z pomocy spo³ecznej. Zorga-
nizowa³yœmy te¿ przy magazynku odzie¿owym wypo¿yczalniê
sprzêtu medycznego, który ofiarowuj¹ nam chorzy z naszej pa-
rafii. Wreszcie nieb³ah¹ pomoc dla osamotnionych starszych
i schorowanych osób stanowi¹ zwyk³e wizyty naszych pañ, któ-
rym mo¿na opowiedzieæ o swoich biedach, wy¿aliæ siê i doznaæ
wspó³czucia.

Czasem spotykamy siê z wdziêcznoœci¹, czasem z autentycznym
odpowiadaniem na pomoc pomoc¹ i modlitw¹. Najczêœciej jed-
nak pomoc przyjmowana jest nie jak dar, lecz coœ co siê nale¿y
i nareszcie zosta³o dostarczone.

We wspó³pracy z dwoma zespo³ami Caritas z s¹siednich parafii
zorganizowa³yœmy kiedyœ kursy opiekunek domowych dla osób
starszych. Celem by³o nie tylko s³u¿enie opiek¹ chorym, ale
tak¿e stworzenie mo¿liwoœci pracy zarobkowej dla szukaj¹cych
jej kobiet. Niestety z 30 osób, które ukoñczy³y kursy, tylko kilka
(wiem na pewno o trzech) pracuje w tym zawodzie. Wygl¹da³o to
trochê tak, jakby zg³aszana przez nie potrzeba pracy zarobkowej
i chêæ jej podjêcia by³a mocno przesadzona. Potwierdza³yby to
tak¿e i inne przypadki osób jakoby szukaj¹cych pracy, a napra-
wdê tylko darów. Znalezione dla nich przez nas dorywcze prace,
jak np. sprz¹tniêcie piwnicy, pomoc przy przeprowadzce lub
zwyk³e sprz¹tanie mieszkania okazywa³y siê dla nich zbyt mê-
cz¹ce. Spotyka³yœmy siê z odmow¹ lub co gorzej z bardzo nieod-
powiedzialnym i niesolidnym ich wykonywaniem lub porzuce-
niem bez uprzedzenia.

Wróæmy wiêc do pocz¹tkowego pytania. Czy praca takiego ze-
spo³u to tylko praca niezbyt udatnie i po amatorsku wspomaga-
j¹ca dzia³ania fachowców, maj¹ca g³ównie tê zaletê, ¿e pomaga
starszym paniom wy³adowaæ nadmiar energii?

Uwa¿amy, ¿e nie. Nasze lekcje dla uczniów zaktywizowa³y zespo-
³y szkolne i zast¹pi³y je w ich chwilowym zastoju. Nauczy³y nas te¿
w³aœciwej wspó³pracy z m³odzie¿¹. Kursy opiekunek usta³y nie
tylko dlatego, ¿e zabrak³o wyk³adowcy – przesta³y byæ potrze-
bne, gdy¿ na rynku pojawi³y siê firmy szkol¹ce i zatrudniaj¹ce
opiekunki. Ale przez pewien czas my wype³nia³yœmy choæ trochê
istniej¹c¹ w dzia³aniach pomocowych lukê.

Nasz¹ rol¹ jest chyba nieustanne wyszukiwanie takich luk
i stwarzanie alternatywy dla fachowej p³atnej pomocy. Zawsze
potrzebne jesteœmy tym ludziom, których sytuacja zmusza do
proszenia o pomoc, a którzy nie potrafi¹ jej przyj¹æ, gdy nie jest
ofiarowana z mi³oœci. Chcemy stwarzaæ takim ludziom mo¿li-
woœæ wyboru, chcemy byæ dla nich przyjació³mi.

Zespó³

A odpowiedŸ?

