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Wspomnienie

Jan Krzysztof Cholewiñski
W toku d³ugich, mêskich rozmów Szef zara¿a³ ich wizjami zmiany sytuacji ¿yciowej. Na prze³omie roku nawi¹zywaliœmy kontakt z pracodawcami, placówkami prowadz¹cymi terapiê
odwykow¹ – ze wszystkimi, którzy mieli jakieœ propozycje dla
naszych mieszkañców. Pomys³odawc¹ by³ zawsze Kierownik.
Inicjowa³ spotkania, podpisywa³ porozumienia o wspó³pracy.
Przygotowywa³ kontrakty z mieszkañcami próbuj¹c sk³oniæ ich
do aktywnoœci na rzecz innych. Tak powsta³y grupy wsparcia.

J. K. Cholewiñski w gronie wspó³pracowników.

Pamiêtam dok³adnie dzieñ kiedy spotka³am Pana Cholewiñskiego po raz pierwszy. Pracowa³am od kilku miesiêcy w schronisku „Przystañ” jako pracownik socjalny. Po powrocie z urlopu pozna³am go jako swojego nowego szefa. Przechadza³ siê
po placu przed budynkiem schroniska i planowa³ remont dachu i nawierzchni placu.
Pan Cholewiñski przyby³ jako budowlaniec, a odszed³ jako fachowiec od rozwi¹zywania problemów osób bezdomnych.
Pracê rozpoczyna³ ka¿dego dnia bardzo wczeœnie. Ilekroæ
wyje¿d¿a³ z oœrodka by³ pod telefonem, zawsze oddzwania³
i nigdy umówiony nie zapomnia³ o spotkaniu. Zawsze przybywa³ przed czasem, zawsze mnie popêdza³: „Pani Joanno – nie
lubiê siê spóŸniaæ”. Dlatego kiedy 21 marca nie zjawi³ siê na
umówione spotkania, wiedzia³am, ¿e musia³o coœ siê staæ. Nie
zapomnê nigdy tego strasznego pierwszego dnia wiosny, kiedy
otrzyma³am wiadomoœæ o jego œmierci. Jeszcze w sobotê
rozmawia³am z Szefem telefonicznie ciesz¹c siê wiosn¹ i informacj¹, ¿e po chorobie wraca wkrótce do pracy.
Przez ostatnie kilka miesiêcy Szef du¿o pracowa³ nad nowym
projektem wspólnie z przedstawicielami innych organizacji
pomagaj¹cych bezdomnym. Wielokrotnie wyje¿d¿a³, ale codziennie choæ przez chwile rozmawialiœmy o tym, co siê dzieje
w placówce.
Wspominaj¹c lata wspólnej, bezkonfliktowej wspó³pracy,
czêsto zastanawiam siê, jak to siê nam udawa³o. Praktycznie
tylko we dwoje pracowaliœmy etatowo dobieraj¹c sobie wspó³pracowników-wolontariuszy spoœród mieszkañców placówki.
To by³y lata budowania atmosfery wspó³pracy i uczenia naszych mieszkañców brania odpowiedzialnoœci za w³asny los.

Jednoczeœnie w schronisku realizowa³ projekty budowlane –
remont œwietlico-sto³ówki, przebudowê kuchni i dy¿urki. Potem rozpocz¹³ siê remont poszczególnych sal mieszkalnych,
w tym najwiêkszej, gdzie mieszka 30 osób. Po³o¿one zosta³y
kafelki w salach dla chorych, aby stworzyæ lepsze warunki dla
utrzymania czystoœci. Powsta³a koncepcja stworzenia z jednej
z sal kilku niezale¿nych pokoi 8-osobowych, pomalowanych
na pogodne têczowe kolory, z meblowymi ³ó¿kami i szafami
stwarzaj¹cymi przytuln¹ atmosferê, któr¹ dope³nia³ stolik
z lampk¹, kwiaty na parapetach i firanki w oknach. Zamieszka³y tu osoby zaanga¿owane w ¿ycie wspólnotowe placówki,
pracuj¹ce nad sob¹ i zmieniaj¹ce swoj¹ sytuacjê.
Od grudnia 2009 pracowaliœmy ju¿ w poszerzonym zespole,
w sk³ad którego wchodzi³o dwóch pracowników administracyjnych, dwóch pracowników socjalnych, dwóch psychologów,
dwie pielêgniarki, dwóch dy¿urnych nocnych.
Pan Jan Cholewiñski pozosta³ nam wszystkim w pamiêci jako
cz³owiek lubi¹cy innych ludzi i swoj¹ pracê dla bezdomnych,
któr¹ wykonywa³ z du¿ym zaanga¿owaniem. Dziœ, kiedy zajmujê jego miejsce, podejmuj¹c decyzje, czêsto zastanawiam siê,
co by zrobi³ na moim miejscu. I choæ nie mogê ju¿ do niego
zadzwoniæ, wierzê, ¿e jego dobry duch pomo¿e nam kontynuowaæ to dzie³o.
Joanna Kaup-Markiewicz

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Ka¿dy mo¿e pomóc
Papie¿ Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” jasno okreœla
profil dzia³alnoœci charytatywnej w Koœciele: „… caritas chrzeœcijañska jest przede wszystkim odpowiedzi¹ na to, co w konkretnej
sytuacji stanowi bezpoœredni¹ koniecznoœæ: g³odni musz¹ byæ
nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadziej¹ na uzdrowienie, wiêŸniowie odwiedzani itd.” (31).
Caritas warszawska od ponad dwudziestu lat stara siê odpowiedzieæ na konkretne potrzeby ludzi w Warszawie i na terenie archidiecezji. Codziennie otaczamy opiek¹ medyczn¹ ponad 400
chorych, 270 bezdomnym zapewniamy kompleksow¹ pomoc, dla
ponad 120 dzieci prowadzimy zajêcia edukacyjno-wychowawcze
w œwietlicach.
Najwiêkszym naszym zadaniem jest leczenie chorych w placówce
stacjonarnej przy Krakowskim Przedmieœciu 62. W hospicjum
przebywa 26 pacjentów chorych terminalnie, w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym – 123 pacjentów. Hospicjum domowe z biurem w B³oniu przynosi codziennie ulgê w cierpieniu 94 osobom
chorym terminalnie. Ponadto 160 pozostaj¹cych w domu przewlekle chorych korzysta z pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej
prowadzonej przez Stacje Opieki w B³oniu, Raszynie, Grójcu i Piasecznie. Opieka medyczna jest oparta na kontraktach z Mazowieckim Oddzia³em Narodowego Funduszu Zdrowia, a dofinansowana
ze œrodków samorz¹dowych niektórych miast i gmin, g³ównie
Warszawy. Korzystamy tak¿e z hojnoœci darczyñców i sponsorów.
Drugim co do wielkoœci zadaniem warszawskiej Caritas jest pomoc
osobom bezdomnym. W schroniskach w Warszawie na Woli mamy
³¹cznie 250 miejsc, w tym 60 dla kobiet. Placówki te zapewniaj¹
podstawow¹ pomoc: ³aŸniê, czyst¹ odzie¿ z magazynu, ciep³e posi³ki w jad³odajni, spotkania z pracownikami socjalnymi i psychologami. Wiele osób mo¿e podj¹æ terapiê, w³¹czyæ siê do programu mieszkañ treningowych, otrzymaæ fachow¹ pomoc medyczn¹ i pielêgnacyjn¹ (w ramach 30 ³ó¿ek dla chorych po leczeniu
szpitalnym w schronisku „Przystañ” przy ul. Wolskiej 172).
W roku 2010 pomoc w naszych schroniskach otrzyma³o ³¹cznie
ponad 700 bezdomnych, z ³aŸni skorzystano ponad 7700 razy,
wydano oko³o 130 tys. posi³ków. Ciep³e posi³ki by³y wydawane
równie¿ w niedziele i œwiêta, a w œwi¹teczne dni Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy spo¿y³o je dodatkowo ponad 200 osób z zewn¹trz
– nie zamieszka³ych w schroniskach.
Trzecim zadaniem Caritas AW jest pomoc dzieciom œwiadczona
w œwietlicach socjoterapeutycznych na terenie Warszawy, a tak¿e
poprzez organizowanie letniego wypoczynku i program „Skrzyd³a”. W naszych placówkach dzieci otrzymuj¹ fachow¹ pomoc edukacyjno-wychowawcz¹ oraz psychologiczn¹. Dziêki temu mog¹
siê lepiej uczyæ, rozwijaæ zainteresowania i nie prze¿ywaæ izolacji
z powodu braku œrodków lub zaniedbañ ze strony rodziców.

3 794 377 z³. W to wielkie dzie³o w³¹czy³o siê ok. 90 Parafialnych
Zespo³ów Caritas, które przekaza³y produkty spo¿ywcze – cukier,
makaron, mas³o, m¹kê, mleko, p³atki, sery, dania gotowe, oliwê,
kasze, kawê zbo¿ow¹ – bezpoœrednio najbardziej potrzebuj¹cym.
W roku 2010 roku Caritas AW b³yskawicznie ruszy³a na pomoc
powodzianom. Wys³aliœmy ponad 20 transportów samochodowych ze œrodkami opatrunkowymi, ¿ywnoœci¹, œrodkami chemicznymi, odzie¿¹, artyku³ami budowlanymi i dezynfekcyjnymi.
Od czerwca do wrzeœnia prowadziliœmy zbiórkê publiczn¹. Pomogliœmy poszkodowanym w Bogatyni, Legnicy, Sandomierzu, Tarnowie, gminie G¹bin na Mazowszu oraz przekazaliœmy bezpoœrednio do Caritas Polska na cele pomocy dla powodzian kwotê
oko³o 300 tysiêcy z³.
W roku 2010 w centralnym biurze Caritas AW pomogliœmy
w indywidualnych sytuacjach 132 osobom na ³¹czn¹ kwotê blisk¹
100 tys. z³. Wspieraliœmy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
koszty leczenia, zakup sprzêtu rehabilitacyjnego oraz lekarstw.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e drugi, nie mniej wa¿ny nurt pomocy,
realizowany jest w parafiach i wielu szko³ach archidiecezji, gdzie
dzia³aj¹ Parafialne Zespo³y i Szkolne Ko³a Caritas.
Szanowni Pañstwo, pracownicy Caritas Archidiecezji Warszawskiej, wolontariusze, sponsorzy i darczyñcy!
Uczciw¹ prac¹, umiejêtnoœciami i zaanga¿owaniem mo¿na pomóc wielu osobom potrzebuj¹cym. W imieniu wszystkich, którym
pomogliœmy i pomagamy serdecznie dziêkujê Wam za ka¿de dobro
dane z serca: przy ³ó¿ku chorego, w schroniskach, w œwietlicach,
w biurze, w parafii, w szkole i na lokalnym osiedlu.
Szczególne podziêkowania kierujê do wolontariuszy w placówkach stacjonarnych, w Parafialnych Zespo³ach Caritas i Szkolnych
Ko³ach Caritas. Wasze dobro odbija siê w uœmiechu starszego cz³owieka, kolegi czy borykaj¹cej siê z ¿yciem matki.
Dziêkujê sponsorom i darczyñcom za ka¿dy p³yn¹cy z serca dar.
Niech dobry Bóg bêdzie nagrod¹ dla ka¿dego, kto czyni dobro i dobrem umie siê dzieliæ. Dziêkuj¹c wszystkim zachêcam do pracy
i wspó³pracy na rzecz tych którzy potrzebuj¹ pomocy. Bo ka¿dy
z nas mo¿e pomóc…
ks. Zbigniew Zembrzuski
dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej

W 2010 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej zorganizowa³a
9 turnusów kolonijnych dla dzieci w oœrodkach wypoczynkowych
w ca³ej Polsce. Ponad 160 dzieci skorzysta³o z wypoczynku w ramach pomocy ofiarom powodzi. Œrodki na kolonie dla dzieci
pochodzi³y z Biura Edukacji m. st. Warszawy, Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom.
W naszych dzia³aniach na rzecz najubo¿szych wa¿ne miejsce
zajmuje program PEAD – „Dostarczanie ¿ywnoœci dla najubo¿szej
ludnoœci Unii Europejskiej”. W 2010 r. Caritas AW otrzyma³a
i rozprowadzi³a 1 130, 314 ton ¿ywnoœci na ³¹czn¹ kwotê
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CARITAS W KOŒCIELE

Biuletyn Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Benedykt XVI do Caritas
Co jest najwa¿niejsze w pracy Caritas? Czy wystarczy, ¿e lekarz w naszej placówce jest dobrym fachowcem, jeœli nie umie z szacunkiem odnosiæ siê do pacjentów? Czy wys³aæ pracowników na kurs podwy¿szaj¹cy ich kwalifikacje zawodowe, czy na rekolekcje?
Czy cz³owiek wierz¹cy bêdzie lepiej traktowa³ podopiecznych? Sk¹d najlepiej czerpaæ motywacjê do dobrej pracy?
27 maja 2011 r. Ojciec Œwiêty spotka³ siê z uczestnikami XIX
Zgromadzenia Ogólnego Caritas Internationalis, œwiêtuj¹cymi
w Watykanie szeœædziesi¹t¹ rocznicê istnienia tej zrzeszaj¹cej
Caritas krajowe na ca³ym œwiecie organizacji. Przemawiaj¹c do
nich Benedykt XVI zwróci³ uwagê, ¿e œwiadectwo mi³osierdzia
ma dziœ kluczowe znaczenie w misji ewangelizacyjnej Koœcio³a.
Co nas wyró¿nia?
„Caritas Internationalis ró¿ni siê od innych agencji socjalnych
tym, ¿e jest koœcielna, ma udzia³ w misji Koœcio³a – przypomnia³
Ojciec Œwiêty. – W³aœnie ta to¿samoœæ daje Caritas Internationalis si³ê i efektywnoœæ”.
Wydawa³oby siê to oczywiste. A jednak skoro Benedykt XVI
z naciskiem zwraca uwagê na koœcieln¹ to¿samoœæ Caritas,
widocznie jest jakiœ problem. Czy tylko gdzieœ daleko w zlaicyzowanych krajach? Czy przypadkiem nasze placówki nie staj¹
siê coraz mniej „koœcielne”, a coraz bardziej podobne do agend
pomocy spo³ecznej? Czy w pogoni za dope³nieniem procedur
i dostosowaniem siê do standardów mamy jeszcze czas, ¿eby
potraktowaæ cz³owieka jak cz³owieka, a nie tylko petenta?
Czy rachunek ekonomiczny nie zaczyna dominowaæ w wielu placówkach, a brak czasu i nadmiar obowi¹zków nie sprawiaj¹, ¿e
pracownicy „zbywaj¹” ludzi przychodz¹cych po pomoc? Czy
niedowartoœciowany materialnie lub niedostatecznie zmotywowany pracownik nie próbuje siê dowartoœciowaæ kosztem przychodz¹cego po pomoc „lumpa”, „dziada” czy „nieroba”?

Czy w³aœnie motywacja wyp³ywaj¹ca z nauki Koœcio³a nie broni
nas najlepiej przed takimi postawami, ka¿¹c skupiæ siê na indywidualnym cz³owieku potrzebuj¹cym pomocy?
Fachowo, przejrzyœcie i z mi³oœci¹
„Stolica Apostolska jest (…) odpowiedzialna za œledzenie dzia³añ Caritas Internationalis i nadzór. Ma zapewniæ, by jej dzia³alnoœæ humanitarna i charytatywna oraz treœæ jej dokumentów
by³y w pe³ni zgodne z nauczaniem Stolicy Apostolskiej i Koœcio³a,
a tak¿e, by by³a zarz¹dzana w sposób kompetentny i przejrzysty”
– mówi³ papie¿.
W³aœciwe przygotowanie personelu i stosowanie siê do procedur to rzecz podstawowa. Podobnie jak przejrzyste i sprawne
zarz¹dzanie organizacj¹. Nadto jednak potrzebne nam chrzeœcijañskie podejœcie do podopiecznego – jako bliŸniego, brata
w cz³owieczeñstwie. Winno ono wyrastaæ z przykazania mi³oœci.
Cz³owiek wierz¹cy w potrzebuj¹cym cz³owieku mo¿e zobaczyæ
cierpi¹cego Chrystusa i z ca³¹ fachowoœci¹ staraæ siê mu
pomóc. W³aœnie t¹ dodatkow¹ motywacj¹, której gdzie indziej
czasem nie mo¿na oczekiwaæ, powinniœmy siê wyró¿niaæ na tle
innych podmiotów pomocowych.
Nasze wieczne przeznaczenie
„Gdy brak podstaw transcendentnych, odniesienia do Boga
Stwórcy i nie uwzglêdnia siê naszego wiecznego przeznaczenia,
zagra¿a uleganie szkodliwym ideologiom” – przestrzeg³ Benedykt XVI.
Jak te s³owa przek³adaj¹ siê na konkret ¿ycia i pracy? Przypomina mi siê dyrektor domu opieki, który latami uczy³ pracowników, ¿e do cierpi¹cego cz³owieka maj¹ podchodziæ z takim
nabo¿eñstwem jak do Pana Jezusa w Eucharystii. Naiwne?
W³aœnie w tym domu nie us³ysza³am ¿adnej skargi na personel.
Gdy pamiêtamy o wartoœci ludzkiego ¿ycia, o mi³oœci Stwórcy do
ka¿dego z najmniejszych, gdy w cierpi¹cym potrafimy zobaczyæ
Chrystusa, gdy powstrzymujemy siê od os¹dów („Kto zgrzeszy³,
on czy jego rodzice?”) i akceptujemy istnienie pytañ, na które
nie umiemy odpowiedzieæ, wtedy cierpi¹cemu cz³owiekowi z nami bezpieczniej. Nie bêdziemy siê zastanawiaæ, czy „jakoœæ jego
¿ycia” jest jeszcze wystarczaj¹ca, aby go ratowaæ… Zrobimy
wszystko, co mo¿liwe, nawet kiedy ludzka pomoc ograniczy siê
tylko do ³agodzenia bólu, obecnoœci, modlitwy. Bêdziemy ³agodziæ rozpacz i sami jej siê nie poddamy pamiêtaj¹c o obietnicy
naszego „wiecznego przeznaczenia”.
Agnieszka Homan
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Archiwum CMJP2/ Fot. Szymon Pulcyn.
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A serce jest gratis
Nie mamy recepty na d³ugowiecznoœæ ani na wspania³e ¿ycie. Ale do³o¿ymy wszelkich starañ, ¿eby pacjent jak najd³u¿ej by³ z nami
– deklaruj¹ pracownicy Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Kobieta siedzi na wózku – nieruchoma, jakby nieobecna. Mê¿czyzna delikatnie smaruje jej twarz. Wchodz¹cym do pokoju
wyjaœnia: „Nak³adam oliwkê, ¿eby nawil¿yæ cerê”. Po chwili dodaje tonem usprawiedliwienia: „Na co mi przysz³o, staremu…?
Mam ju¿ 86 lat, moja ¿ona 82.
– Przysz³o wype³niæ mi³oœæ do koñca, panie Zdzis³awie – odpowiada dr Barbara Ko³akowska, kierownik Zak³adu, specjalista
medycyny paliatywnej i anestezjolog. Scen krzepi¹cych, godnych uwiecznienia na taœmie filmowej czy malarskim p³ótnie
widzia³a w Zak³adzie wiele. Podobnie jak scen odwrotnych,
pe³nych cierpienia w samotnoœci, odchodzenia bez najbli¿szych. Bo u nas, mimo chorób i staroœci, toczy siê zwyk³e ¿ycie
– zapewnia.
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy mieœci siê w historycznym budynku (przy Krakowskim Przedmieœciu 62), który warszawiacy nazywaj¹ „Res Sacra Miser”, od wykutej na fasadzie budynku ³aciñskiej maksymy. To dawny pa³ac Kazanowskich, wpisany do rejestru zabytków. Ma 149 miejsc, dwa oddzia³y kobiece, jeden
mêski, hospicjum oraz oddzia³ dla chorych w stanach wegetatywnych.
Fryzjer, manicure i francuska piosenka
Mam towarzyszyæ pani kierownik w codziennym „obchodzie”,
najpierw jednak kilka s³ów wprowadzenia. – Sprawnoœæ naszych
pacjentów jest bardzo ma³a. Wiêkszoœæ nie potrafi samodzielnie
jeœæ, umyæ siê, a nawet przemieœciæ z ³ó¿ka na krzes³o. Czasem
s¹ to osoby chodz¹ce, ale nie zg³aszaj¹ce ¿adnych potrzeb, czyli
nie obs³uguj¹ce siê samodzielnie. Wszyscy wymagaj¹ ca³odziennej opieki, przewijania i karmienia – uprzedza pani doktor.
Zaczynamy od sali rehabilitacyjnej. I tu pierwsza niespodzianka:
jest g³oœno i weso³o, co zdaje siê potwierdzaæ trafnoœæ powiedzenia, ¿e ruch to zdrowie. Panie na wózkach rozci¹gaj¹ miêœnie
przy drabinkach, próbuj¹ swoich si³ przy balkonikach, a oczekuj¹ce na swoj¹ kolej æwicz¹ p³uca dmuchaj¹c w butelki z wod¹.
Zaczepiam pani¹ Zosiê zwracaj¹c uwagê na jej staranny manicure: – Ach, to zas³uga naszej kochanej Ani, kosmetyczki-wolontariuszki. Piêknie maluje paznokcie – wyjaœnia. I stopy nam pielêgnuje! – dopowiada kobiecy chórek.
Z Zak³adem zwi¹zanych jest 87 wolontariuszy. – Pacjenci bar
czekaj¹ na te wizyty, szczególnie na m³odych ludzi. S¹ spragnieni wiadomoœci, co u kogo s³ychaæ, co nowego siê wydarzy³o.
Wolontariusze dopinguj¹ ich do rehabilitacji, wzmacniaj¹ wolê
¿ycia. Regularnie przychodzi Danusia, fryzjerka, która strzy¿e
i uk³ada fryzury, a tak¿e bardzo oczekiwana m³oda wolontariuszka, która uczy francuskich piosenek. To dopiero gratka – opowiada dr Ko³akowska.
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Na korytarzu spotykamy pani¹ Mariê, która w ubieg³ym roku
zosta³a odznaczona „Honoratem” – medalem za wieloletni wolontariat, przyznawanym przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. – Przychodzê tutaj od blisko 11 lat. Najpierw dy¿urowa³am
cztery dni w tygodniu, teraz tylko dwa, po 3 godziny. Wyspecjalizowa³am siê w k¹paniu chorych. Pomagam, bo czujê tak¹ potrzebê – t³umaczy swoj¹ motywacjê. – Ale inni na emeryturze
je¿d¿¹ na dzia³ki – prowokujê. – Ja te¿. Wszystko mo¿na pogodziæ, jak siê chce. Tydzieñ jest d³ugi. Pani Maria uœmiecha siê
porozumiewawczo i biegnie do swoich zajêæ.
A my zagl¹damy na oddzia³ mêski. – Jak tam, panie Tadeuszu,
humor ju¿ siê poprawi³? – dopytuje doktor Ko³akowska. – Dobrze
by³o, jest i bêdzie, proszê pani¹ dyrektor. Mam laptopa, to jest
co robiæ. Ale poproszê za chwilê wpaœæ, jak siê ogolê – zaprasza
pan Tadek.
Idziemy jednak dalej. Wchodzimy do sali, gdzie le¿y pani Dorota
po udarze. Kiedy trafi³a do Zak³adu nie porusza³a siê i nie mówi³a. Po wstêpnej rehabilitacji ruchowej pojecha³a na rehabilitacjê neurologiczn¹. Æwiczy³a mowê. Teraz porozumiewa siê
doœæ swobodnie. Mówi mi, ¿e ma dopiero 48 lat, ale prawdopodobnie nigdy nie opuœci Zak³adu. Odwiedzaj¹ j¹ s¹siedzi – wspaniali, to oni sk³adali tu dokumenty, kiedy by³a w szpitalu.
– A gdzie rodzina? – pytam. – Mam tylko siostrê w Niemczech.
Czasem wpada do mnie, ale tak na sekundkê, przed wyjazdem.
Gdyby nie s¹siedzi, za³ama³abym siê mówi ze ³zami w oczach.
Pani Dorota le¿y w ogromnej, 60-metrowej sali, razem z piêcioma pacjentkami.
– No có¿, jesteœmy przecie¿ w pa³acu – t³umaczy pani dyrektor.
Niew¹tpliwie zalet¹ tych sal jest swobodny dostêp do ³ó¿ek,
mo¿na podjechaæ z podnoœnikiem i wózkiem. Wiêkszoœæ sal
w Zak³adzie to jednak pokoje 4-3-2-, a nawet jednoosobowe. Te
ostatnie niestety maleñkie.