Caritas w wielkim mieœcie?
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Otaczamy opiek¹ zaniedbane dzieci, ludzi bezdomnych,
niepe³nosprawnych, chorych i umieraj¹cych

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

1% Twojego podatku dla potrzebuj¹cych
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Udzia³ Caritas AW w programie sta¿owym dla Lwowa Bezdomni na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
W dniach 15-23 kwietnia 2009 r. realizowany by³ w Warszawie
program sta¿ów dla pracowników socjalnych ze Lwowa odby-
waj¹cy siê w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zapewnia-
nie us³ug dla osób bezdomnych we Lwowie”. W realizacji progra-
mu wziê³a obok Biura Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miasta, OPS
Wola, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Bezdomnym oraz trzech
ekspertów z Holandii tak¿e Caritas Archidiecezji Warszawskiej
dziel¹c siê z uczestnikami doœwiadczeniami w zakresie pomocy
bezdomnym zebranymi w ramach dzia³alnoœci schronisk Caritas
na ul. Wolskiej i ¯ytniej.

W okresie od 3.06.2009 r. do 31.12.2009 r. w Schronisku
Caritas AW dla bezdomnych mê¿czyzn „Przystañ” realizowany
by³ projekt „Bezdomni na rzecz spo³ecznoœci lokalnej” Projekt,
sfinansowany przez M. St. Warszawa polega³ na przeprowadze-
niu prac remontowych w piêciu warszawskich œwietlicach œrodo-
wiskowych. Prace wykonywa³o 29 bezdomnych mê¿czyzn – mie-
szkañców schroniska. W ramach projektu przeszli oni szkolenie
na temat wychodzenia z bezdomnoœci (poruszaj¹ce takie
problemy jak, skuteczna komunikacja, skuteczna realizacja
zadañ, radzenie sobie z emocjami) oraz szkolenie BHP. Ponadto
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Min¹³ rok

26 wrzeœnia 2009 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej ob-
chodzi³a jubileusz 20-lecia. Uroczystoœci rozpoczê³y siê
w Archikatedrze œw. Jana na warszawskiej Starówce Eucha-
rysti¹, któr¹ w licznej koncelebrze sprawowa³ arcybiskup
warszawski ks. Kazimierz Nycz. Arcybiskup wyg³osi³ homiliê,
w której przypomnia³, i¿ s³u¿ba najubo¿szym – diakonia – sta-
nowi nieodzowny element i jeden z filarów obecnoœci Koœ-
cio³a w œwiecie. W koncelebrze uczestniczy³ aktualny dyre-
ktor CAW, ks. Zbigniew Zembrzuski, jego poprzednik, ks. Mi-
ros³aw Jaworski, oraz dyrektor Caritas Polska, ks. Marian
Subocz. Po Eucharystii okolicznoœciowe listy gratulacyjne
odczytali przedstawiciele Marsza³ka Województwa Mazo-
wieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty.

Kolejnym punktem programu by³o spotkanie uczestników
Eucharystii na dziedziñcu kompleksu „Res Sacra Miser”,
mieszcz¹cego biuro i placówki warszawskiej Caritas. Przy
dŸwiêkach kameralnej orkiestry dêtej i smakowitym poczê-
stunku serwowanym przez gastronomiê Caritas goœcie z ró¿-

nych stron archidiecezji mieli nieczêst¹ okazjê do bezpoœ-
redniego kontaktu. Obchody zgromadzi³y przede wszystkim
cz³onków Parafialnych Zespo³ów Caritas oraz Szkolnych Kó³
Caritas, jak równie¿ pracowników warszawskiej Caritas. Nie-
zwyk³e zainteresowanie wzbudzi³ ogromny jubileuszowy tort,
który w rekordowym czasie zosta³ rozdzielony pomiêdzy kon-
sumentów. Przebojem dnia by³y te¿ „pra³atki” – ciastka z kre-
mem w stosownym odcieniu.