Fot. Katarzyna Wo³ek.
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Wszêdzie panuje pa³acowa czystoœæ. Nie czuæ przykrych zapachów. – Po prostu dbamy o naszych pacjentów. Zdobyliœmy certyfikat jakoœci ISO. Nasz zak³ad ma byæ namiastk¹ domu – podkreœlaj¹ przedstawiciele personelu.
Nigdy jednak prawdziwym domem nie bêdzie. – Najgorsze s¹
sobota i niedziela, bo nie ma rehabilitacji i chorzy czasem siê
nudz¹. A przecie¿ wiêkszoœæ z nich ma rodzinê, która powinna tu
zajrzeæ. Pójœæ z mam¹ czy tat¹ na Mszê œw., zabraæ na spacer.
Opowiedzieæ, co w domu, poogl¹daæ zdjêcia. A zamiast tego s¹
pretensje do zak³adu. A my nie mamy œrodków, ¿eby na weekendy zatrudniæ wiêcej osób. Ca³e szczêœcie, ¿e w niedziele
przychodz¹ wolontariusze – mówi dr Ko³akowska. W zak³adzie
goœcie mog¹ kupiæ obiad pracowniczy, co jest du¿¹ pomoc¹
zw³aszcza dla wspó³ma³¿onków pacjentów.
Dziesiêæ miesiêcy w kolejce
ZOL zatrudnia 160 osób: 9 lekarzy specjalistów, ok. 80 pielêgniarek, 13 rehabilitantów. Ci ostatni pracuj¹ z prawie wszystkimi pacjentami. Æwiczenia dostosowane s¹ do mo¿liwoœci i potrzeb. Dla jednych podstawowym celem jest przekrêcenie siê na
³ó¿ku, dla drugich mo¿liwoœæ poruszania siê po domu, czy
pokonywanie schodów. Dobra rehabilitacja przynosi czasem zaskakuj¹ce efekty, na przyk³ad powrót do domu. W ubieg³ym roku
Zak³ad opuœci³o dwóch pacjentów, którzy trafili tu w stanie
wegetatywnym. Je¿d¿¹ co prawda na wózkach, ale obs³uguj¹ siê
samodzielnie.
– Chcielibyœmy, ¿eby pobyt u nas by³ czasowy, dla podreperowania zdrowia, ale nie zawsze to jest mo¿liwe. Pacjenci czêsto s¹
w bardzo zaawansowanym wieku albo w postêpuj¹cej szybko
chorobie. Rodziny opiekuj¹ siê dopóty, dopóki nie zaczyna to
przekraczaæ ich mo¿liwoœci. ¯eby nie nasz zak³ad, niejedna
osoba musia³aby zwolniæ siê z pracy, ¿eby zaj¹æ siê chorym, ale
wtedy z czego mia³aby ¿yæ? – pyta retorycznie Dorota Kotowska,
pielêgniarka oddzia³owa. Zaawansowanej opieki wymagaj¹
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pacjenci wypisywani ze szpitalnych OIOM-ów. To jest dy¿ur
ca³odobowy. Nie wszystkie rodziny s¹ w stanie go podj¹æ.
Trzeba mieæ w domu specjalistyczny sprzêt: ssak do odsysania
wydzielin, dobry materac przeciwodle¿ynowy, podnoœnik, ¿eby
³atwiej zmieniæ poœciel czy ³ó¿ko sterowane elektrycznie. W tej
sytuacji lepszym rozwi¹zaniem mo¿e byæ Zak³ad OpiekuñczoLeczniczy. Oczekuj¹cych jest du¿o. Na przyjêcie do ZOL-u Caritas
warszawskiej najd³u¿ej czekaj¹ kobiety – oko³o 10 miesiêcy,
mê¿czyŸni – pó³ roku, dwa miesi¹ce chorzy w stanach wegetatywnych. Najszybciej, bo ju¿ po oko³o dwóch tygodniach przyjmuje
hospicjum, ale s¹ te¿ takie okresy kiedy chorzy terminalnie
przyjmowani s¹ na bie¿¹co. Podstaw¹ przyjêcia do ZOL-u jest
skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wniosek pacjenta.
Pacjenci hospicjum nie ponosz¹ ¿adnych op³at. Podopieczni
Zak³adu p³ac¹ 70% renty lub emerytury, ale obecnie nie wiêcej
ni¿ 1765,73 z³. Podstaw¹ utrzymania placówki jest jednak kontrakt z NFZ. Zak³ad otrzymuje te¿ dotacjê z Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Sto³ecznego Warszawy w ramach programu
wsparcia ciê¿ko i nieuleczalnie chorych.
– Szukamy pomocy u sponsorów, ludzi dobrej woli. Zale¿y nam
zw³aszcza na dobrym sprzêcie, który podnosi jakoœæ opieki.
W ubieg³ym roku kupiliœmy kilka wspania³ych wózków, na których mog¹ posiedzieæ ci pacjenci, którzy jeszcze do niedawna
nie ruszali siê z ³ó¿ek. Marzymy o wadze dla chorych w stanie
wegetatywnym. Chêtnie zatrudni³abym po jednej dodatkowej
pielêgniarce na noc. Mo¿na by te¿ poszerzyæ metody rehabilitacji neurologicznej… – wzdycha doktor Ko³akowska.
Koszt pobytu pacjenta w Zak³adzie przy Krakowskim Przedmieœciu jest wysoki. – Leczenie, pielêgnacja, wikt i opierunek kosztuj¹, ale nasze serca s¹ gratis – mówi siostra Kotowska. – Ludzie
starsi czêsto odchodz¹. Nie mamy recepty na d³ugowiecznoœæ
ani na wspania³e ¿ycie. Ale do³o¿ymy wszelkich starañ, ¿eby pacjent jak najd³u¿ej by³ z nami.
¯ywym dowodem na to, ¿e nie jest
to deklaracja bez pokrycia, jest
najstarsza mieszkanka Zak³adu –
pani Irenka. – Kiedy tu przysz³am
mia³am 80 lat, a teraz przesz³o mi
97 – mówi z dum¹.
Alicja Wysocka
Copyright © by PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrze¿one. ¯adna czêœæ jak i ca³oœæ
utworów nie mo¿e byæ powielana i rozpowszechniania
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym
tak¿e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na
wszelkich polach eksploatacji) w³¹cznie z kopiowaniem,
szeroko pojêt¹ digitalizacj¹, fotokopiowaniem lub
kopiowaniem - bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA
Sp. z o.o. Jakiekolwiek u¿ycie lub wykorzystanie utworów
w ca³oœci lub w czêœci bez zgody PRESSPUBLICA
Sp. z o.o. lub autorów jest zabronione pod groŸb¹ kary
i mo¿e byæ œcigane prawnie.

Jedna z licznych imprez z udzia³em pacjentów. Pierwsza z lewej dr Barbara Ko³akowska, kierownik ZNZOZ.
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W s³u¿bie dziecku i rodzinie
Œwietlica Caritas przy Al. KEN 101 w Warszawie to miejsce, w którym pomoc
otrzymuj¹ nie tylko dzieci, ale i ich rodzina. Œwietlica mieœci siê w pomieszczeniach udostêpnionych przez parafiê Wniebowst¹pienia Pañskiego.
W dwóch salach oraz kuchni odbywaj¹ siê zajêcia, które prowadzi kierownik
– Natalia Goc³awska, dwoje wychowawców oraz reedukator, psycholog
i socjoterapeuta. Celem placówki jest udzielanie wsparcia dzieciom w wieku
od 6 do 14 lat, pochodz¹cym z rodzin obci¹¿onych problemami, czêsto
maj¹cym trudnoœci w nauce lub sprawiaj¹cym problemy wychowawcze.
W œwietlicy mog¹ ciekawie i bezpiecznie spêdziæ czas po szkole, kiedy
niejednokrotnie s¹ zdane tylko na siebie.
Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego na Ursynowie.

Ró¿ne aspekty pomocy
Zajêcia w œwietlicy odbywaj¹ siê w powszednie dni tygodnia
w godzinach 13.00 – 19.00 i przebiegaj¹ wed³ug uzgodnionego
z dzieæmi harmonogramu. Podopieczni otrzymuj¹ codzienn¹
pomoc w odrabianiu lekcji. W toku indywidualnej pracy z ka¿dym dzieckiem wychowawcy i wolontariusze mog¹ zwróciæ uwagê na jego s³absze strony i skupiæ siê na konkretnych problemach. Specjalistyczn¹ pomoc, m.in. w usuwaniu trudnoœci
w czytaniu i pisaniu, dzieci otrzymuj¹ w ramach zajêæ reedukacyjnych.
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Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach plastycznych, sportowych, komputerowych, a nade wszystko maj¹ kontakt z ludŸmi otwartymi
i gotowymi wesprzeæ je w ¿yciowych problemach. Mo¿e to byæ
rozpad rodziny, problemy w relacjach z rodzicami, alkohol
w rodzinie, œmieræ kogoœ bliskiego czy te¿ trudnoœci w kontaktach z rówieœnikami – s³owem wszelkie sprawy, z którymi dzieci
nie potrafi¹ sobie poradziæ, i w których ich najbli¿si z ró¿nych
powodów nie s¹ w stanie im pomóc. W œwietlicy mo¿na te¿,
pojedynczo lub w grupie, porozmawiaæ z psychologiem na ogólniejsze tematy, takie jak dojrzewanie, tolerancja, radzenie sobie
z emocjami. Aby dotrzeæ do ka¿dego indywidualnie stosowane
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niku konkursu ofert na tego typu dzia³alnoœæ. Goœciny udziela
placówce w budynku parafialnym miejscowy proboszcz, a dodatkowe wsparcie rzeczowe zapewnia Parafialny Zespó³ Caritas.
Pozyskanie œrodków na funkcjonowanie placówki w du¿ej mierze zale¿y od wysi³ków personelu przygotowuj¹cego odpowiednie dokumenty i wnioski. Personel okreœla tak¿e za³o¿enia i priorytety dzia³alnoœci œwietlicy na kolejne lata. Raz na semestr zbiera siê zespó³ opiniuj¹cy, który dokonuje przegl¹du problemów
podopiecznych i ustalaj¹ kierunki indywidualnej pracy wychowawczej.
Wsparcie rodziny
Na wsparcie œwietlicy mog¹ liczyæ równie¿ rodziny podopiecznych. Wychowawcy udzielaj¹ zainteresowanym pomocy, gdy
trzeba np. z³o¿yæ pismo w urzêdzie b¹dŸ zatroszczyæ siê o uzyskanie dofinansowania do kolonii czy mieszkania. Rozmawiaj¹
z rodzicami na tematy wychowawcze lub „¿yciowe”.
Podczas zajêæ w œwietlicy.

S¹ ró¿ne metody np. dramy, rysunki, muzyka. Czasem wystarczy
zwyk³y spacer. Pomoc¹ s³u¿y dzieciom równie¿ socjoterapeuta,
a gry i zabawy zespo³owe oraz wspólna praca (np. przyrz¹dzanie
pizzy) przygotowuj¹ do ¿ycia w spo³eczeñstwie w grupie, w klasie
pokazuj¹ dziecku jego mocne strony, pomagaj¹ prze³amaæ
nieœmia³oœæ, podnieœæ samoocenê.

Dwa razy do roku organizowane s¹ imprezy z udzia³em rodziców.
Wspólne wyjœcie na krêgle, basen czy wyjazd za miasto ma
integruj¹cy wp³yw na rodzinê. Okazj¹ do anga¿owania rodziców
jest doroczny festyn parafialny, podczas którego pozyskuje siê
œrodki dla œwietlicy. Rodzinê ubogacaj¹ tak¿e praktyczne i spo³eczne umiejêtnoœci nabyte przez dzieci w œwietlicy.
Matylda Zalewska

Czas spêdzany w œwietlicy jest okazj¹ do wspólnej modlitwy.
Wiara w ³ad panuj¹cy we wszechœwiecie i w to, ¿e jest siê w nim
kimœ bardzo wa¿nym pozwala ³atwiej znosiæ pora¿ki i dodaje
animuszu. Œwietlicê odwiedzaj¹ czêsto klerycy z warszawskiego
seminarium prowadz¹c wœród codziennych zajêæ swoist¹
katechezê. Dniem przeznaczonym na formacjê duchow¹ jest
pi¹tek. Tego dnia planowane s¹ te¿ dzia³ania na kolejny tydzieñ.
Wa¿n¹ sprawa jest ciep³y posi³ek, który wychowankowie czêsto
przygotowuj¹ sami (choæ pod nadzorem doros³ych). Oprócz
codziennego posi³ku dzieci otrzymuj¹ tak¿e podrêczniki szkolne
i materia³y z darów przekazywanych przez Parafialny Zespó³ Caritas oraz uczestnicz¹ w wycieczkach i koloniach, organizowanych
przez warszawsk¹ Caritas. Niektóre z nich objête s¹ dodatkowo
programem „Skrzyd³a”.
Œwietlica funkcjonuje przez ca³y rok – równie¿ w wakacje – obejmuj¹c akcj¹ „Lato w Mieœcie” tak¿e dzieci spoza krêgu sta³ych
podopiecznych. W ramach tej akcji dzieci otrzymuj¹ posi³ki i bior¹ udzia³ w rozmaitych przedsiêwziêciach – wycieczkach, wyjœciach do teatru, kina itp. W okresie letnim zajêcia na œwietlicy
kszta³tuj¹ w du¿ej mierze same dzieci. Bywa, ¿e uczestnictwo
w „Lecie w mieœcie” przes¹dza o pozostaniu dziecka w œwietlicy
po rozpoczêciu roku szkolnego.
Zaplecze
Obecnie wychowawcy opiekuj¹ siê w œwietlicy ka¿dego dnia
ok. 25 dzieci, g³ównie z Ursynowa i okolic. Dzia³alnoœæ œwietlicy
jest finansowana ze œrodków m.st. Warszawy pozyskanych w wy-
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SZKOLNE KO£A CARITAS

Zawsze s¹ chêtni
Prawie po³owa uczniów szko³y zaanga¿owana w Caritas? Dlaczego nie! Szkolne Ko³o Caritas w Wilanowie jest dowodem na to,
¿e pomaganie innym mo¿e byæ zjêciem ciekawym i wci¹gaj¹cym.

Wa¿ne osoby w wilanowskim SKC. Od prawej: Maria Butkiewicz, Anastazja Izmalkowa, Przemys³aw Frankowski, Miko³aj Lawtoszlagier, Andrzej Strokusz.