Kilkaset metrów od dziedziñca kompleksu „Res Sacra Mi-
ser”, przed koœcio³em sióstr Wizytek odby³ siê festyn Para-
fialnych Zespo³ów Caritas archidiecezji. Na kilkunastu stoi-
skach wolontariusze oferowali ró¿norodne przedmioty i wy-
roby w celu pozyskania œrodków na dzia³alnoœæ charytaty-
wn¹ w parafii. Mo¿na by³o miêdzy innymi nabyæ wonne my-
d³a w³asnej, ekologicznej produkcji. Pogoda dopisa³a, goœ-
cie i humory równie¿. Ten s³oneczny wrzeœniowy dzieñ z pew-
noœci¹ przyjemnie zapisa³ siê w pamiêci wolontariuszy, pra-
cowników i wszystkich sympatyków warszawskiej Caritas.

Jubileusz Caritas Archidiecezji Warszawskiej
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umo¿liwiono im skorzystanie z porad terapeuty uzale¿nieñ.
Projekt mia³ na celu uaktywnienie osób bezdomnych, wykreo-
wanie liderów do planowanych indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomnoœci oraz ukazanie osób bezdomnych
jako nie tylko korzystaj¹cych z pomocy, ale tak¿e nios¹cych kon-
kretn¹ pomoc. Projekt uzyska³ wsparcie prywatnego sponsora,
Marka Doppelsteina, specjalisty ds. budowlanych, który spra-
wowa³ nadzór nad pracami remontowymi.

Agata B³¹dziñska, pracownik warszawskiej Caritas, odebra³a
w sobotê 1 paŸdziernika statuetkê „Ubi Caritas” za szczególne
zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych. Pani
Agata pracuje jako koordynator interdyscyplinarnego 50. oso-
bowego zespo³u hospicjum domowego CAW z siedzib¹ w B³oniu.
Zosta³a laureatem nagrody „Ubi Caritas” w kategorii „Œwiade-
ctwo” za wyj¹tkowo ofiarne i profesjonalne pe³nienie obowi¹-
zków s³u¿bowych. Podczas uroczystoœci zorganizowanej wspól-
nie przez Caritas Polska i Diakoniê Koœcio³a ewangelicko-aug-
sburskiego wrêczono tak¿e nagrody „Mi³osiernego Samaryta-
nina”, przyznawane za dzia³alnoœæ charytatywn¹ przez wspól-
notê luterañsk¹ w Polsce.

W dniach 5 i 6 grudnia 2009 r. Caritas AW, Radio Plus Warszawa
i Centrum Kultury Dobre Miejsce w Lesie Bielañskim na ul.
Dewajtis 3 zaprosi³y chêtnych do udzia³u w akcji charytatywnej.
W ramach tej akcji zorganizowano kiermasz œwi¹teczny oraz
loteriê fantow¹, z której ca³kowity dochód przeznaczono dla
œwietlic socjoterapeutycznych Caritas AW. Jednoczeœnie pro-
wadzono zbiórkê darów, z których przygotowano póŸniej paczki
œwi¹teczne dla dzieci.

Pracownicy, wspó³pracownicy i wolontariusze warszawskiej Ca-
ritas podzielili siê wigilijnym op³atkiem na spotkaniu 22 grud-
nia 2009 r. O oprawê muzyczn¹ wigilii zadba³ zespó³ „Pampers”,
rekrutuj¹cy siê z pracowników Zespo³u Niepublicznych Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej Caritas AW i grywaj¹cy dla jego pacjentó-
w. Obecni byli goœcie z urzêdów sto³ecznych wspó³pracuj¹cych
z warszawsk¹ Caritas. Dodatkowym mi³ym akcentem by³o wrê-
czenie przedstawicielom Zespo³u Niepublicznych Zak³adów

Opieki Zdrowotnej Caritas AW oraz Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Caritas AW Stacja Opieki w B³oniu certyfika-
tów ISO 9001:2008.