S³oneczne majowe popo³udnie, piêkny zabytkowy koœció³
œw. Anny w Wilanowie. A tu¿ przy nim, w ma³ej salce, grupka
m³odzie¿y jak co tydzieñ pakuje do kartonów m¹kê, mleko,
cukier i inne produkty. PóŸniej bêd¹ je wydawaæ potrzebuj¹cym.
Tym, którzy nie dadz¹ rady przyjœæ sami, zanios¹ paczki do domu. Wœród wolontariuszy s¹ Miko³aj i Przemek, uczniowie drugiej klasy Liceum Polonijnego wchodz¹cego w sk³ad Kolegium
œw. Stanis³awa Kostki. Od dwóch lat nale¿¹ do Szkolnego Ko³a
Caritas, które w wilanowskiej placówce dzia³a wyj¹tkowo aktywnie. W zesz³ym roku w pomoc w³¹czy³o siê a¿ 30 osób, czyli prawie po³owa uczniów tego niewielkiego liceum.
Przyci¹gn¹æ m³odzie¿
Maria Butkiewicz, zanim za³o¿y³a Ko³o i zosta³a jego opiekunk¹,
sama te¿ dzia³a³a w parafialnej Caritas. Zaczê³o siê od tego,
¿e widzia³am, w jakich strasznych warunkach ¿yj¹ niektórzy
ludzie. W trakcie wizyty u jednej z takich rodzin pomyœla³am:
trzeba im pomóc – wspomina. Cztery lata temu, gdy podjê³a
pracê jako nauczycielka fizyki i francuskiego w Kolegium
RES SACRA MISER nr 15 – czerwiec 2011

œw. Stanis³awa Kostki, wpad³a na pomys³, ¿eby wci¹gn¹æ do
pomocy m³odzie¿. Na pocz¹tku tylko przy parafii, a rok póŸniej
w miarê jak uczniowie coraz bardziej siê anga¿owali, a pani
dyrektor widzia³a coraz wiêksze efekty tej pracy – za rad¹ ksiêdza
z warszawskiej Caritas, w ramach Szkolnego Ko³a.
Kilkoro cz³onków wci¹¿ dodatkowo pomaga w parafialnym oœrodku wsparcia dla najubo¿szych. Oprócz wydawania paczek
bior¹ udzia³ w spotkaniach z okazji Dnia Chorego czy Bo¿ego
Narodzenia. – Szykowali poczêstunek, piêknie ozdabiali sto³y,
œpiewali kolêdy razem ze wszystkimi. Potem ci ludzie wychodzili
tacy podbudowani – cieszy siê opiekunka. – M³odzie¿ dziêki temu widzi, ¿e jest potrzebna, ¿e mo¿na tak wiele pomóc nawet
ludziom, których siê w ogóle nie zna.
Chc¹ siê odwdziêczyæ
Wœród uczniów Liceum Polonijnego œw. Stanis³awa Kostki
oprócz Polaków mo¿na spotkaæ przedstawicieli a¿ oœmiu
pañstw: Ukrainy, Bia³orusi, Rosji, Litwy, Kazachstanu, Kirgista-
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nu, Armenii i Gruzji. Warunkiem przyjêcia do szko³y s¹ polskie
korzenie i przynajmniej podstawowa znajomoœæ jêzyka. Dziêki
polskiemu stypendium m³odzie¿ ma tu zapewnione utrzymanie,
mieszkanie w bursie i naukê. Na czas matury zwykle wyje¿d¿aj¹
do rodzinnego domu – tam ³atwiej uzyskaæ wiêcej punktów z egzaminu. Zale¿y im na dobrych wynikach, bo chcieliby dostaæ siê
na studia w Polsce, a potem zamieszkaæ tu na sta³e.

Du¿ym prze¿yciem by³a pomoc w karmieniu chorych. – Na pocz¹tku trochê siê ba³em, ale póŸniej nabra³em wprawy, robi³em
to automatycznie – wspomina Przemek. – Kiedy ten cz³owiek powiedzia³ takie proste „dziêkujê”, to jedno s³owo by³o tak silne, ¿e
trafi³o do mnie jak strza³a.

W bursie mieszka ok. 60 osób z zagranicy i tylko trzech Polaków.
Jednym z nich jest Przemek przewodnicz¹cy Ko³a, który pochodzi z ma³ej miejscowoœci pod Bia³ymstokiem, blisko wschodniej
granicy. – W domu sam korzystam z pomocy Caritas, wiêc
chcia³bym siê jakoœ odwdziêczyæ – zaznacza. Wczeœniej moja
siostra siê tu uczy³a i mówi³a, ¿e pomoc dla innych daje du¿o
fajnych wra¿eñ, mo¿na wiele siê dowiedzieæ, nabraæ doœwiadczenia ¿yciowego. Zainteresowa³em siê, przyszed³em na jedno,
drugie spotkanie i tak siê tym zarazi³em.

Cz³onkowie ko³a w ka¿dy weekend je¿d¿¹ do Domu Chleba.
– Przychodz¹ tam bezdomni, a my nalewamy dla nich zupê,
roznosimy im posi³ki, wydajemy odzie¿ – wylicza Tania. Na listê
chêtnych musz¹ siê zapisywaæ wczeœniej, bo zawsze zg³asza siê
wiêcej osób ni¿ potrzeba. Bior¹ te¿ udzia³ w wolontariacie wewn¹trzszkolnym: pomagaj¹ kolegom w nauce czy wychowawcom
w opiece nad m³odszymi dzieæmi (w sk³ad Kolegium wchodzi
jeszcze szko³a podstawowa i gimnazjum). Anga¿uj¹ siê w zbiórki
pieniêdzy, ostatnio kwestowali w Galerii Mokotów, zbieraj¹c na
budowê domu dziecka w Ameryce Po³udniowej.

Ca³a szko³a pomaga

Nios¹ radoœæ
Zza drzwi jednej z klas p³yn¹ dŸwiêki „Barki” – szkolny chór
w³aœnie przygotowuje siê do jutrzejszej wizyty w Szpitalu
Dzieciêcym przy ul. Niek³añskiej. Bêd¹ przedstawiaæ program
artystyczny o b³. Janie Pawle II. – To te¿ jest forma wolontariatu,
¿eby zanieœæ tam trochê radoœci – podkreœla Maria Butkiewicz.

Ko³o nie ma œcis³ej struktury, ka¿dy mo¿e pomóc, jeœli tylko
chce. – Jak trzeba, to wszyscy siê zg³aszaj¹, w³aœciwie ca³a szko³a bierze w tym udzia³ – podkreœla opiekunka. – Te dzieci pochodz¹ z ubogich rodzin i czuj¹ wiêksz¹ potrzebê œwiadczenia ni¿ ci,
którzy maj¹ wszystko.
Nagroda bêdzie w niebie

Najwiêksze wra¿enie na cz³onkach Ko³a wywar³a wizyta w Hospicjum Caritas na Krakowskim Przedmieœciu. – Zaœpiewaliœmy
kilka piosenek, ale dla tych ludzi to by³o coœ wiêkszego, cieszyli
siê, bardzo dziêkowali – opowiada Tania, cz³onkini chóru. – Na
pocz¹tku by³am trochê przera¿ona, ale póŸniej zrozumia³am, jak
ci ludzie ciesz¹ siê z naszej obecnoœci – mówi Anastazja. – Czuli
siê potrzebni, kiedy mogli coœ opowiedzieæ o swoim ¿yciu.
Pozna³am pewn¹ pani¹, z któr¹ bardzo dobrze mi siê rozmawia³o, i cieszy³am siê, ¿e mamy taki dobry kontakt, chocia¿ widzimy siê pierwszy raz.

Dlaczego zdecydowali siê na wst¹pienie do Ko³a? Tania, która
przyjecha³a z Ukrainy, ju¿ wczeœniej mia³a kontakt z Caritas
w swojej rodzinnej parafii. – Razem z ksiêdzem jeŸdzi³am do
szpitali, domów dziecka i zrozumia³am, ¿e s¹ ludzie, którzy
potrzebuj¹ pomocy, nie mo¿emy obok nich tak po prostu
przechodziæ – mówi z przekonaniem. Anastazja tak¿e zetknê³a
siê z wieloma potrzebuj¹cymi, ale w jej okolicy nie by³o ¿adnej
organizacji, która by im pomaga³a. – Kiedy przyjecha³am do
Polski i zobaczy³am, ¿e s¹ tu takie organizacje, zdecydowa³am,
¿e te¿ chcê uczestniczyæ w ich pracy – wyjaœnia. – A ja mia³em
w domu chorego dziadka, wiêc przyzwyczai³em siê, ¿e trzeba siê
nim opiekowaæ – dodaje Miko³aj.
Zdarza siê, ¿e w rodzinnych miejscowoœciach ktoœ wyœmiewa siê
z ich zaanga¿owania. Mówi¹: po co ci to, co bêdziesz z tego
mia³a? A przecie¿ my te¿ bêdziemy potrzebowaæ pomocy, kiedy
bêdziemy starsi, to nas wszystkich czeka – stwierdza Tania.
Co jeszcze motywuje ich do dzia³ania? – Pomoc zawsze jest
nagradzana, jak nie tu, to w niebie – uœmiecha siê Przemek.
– Praca zbawia, dziêki pracy cz³owiek staje siê bardziej cz³owiekiem, jak to Jan Pawe³ II pisa³ w jednej z encyklik. Czerpiê
z tego energiê, czyst¹ radoœæ, dziêki temu te¿ wiele siê uczê.
W zesz³ym roku, kiedy pierwszy raz mia³em kontakt z chorymi,
podchodzi³em do tego sceptycznie, nie za bardzo mi sz³o.
PóŸniej zrozumia³em, ¿e chory to przecie¿ te¿ cz³owiek, ¿e ka¿dy
ma prawo do ¿ycia i to jest coœ piêknego.
Hanna Dêbska

Przygotowywanie paczek.
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Dobro i wdziêcznoœæ
Dwa worki marchewki, po worku pietruszki i selera, wielka puszka groszku, 60 jaj, no i reszta sk³adników. Musi starczyæ dla co
najmniej 150 osób. Ugotowane warzywa kroimy w dolnym koœciele. Nie wiem, jakby zareagowali nasi goœcie, gdyby zabrak³o sa³atki
jarzynowej. To by³oby chyba gorsze od braku wêdliny…
Sa³atka
Siostra Teresa Wiñska, Franciszkanka od Cierpi¹cych, kieruje
Zespo³em Charytatywnym w œródmiejskiej parafii œw. Aleksandra od dziesiêciu lat. Przejê³a ster od s. Józefy Nalepy, która pracowa³a tu od 1988 r. Sam Zespó³ istnieje jednak od… 1964 r.,
choæ nie od razu dzia³a³ pod obecn¹ nazw¹. Zreszt¹, jego najg³êbsze korzenie siêgaj¹ koñca XIX wieku, kiedy to na terenie
parafii powsta³ dom generalny bezhabitowego zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych, którego charyzmatem jest
w³aœnie s³u¿ba chorym i biednym. Siostry „od zawsze” wiêc pracowa³y w parafii.
Tradycja serwowania sa³atki jarzynowej jest du¿o krótsza, ale za
to silna. Panie z Zespo³u Charytatywnego – w liczbie mniej wiêcej
dziesiêciu – przygotowuj¹ sa³atkê trzy razy do roku, czyli na ka¿de spotkanie chorych i starszych w parafii. – Wa¿ne, ¿e to w³asna
praca, osobisty trud. Parafianie bardzo to sobie ceni¹ – podkreœla pani Bo¿enka, z najd³u¿szym, 20-letnim sta¿em w Zespole,
która nie tylko doprawia sa³atkê, ale te¿ dba o „smak” ca³ego
spotkania. – Bo wa¿ne jest nie tylko co podajemy, ale i jak, dlatego 20 sto³ów przykrywamy bia³ymi obrusami, salê dekorujemy
kwiatami i same – piêknie ubrane – us³ugujemy. W ten sposób
okazujemy szacunek naszym goœciom, którzy, trzeba powiedzieæ, te¿ przychodz¹ w odœwiêtnych strojach – podkreœla.
Atmosfera agap jest tak sympatyczna, ¿e panie zapominaj¹
o zmêczeniu. – Czujemy, ¿e jesteœmy wspólnot¹. Nikt nie chce
byæ anonimowy, ludzie chêtnie rozmawiaj¹, jest czas na œpiew,
wyst¹pienia przed mikrofonem. S¹ wszyscy nasi ksiê¿a, czyli a¿
oœmiu, na czele z proboszczem ks. pra³atem Tadeuszem Balewskim, i nikt siê nie spieszy. Ostatnio by³o tak du¿o ludzi, ¿e
pomyœla³am: Mój Bo¿e, czy wystarczy dla wszystkich miejsca,
poczêstunku? – wspomina siostra Teresa. Wystarczy³o. Tak¿e
dla tych, którzy przyszli wprost z ulicy, by zasi¹œæ przy stole „dla
VIP-ów”. W krytycznym momencie piêknie znalaz³ siê ksi¹dz proboszcz, dyskretnie rezygnuj¹c ze swojej porcji, ¿eby nikt nie
poczu³ siê intruzem i nie odszed³ nieugoszczony. Agapa jest

zwieñczeniem ca³ego przedpo³udnia dla chorych, które rozpoczyna siê ró¿añcem i – dla chêtnych – spowiedzi¹, a g³ównym
punktem jest Msza œw. z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. Spotkanie koñczy siê rozdaniem paczek – ostatnio przygotowano ich
ponad 200.
Dyskrecja banknotów
Paczki ¿ywnoœciowe rozdawane s¹ piêæ razy w roku, najwiêksze zawsze na Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc. Dziêki tej pomocy wiele osób mo¿e godnie
prze¿yæ œwiêta. – W ostatnim
roku, gdy zaczê³a dro¿eæ ¿ywnoœæ, zg³asza siê do nas coraz
wiêcej ludzi. W naszej parafii
mieszka sporo osób w podesz³ym wieku, zw³aszcza samotnych, starszych kobiet. To
dawne urzêdniczki, nauczycielki ze skromnymi emeryturami. Choæ zajmuj¹ mieszkaDary gotowe do wydania.
nia komunalne, czêsto nie s¹
w stanie zap³aciæ drogiego czynszu, nie starcza im na leki,
brakuje na ¿ywnoœæ. Du¿o jest te¿ biedy, której przyczyn¹ s¹
na³ogi, niezaradnoœæ ¿yciowa, choroby czy przemoc domowa –
wylicza siostra Teresa.
Parafialny Zespó³ Charytatywny ma pod sta³¹ opiek¹: ok. 340
osób, czyli 120 rodzin; 20 rodzin wielodzietnych oraz 80 osób
samotnych. Baza adresów aktualizowana jest g³ównie po parafialnej kolêdzie. Ksiê¿a docieraj¹ do tych, którzy wstydz¹ siê
swojej biedy i nie przyjd¹ po pomoc. Inni zg³aszaj¹ siê sami, bo
dowiedzieli siê od s¹siadki, ¿e w parafii mo¿na znaleŸæ pomoc.
¯eby zostaæ objêtym systematyczn¹ opiek¹, trzeba dostarczyæ
odpowiednie zaœwiadczenia, a w przypadku chorych czy emerytów – odcinek renty lub emerytury.

Jedna ze s³ynnych agap.
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Parafialny Zespó³ Charytatywny wykupuje podopiecznym
recepty, kupuje ¿ywnoœæ, przekazuje dary ofiarowane przez
zamo¿niejszych parafian. – Jeœli chodzi o finanse, to, dziêki
Bogu, nasi wierni s¹ bardzo hojni. Ufaj¹ nam i jesteœmy z tego
bardzo dumne. Co miesi¹c, w trzeci¹ niedzielê, przeprowadzamy zbiórki do puszek Caritas. W³aœciwie tylko z tego sk³ada siê
nasz bud¿et. S¹ te¿ tacy, którzy ofiaruj¹ wiêksz¹ sumê pieniêdzy,
jak pewna pani, która ju¿ nie mieszka w naszej parafii, ale ci¹gle
pamiêta o naszych podopiecznych – informuje s. Teresa.
Czêsto z puszek wyjmujemy banknoty 10-z³otowe, w których
zawiniête s¹ 50-tki. Có¿ za dyskrecja – nie kryje podziwu pani
Gra¿ynka.
Zród³em dochodu PZC jest równie¿ sprzeda¿ palemek wielkanocnych, które przez ca³y tydzieñ wykonuj¹ cz³onkinie Zespo³u.
Wielkie znaczenie ma te¿ rozprowadzanie nadwy¿ek ¿ywnoœci
z Unii Europejskiej, w ramach programu PEAD. W ubieg³ym roku
parafia œw. Aleksandra rozdzieli³a a¿ 22 tony mleka, kaszy, m¹ki,
cukru, makaronu, d¿emów, sera, gotowych dañ i innych produktów. Na „liœcie przydzia³u ¿ywnoœci unijnej” figuruje obecnie
180 nazwisk. Dla wielu rodzin te produkty to podstawa wy¿ywienia. A¿ strach pomyœleæ, co bêdzie, gdy za kilka lat program siê
skoñczy.
Tylko nie w porze seriali
Panie z PZC nie lubi¹ zwyk³ego rozdawnictwa. Wiedz¹, ¿e taka
pomoc mo¿e demobilizowaæ, dlatego prowadz¹ te¿ swego
rodzaju poœrednictwo us³ug: kontaktuj¹ parafian, którzy szukaj¹
pracy z tymi, którzy j¹ oferuj¹. Chodzi przede wszystkim o opiekê
nad chorymi czy zwyk³¹ codzienn¹ pomoc w zakupach i za³atwianiu spraw starszym osobom. Dziêki wymianie telefonów uda³o
siê pomóc paru osobom. Zasad¹ dzia³ania PZC jest te¿ walka
z anonimowoœci¹ pomocy. Ka¿dego potrzebuj¹cego przyjmuje
siê oddzielnie, indywidualnie. Ka¿dy mo¿e porozmawiaæ przy
zamkniêtych drzwiach. Dziêki temu skuteczniej mo¿na pomóc
– i to zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. – Ludzie
przychodz¹ te¿ po… rozmowê. Czasem panie nieœmia³o pytaj¹,
czy mog¹ chwilê ze mn¹ porozmawiaæ. Mój Bo¿e, to te¿ jest
bieda ludzka, gdy wokó³ tyle ludzi, a nie ma z kim zamieniæ
s³owa... – martwi siê s. Teresa. Niektórzy wiêc przychodz¹ regularnie, jak matka czwórki dzieci, której m¹¿ odsiaduje kolejny
wyrok. Bo parafialna Caritas, co zdarza siê rzadko, jest otwarta
codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku, od 10.00 do 11.00,
a czasem i do 13.00, dopóki przychodz¹ ludzie. – Trafiaj¹ do
nas z ca³ej Warszawy, tak ¿e czasem ju¿ si³ nam brak i pomocy nie
starcza. To jasno pokazuje, ¿e zespo³y charytatywne trzeba powo³ywaæ w ka¿dej parafii. W ten sposób te¿ bêdziemy sobie
nawzajem pomagaæ – postuluje s. Teresa, któr¹ czasem „z³oœæ
bierze, gdy ma zajmowaæ siê bied¹ po³owy Warszawy”.
Nikt jednak nie zostaje odes³any bez pomocy czy to w postaci
jakiegoœ daru, czy dobrego s³owa, a nawet podjêcia interwencji
w urzêdzie, co najlepiej potrafi pani Gra¿ynka. – Ona za³atwi
wiele spraw w opiece spo³ecznej, w przychodni. Du¿o siê przy
tym nachodzi, ale naprawdê pomo¿e – chwali wspó³pracownicê
siostra Teresa. A pani Gra¿ynka odpowiada: – Znieczulica
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Liderki zespo³u.
Stoj¹ od lewej: Bo¿ena Pyra i Gra¿yna Stachurska. Siedzi s. Teresa Wiñska.