W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 2009 r. oraz trzykrotnie w dwa dni
œwi¹teczne wszyscy chêtni mogli uczestniczyæ w uroczystych
posi³kach wydawanych przez oœrodki dla bezdomnych war-
szawskiej Caritas – „Tylko z darów mi³osierdzia” na ul. ¯ytniej
i „Przystañ” na ul. Wolskiej. W wieczerzy wigilijnej wziê³o w sumie
udzia³ oko³o 600 osób. Ponadto patrole Stra¿y Miejskiej roz-
wioz³y w ten szczególny wieczór potrzebuj¹cym w mieœcie kilka-
dziesi¹t litrów zupy. W sumie w okresie œwi¹tecznym osoby
bezdomne i potrzebuj¹ce spo¿y³y w oœrodkach Caritas w War-
szawie ponad 4000 posi³ków.

Rok 2009 zakoñczy³ siê wa¿nym wydarzeniem dla dwóch spo-
œród piêciu prowadzonych przez warszawsk¹ Caritas niepu-
blicznych zak³adów opieki zdrowotnej – ZNZOZ w Warszawie na
Krakowskim Przedmieœciu i NZOZ w podwarszawskim B³oniu
uzyska³y certyfikaty ISO 9001:2008. Warszawska placówka od
lat prowadzi Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy i hospicjum stacjo-
narne. Obie formy pomocy ciesz¹ siê du¿ym uznaniem pac-
jentów i ich rodzin. Placówka w B³oniu prowadzi opiekê hospicyj-
n¹ w trybie domowym, a tak¿e sprawuje pielêgniarsk¹ opiekê
d³u-goterminow¹ nad pacjentami ciê¿ko i przewlekle chorymi.
Warszawski ZNZOZ uzyska³ certyfikat w zakresie „Œwiadczenie
us³ug medycznych obejmuj¹cych opiekê paliatywno-hospi-
cyjn¹ i opiekê d³ugoterminowa stacjonarn¹”, a NZOZ w B³oniu
w zakresie „Œwiadczenie us³ug medycznych w zakresie opieki
d³ugoterminowej i opieki paliatywno-hospicyjnej w ramach hos-
picjum domowego”.

Z up³ywaj¹cym rokiem 2009 dobieg³ koñca projekt Bursy
Promocji Zawodowej dla dziewcz¹t ze œrodowisk wiejskich, który
Caritas AW prowadzi³a we wspó³pracy z Agencj¹ Nieruchomoœci
Rolnych. Z tej okazji 3 grudnia 2009 r. w pomieszczeniach Bursy
odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce, w którym udzia³ wziêli
przedstawiciele Agencji – wiceprezes Jaros³aw Lenkiewicz i za-
stêpca dyrektora Zespo³u Organizacyjnego Karol Gêbka, obec-
na dyrekcja Caritas warszawskiej - ks. Zbigniew Zembrzuski
i Barbara Czarnocka oraz pomys³odawca projektu – poprzedni
dyrektor Caritas archidiecezji, ks. Miros³aw Jaworski. Przez
osiem lat trwania projektu przez bursê „Przystañ na Skarpie”
przewinê³o siê ponad 1000 uczestniczek. Cykl przysposobienia
do usamodzielnienia w Warszawie ukoñczy³o 621 dziewcz¹t,
z czego 581 „zakotwiczy³o siê” w stolicy.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesiêcy w „Oknie ¿ycia” funkcjonu-
j¹cym – miêdzy innymi za spraw¹ Caritas AW – w domu zakon-
nym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na ul. Ho¿ej w Warsza-
wie zostawiono szeœcioro noworodków. W „Oknie ¿ycia” mog¹
zostawiaæ swe nowonarodzone dzieci osoby, które z ró¿nych po-
wodów nie s¹ w stanie siê nimi opiekowaæ.

Agata B³¹dziñska z Caritas AW laureatk¹ nagrody
„Ubi Caritas”

Kiermasz Œwi¹teczny w Dobrym Miejscu

Bo¿e Narodzenie w warszawskiej Caritas

Œwi¹teczne posi³ki w CAW

Certyfikaty ISO dla placówek medycznych warszawskiej Caritas

Zakoñczenie projektu Bursy Promocji Zawodowej

Okno ¿ycia

Agata B³¹dziñska – pielêgniarka koordynuj¹ca pracê

w hospicjum domowym CAW.