spo³eczna jest du¿a, nawet wœród urzêdników powo³anych do
pomocy. Rzadko kto kieruje siê sumieniem, tylko cyferki, statystyki... A ludzie mieszkaj¹ w strasznych warunkach i to w samym
centrum Warszawy. Mamy XXI wiek, a wci¹¿ nie potrafimy pomagaæ biednym, zaniedbanym, chorym ludziom. Na szczêœcie
w niektórych urzêdnikach wyzwala siê pozytywna moc, zw³aszcza pod wp³ywem zainteresowania, nacisku ze strony przyjació³
czy s¹siadów pokrzywdzonej osoby. Okazuje siê, ¿e mo¿na jeszcze coœ zrobiæ, zmieniæ czy przyœpieszyæ decyzjê, czyli zwyczajnie
pomóc. Wtedy wszyscy odnosz¹ zwyciêstwo.
Pani Gra¿yna trzeŸwo ocenia te¿ samych podopiecznych
Caritas, co siostra Teresa nazywa darem rozeznawania: – Musimy radziæ sobie z próbami manipulacji ze strony podopiecznych,
wykorzystywaniem nas, stawianiem coraz wy¿szych wymagañ.
Niedawno jedna z pañ powiedzia³a mi, ¿ebym pomaga³a jej
miêdzy drug¹ a trzeci¹ po po³udniu, bo potem ogl¹da seriale.
Najtrudniej – zdaniem pani Gra¿yny – zdystansowaæ siê wobec
rodzin z dzieæmi, gdy istnieje groŸba dziedziczenia biedy poprzez
wyuczon¹ bezradnoœæ.
– Oj, nosi siê te problemy ludzkie w swoim sercu. I modlitwy siê
odmawia, i myœli nad pomoc¹. Pan Bóg daje nadziejê i krzepi
nasze serca – wzdycha siostra Teresa. ¯eby nie byæ go³os³own¹
przytacza dwa zdarzenia: Kiedyœ ko³o domu krêci³ siê pewien
bezdomny, wiêc go zawo³a³am. A on by³ zdumiony. – Po raz
pierwszy ktoœ mnie zaprosi³ do wejœcia, wszyscy tylko przeganiaj¹. Pierwszy raz czujê, ¿e nie zawadzam powiedzia³ niezwykle
poruszony. Inna sytuacja: dwie mamy wielodzietne niedawno
urodzi³y i nie mia³y wózków. Przed kwest¹ rozmawia³am o tym
z kilkoma osobami i jedna z nich odda³a piêkny wózek z wyprawk¹ i dedykacj¹ dla dziecka. Ach, trzeba by³o widzieæ to szczêœcie
i dumê na twarzy nowej w³aœcicielki wózka, gdy j¹ zobaczy³am na
spacerze z maleñstwem. Jak bardzo by³a wdziêczna tej osobie,
która da³a jej taki prezent. A¿ jej ³zy sp³ynê³y po policzkach...
Tak wiêc dobro i wdziêcznoœæ istniej¹.
Alicja Wysocka
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Min¹³ rok

Najwa¿niejsze wydarzenia roku 2010
Pomoc dla powodzian
Lato 2010 roku up³ynê³o dla Caritas AW pod znakiem pomocy
ludziom poszkodowanym w wyniku dwóch fal powodziowych
w maju i czerwcu w Ma³opolsce i na Podkarpaciu oraz w sierpniu
w okolicach Bogatyni. W rejony powodziowe wys³ano w sumie
oko³o 20 transportów samochodowych z ¿ywnoœci¹, wod¹ pitn¹, chemi¹ gospodarcz¹, odzie¿¹, œpiworami, artyku³ami sanitarnymi, poœciel¹, materia³ami budowlanymi i innymi niezbêdnymi przedmiotami. Na zawartoœæ transportów sk³ada³y siê
zarówno towary zakupione i zebrane przez Caritas, jak i ofiarowane przez darczyñców instytucjonalnych i indywidualnych.
Caritas AW zawar³a porozumienie z kilkoma podmiotami w sprawie prowadzenia zbiórek przydatnych artyku³ów, m.in. z sieci¹
Leroy-Merlin i Fundacj¹ „Zawsze potrzebni”. Uzyskano uprawnienie do prowadzenia zbiórki publicznej. Zbiórkê – przewa¿nie
podczas imprez publicznych – prowadzili wolontariusze Caritas
lub organizacje, z którymi zawarto stosowne porozumienia.
Gromadzono równie¿ wp³aty darczyñców na specjalnym koncie
pomocy dla powodzian. Uzyskane œrodki przekazano do Caritas
Polska do rozdysponowania miêdzy zainteresowane Caritas
diecezjalne oraz bezpoœrednio do Caritas legnickiej. Ze œrodków
tych sfinansowano równie¿ dwutygodniowy pobyt dzieci i ich
matek z terenów powodziowych – z Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim – w Olczy k/Zakopanego. Ponadto Caritas AW goœci³a
w swym oœrodku w Broku 104 dzieci z gminy £apanów w pow.
bocheñskim oraz 63 dzieci z miejscowoœci Gace S³upeckie
w pow. staszowskim.
Nowe samochody dla pielêgniarek
W czerwcu 2010 warszawska Caritas wymieni³a czêœæ floty
samochodowej. Na u¿ytek mobilnej opieki pielêgniarskiej zakupiono siedem nowych samochodów Fiat 600. Bêd¹ nimi jeŸdzi³y do pacjentów pielêgniarki Hospicjum Domowego w B³oniu.
Czêœæ starszych pojazdów przekazano pielêgniarkom opieki d³ugoterminowej. Ogó³em na potrzeby pielêgniarskich wizyt domowych u¿ytkowanych jest w warszawskiej Caritas 16 samochodów. Nowe pojazdy poœwiêci³ 8 czerwca ks. dyr. Z. Zembrzuski.

Akcja letnia 2010
Ostatni turnus kolonii letnich Caritas AW zakoñczy³ siê 20 sierpnia 2010 r. Turnusów by³o dziewiêæ: w Oæwiece k. Biskupina,
w Stegnie Gdañskiej, w Rycerce Dolnej (okolice ¯ywca), Nowej
RES SACRA MISER nr 15 – czerwiec 2011

Kaletce k. Olsztyna i Broku nad Bugiem (we w³asnym oœrodku
Caritas AW). Ogó³em w koloniach wziê³o udzia³ 970 dzieci. Akcjê
letni¹ wsparli finansowo: Biuro Edukacji m.st. Warszawy (w odniesieniu do 245 dzieci zamieszkuj¹cych w Warszawie), Wojewoda Mazowiecki (w odniesieniu do 55 dzieci z terenu województwa), Ministerstwo Edukacji Narodowej (w odniesieniu do
dzieci z terenów powodziowych). Na wszystkich turnusach realizowano elementy programu „Recepta na szczêœcie”. Odbywa³y
siê zajêcia plastyczne, taneczne, muzyczne, sportowe oraz kursy
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wyprawki szkolne
We wrzeœniu 2010 Caritas AW przekaza³a dzieciom 150 wyprawek szkolnych. Ponadto 31 dzieciom ufundowano komplety
podrêczników na sumê ponad 6 tys. z³. G³ównymi beneficjentami akcji by³y dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlic Caritas w Warszawie. Zakup podrêczników po preferencyjnych cenach umo¿liwi³a warszawska ksiêgarnia „Omnibus”. W akcjê w³¹czy³ siê
Urz¹d Dzielnicy Ochota, przekazuj¹c podopiecznym jednej ze
œwietlic 15 kompletnie wyposa¿onych plecaków szkolnych.
Spotkania opiekunów Szkolnych Kó³
We wrzeœniu 2010 oraz w lutym i czerwcu 2011 mia³y miejsce
spotkania opiekunów Szkolnych Kó³ Caritas archidiecezji
podsumowuj¹ce dotychczasow¹ i planuj¹ce dalsz¹ pracê Kó³.
Spotkania prowadzili ks. dyr. Z. Zembrzuski oraz koordynator
Szkolnych Kó³ w archidiecezji p. El¿bieta Jackiewicz. Niezale¿nie
od lokalnej dzia³alnoœci pomocowej Szkolne Ko³a anga¿uj¹ siê
w szersze akcje warszawskiej Caritas, takie jak: wydawanie ¿ywnoœci w ramach PEAD, pozyskiwanie darczyñców „jednego procenta”, okazjonalne zbiórki, program „Skrzyd³a” czy akcja
letnia. W archidiecezji warszawskiej zarejestrowanych jest 15
Szkolnych Kó³ Caritas.
Spotkania Zespo³ów Parafialnych
Przedstawiciele Parafialnych Zespo³ów spotykali siê w siedzibie
Caritas AW dwukrotnie. Spotkanie 25 wrzeœnia rozpoczê³o siê
msz¹ œw. Czêœæ robocza spotkania dotyczy³a m.in.: Podsumowania akcji letniej, realizacji programu PEAD, wspó³pracy ze
Szkolnymi Ko³ami Caritas, obchodów „Tygodnia Mi³osierdzia”
oraz planowania dzia³añ w ramach Wigilijnego Dzie³a Pomocy
Dzieciom. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 120 osób.
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11 stycznia wolontariusze parafialni zebrali siê na „op³atku”.
Spotkanie rozpoczê³o siê msz¹ œwiêt¹ w kaplicy „Res Sacra
Miser”. Po ¿yczeniach œwi¹tecznych omawiano sprawy sprawozdawczoœci, podsumowano akcjê Wigilijnego Dzie³a Pomocy
Dzieciom, zaplanowano rozprowadzanie œwiec wielkanocnych.
Przedmiotem dyskusji by³o tak¿e przypadaj¹ce na czas noworoczny przygotowanie do pozyskiwania „1 procenta”. W spotkaniu wziê³o udzia³ 140 osób. Prowadzili je ks. dyr. Zbigniew Zembrzuski oraz koordynator programu PEAD p. Aniela Kamiñska.
Rekolekcje Zespo³ów Parafialnych
W dniach 11-13 marca 2011 w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy odby³y siê rekolekcje dla wolontariuszy Caritas parafialnych. Ich myœl¹ przewodni¹ by³o: „Moje miejsce w misji apostolskiej Koœcio³a”. Pod kierunkiem Stanis³awa Kicmana z zespo³u
przy parafii œw. Wojciecha na Woli i ks. dyr. Z. Zembrzuskiego
uczestnicy podjêli próbê pog³êbienia swej motywacji do s³u¿by
potrzebuj¹cym. Mieli okazjê do wymiany doœwiadczeñ, bli¿szego poznania siê i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania. Omówiono bie¿¹ce sprawy organizacyjne. Rekolekcje zgromadzi³y oko³o 200 wolontariuszy z 65 parafii.
Koncert Ewy Urygi dla hospicjów
Znana z wykonañ muzyki soul i gospel oraz utworów muzyki
chrzeœcijañskiej wokalistka Ewa Uryga wyst¹pi³a z inicjatywy
hospicjów warszawskiej Caritas z koncertem w ramach kampanii spo³eczno-edukacyjnej „Hospicjum to te¿ ¿ycie”. Koncert
odby³ siê 7 paŸdziernika w koœciele pod wezwaniem Chrystusa
Króla Wszechœwiata w Piastowie, a jego wspó³organizatorem
by³o lokalne stowarzyszenie „Mo¿esz”. Ciep³e, emocjonalne interpretacje Ewy Urygi oklaskiwa³o liczne audytorium. Ubieg³oroczna edycja kampanii „Hospicjum to te¿ ¿ycie” zwraca³a uwagê na sytuacjê osieroconych dzieci pacjentów hospicyjnych.
Wizyta arcybiskupa w schronisku Caritas
Arcybiskup metropolita warszawski ks. Kazimierz Nycz odwiedzi³ 8 paŸdziernika Oœrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji
Warszawskiej „Tylko z darów mi³osierdzia”. Po odprawieniu Mszy
œw. i wyg³oszeniu homilii do licznie zgromadzonych mieszkañców tutejszego schroniska, arcybiskup spotka³ siê z jego pracownikami Oœrodka. Nastêpnie ks. dyr. Z. Zembrzuski i kierownik Oœrodka, p. Z. Burdyna, oprowadzili goœcia po kompleksie
mieszcz¹cym m.in. schronisko dla mê¿czyzn i dla kobiet,
jad³odajniê dla ubogich, ogólnodostêpn¹ ³aŸniê, mieszkania
treningowe oraz œwietlicê dla dzieci. Oœrodek „Tylko z darów
mi³osierdzia” jest najwiêksz¹ placówk¹ warszawskiej Caritas,
daj¹c¹ schronienie ponad 160 osobom i wydaj¹c¹ dziennie dla
osób z zewn¹trz ponad 300 posi³ków.
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Œwiêto patronalne
28 paŸdziernika warszawska Caritas obchodzi³a œwiêto patronalne, zwi¹zane ze wspomnieniem b³. Honorata KoŸmiñskiego.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ arcybiskup metropolita warszawski
Kazimierz Nycz. Kardyna³ odwiedzi³ chorych w hospicjum stacjonarnym Caritas oraz w nowym oddziale Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego. Poœwiêci³ nowy oddzia³ ZOL-u oraz wzi¹³ udzia³
w okolicznoœciowym spotkaniu pracowników Caritas. Podczas
tego spotkania ks. dyr. Zbigniew Zembrzuski wrêczy³ medale dla
zas³u¿onych wolontariuszy zwane „honoratami”. Otrzymali je:
dr Hanna Kudelska za wieloletni¹ pomoc w prowadzeniu dokumentacji hospicjum stacjonarnego, p. Maria Jêdrzejczyk za pielêgnacjê i towarzyszenie jego pacjentom oraz mecenas Andrzej
Roœciszewski za pomoc prawn¹ dla Caritas AW. Na awersie
wykonanych z ceramiki „honoratów” utrwalona zosta³a twarz
jednej z pacjentek jako przypomnienie, komu w istocie s³u¿y
praca wykonywana w ramach Caritas.

Zbiórka „starych pieniêdzy”
Wraz z koñcem roku kalendarzowego zakoñczy³a siê i zosta³a
podsumowana zbiórka nieaktualnych znaków p³atniczych, któr¹
Caritas AW przeprowadzi³a wspólnie z Narodowym Bankiem
Polskim. Dziêki wymianie „starych pieniêdzy” pozyskano na
program „Skrzyd³a” niebagateln¹ kwotê 11 638,53z³. Wymaga³o to ogromnej pracy, zw³aszcza przy segregacji monet i banknotów, która zosta³a wykonana si³ami wolontariuszy. Przez ich rêce
przesz³o 712 tysiêcy monet i 131 tysiêcy banknotów. Wolontariuszy by³o oko³o stu, pracowali ciê¿ko ponad miesi¹c, czasem
po 12 godzin dziennie. Praca wolontariuszy umo¿liwi³a objêcie
programem „Skrzyd³a” kilkorga dodatkowych dzieci.

Nowy oddzia³ ZOL
1 wrzeœnia w pomieszczeniach zajmowanych dawniej przez bursê „Na Skarpie” otwarty zosta³ nowy oddzia³ Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego ZNZOZ Caritas AW. Oddzia³ wyposa¿ono m.in.
w sprzêt przywieziony ze Szwajcarii przez Zakon Kawalerów
Maltañskich.
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Spotkania wigilijne
22 grudnia mia³o miejsce wigilijne spotkanie pracowników warszawskiej Caritas. Przyby³e licznie za³ogi placówek medycznych,
oœrodków dla bezdomnych i œwietlic zosta³y powitane przez dzieci ze œwietlicy Caritas przy ulicy Gorlickiej, wystêpuj¹ce z bo¿onarodzeniowym programem artystycznym. Po odczytaniu stosownego fragmentu ewangelii ks. dyr. Z. Zembrzuski, zaprosi³
zebranych do dzielenia siê op³atkiem i korzystania z suto zastawionych sto³ów. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele
Urzêdu Miasta Warszawy, Rady Nadzorczej CAW oraz goœcie
i przyjaciele warszawskiej Caritas. G³ówne spotkanie poprzedzi³y pomniejsze uroczystoœci – w œwietlicach z udzia³em rodziców i dzieci, w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym i hospicjum
z udzia³em pacjentów i ich rodzin. W przygotowanie spotkañ
w placówkach leczniczych aktywnie w³¹czy³y siê rodziny pacjentów. W schroniskach dla bezdomnych wigilie odby³y siê tradycyjnie 24 grudnia, a uroczyste posi³ki wydane zosta³y tak¿e
w dni œwi¹teczne. Poza mieszkañcami schronisk skorzysta³y
z nich osoby samotne i potrzebuj¹ce.
Zimowisko
Podczas ferii zimowych Caritas zorganizowa³a zimowisko dla
90 dzieci z terenu archidiecezji, miêdzy innymi uczêszczaj¹cych
do œwietlic Caritas, a tak¿e dzieci z miejscowoœci dotkniêtych
zesz³oroczn¹ powodzi¹ (uczniowie szko³y podstawowej w Borkach). Zimowisko odby³o siê w Bia³ym Dunajcu miêdzy 19 a 25
lutego. Wyjazd dofinansowano œrodkami przekazanymi przez
Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz kwot¹ pozyskan¹ przez
TVP2 w ramach programu „Jaka to melodia”.
Spotkanie wielkanocne
W Wielki Czwartek 21 kwietnia pracownicy i wspó³pracownicy
warszawskiej Caritas zgromadzili siê na uroczystym spotkaniu
wielkanocnym. W tym roku mia³o ono wyj¹tkowy charakter ze
wzglêdu na obecnoœæ Pani Prezydentowej – Anny Komorowskiej.

WYDARZENIA

Fot. Archiwum Kancelarii Prezydenta RP.

z pracownikami Caritas. Zwracaj¹c siê do zgromadzonych wyrazi³a szacunek dla ich codziennej s³u¿by. Obieca³a pamiêæ,
wsparcie i dobros¹siedzkie stosunki. W spotkaniu wielkanocnym wziêli udzia³ przedstawiciele Biura Polityki Spo³ecznej
Urzêdu Miasta St. Warszawy – dyrektor Biura Bogdan Jasko³d
oraz Andrzej Rosiñski, naczelnik Wydzia³u Pomocy Spo³ecznej.
Uczestnicy spotkania, podzieliwszy siê tradycyjnym jajkiem,
skorzystali z bufetu przygotowanego przez „Pierogarniê” Caritas
AW. Ostatnim akcentem uroczystoœci by³y podziêkowania i ¿yczenia z³o¿one przez pracowników Caritas na rêce ks. dyr.
Zbigniewa Zembrzuskiego oraz kapelana ZOL i hospicjum ks.
Jacka Mroczkowskiego z okazji obchodzonego w Wielki Czwartek dnia kap³añskiego.
Spotkanie z pisarzem izraelskim
23 maja dzieci ze œwietlic socjoterapeutycznych Caritas Archidiecezji Warszawskiej spotka³y siê z izraelskim pisarzem urodzonym w Warszawie – Uri Orlevem. Podczas II wojny przebywa³
on wraz z matk¹ i bratem w warszawskim getcie. Dziœ mieszka
w Izraelu. Opublikowa³ 32 ksi¹¿ki, t³umaczone na 38 jêzyków.
W 1996 roku otrzyma³ Miêdzynarodow¹ Nagrodê im. H. Ch.
Andersena (tzw. Ma³ego Nobla). Jest tak¿e laureatem Nagrody
im. Janusza Korczaka. Pisarza i jego ¿onê powita³ ks. dyr. Zbigniew Zembrzuski. Uri Orlev przeczyta³ dzieciom ksi¹¿eczkê
swego autorstwa pt. „Babcia robi na drutach”. Jest to bajka
ucz¹ca tolerancji i szacunku wobec ludzi bez wzglêdu na kolor
skóry, wyznanie czy pochodzenie. Potem pisarz odpowiada³ na
pytania swoich s³uchaczy. Dzieci pyta³y o ¿ycie w getcie, o warunki wojenne, o to, jak radziæ sobie ze strachem. Na zakoñczenie izraelski goœæ podpisywa³ swoje ksi¹¿ki i rozdawa³ autografy.

Po powitaniu przez ks. dyr. Z. Zembrzuskiego i wicedyrektor
B. Czarnock¹, a tak¿e przez dr B. Ko³akowsk¹, kieruj¹c¹ ZNZOZ
Caritas AW i Marka Kamiñskiego, przewodnicz¹cego Komisji
Nadzorczej Caritas AW, Pani Prezydentowa odwiedzi³a pacjentów hospicjum stacjonarnego i Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego, a nastêpnie wziê³a udzia³ w spotkaniu wielkanocnym
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