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

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

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

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

badaniu przez	niezależnego	audytora	oraz		instytucje	dotujące

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

• Hospicjum domowe  – 80 pacjentów oraz ich bliscy 
• Pielęgniarska opieka długoterminowa – 100 pacjentów

• 3 schroniska – 300 bezdomnych
• Łaźnia - 40 korzystających

• 2 jadłodajnie – 400 posiłków  
• 5 świetlic socjoterapeutycznych – 125 dzieci

Ponadto: 
• 60 dzieci objętych pomocą w ramach programu Skrzydła 

• 1200 dzieci objętych akcją kolonijną 

DZIAŁA JĄC WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

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

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

1%	dla	Caritas	AW
KRS	0000225750

PIEROGARNIA
ul. Bednarska 28/30

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

Dania kuchni polskiej - smacznie, niedrogo, klimatycznie 

Zapraszamy



Firmy	,	które	wsparły	Kampanię	1%	dla	Caritas	Archidiecezji	Warszawskiej.	Serdecznie dziękujemy!	

CARITAS - darem i zadaniem….

„Uwierzyliśmy miłości Boga - tak chrześcijanin może wyrazić 
podstawową opcję swego życia” (Deus caritas est, nr 1).

Od 1989 roku Caritas Archidiecezji Warszawskiej stara się po-
wyższą myśl realizować w codziennej gotowości  pomocy ludziom 
dotkniętym szczególnym ciężarem życia. 

Wykwalifikowany personel medyczny, w tym lekarze, pielę-
gniarki, rehabilitanci, psycholodzy pracują codziennie przy 150 
pacjentach w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i hospicjum 
stacjonarnym przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie. 
Około 200 pacjentami opiekujemy się w ich miejscu zamieszka-
nia świadcząc usługi hospicjum domowego oraz pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej w podwarszawskich powiatach na lewym 
brzegu Wisły. 

Pod opieką Caritas warszawskiej przebywa codziennie ok. 
300 osób bezdomnych, mężczyzn i kobiet, którym zapewniamy 
schronienie, wyżywienie, odzież i możliwość kąpieli. W trzech 
schroniskach (dwóch położonych na warszawskiej Woli oraz 
w Pieńkach Zarębskich w gminie Żabia Wola) zapewniamy oso-
bom bezdomnym fachową pomoc socjalną, pomagamy w porzu-
ceniu  nałogów, znalezieniu miejsca pracy i usamodzielnieniu się. 
W szczególności otaczamy profesjonalną opieką bezdomnych 
podupadłych na zdrowiu. W skali roku z naszych placówek dla 
bezdomnych korzysta ponad 1000 osób. Ponadto przygotowu-
jemy codziennie ciepłe posiłki dla około 400 osób ubogich nie 
mieszkających w schroniskach. 

W pięciu świetlicach socjoterapeutycznych na Ursynowie, 
Woli i Ochocie w Warszawie od poniedziałku do piątku 125 dzieci 
korzysta z pomocy naszych pedagogów, psychologów, socjotera-
peutów. Dzieci po zajęciach szkolnych mogą odrobić pod facho-
wą opieką lekcje, zjeść podwieczorek, wspólnie się bawić, uczyć  

i pożytecznie zagospodarować czas. Pomoc obejmuje pośrednio 
także rodziców i rodziny. Poza świetlicami wspieramy ponad  
60 dzieci w ramach programu „Skrzydła”. 1200 dzieci rocznie ko-
rzysta z wypoczynku letniego na organizowanych przez nas ko-
loniach.

Nasze zadania realizujemy na podstawie wieloletnich umów 
z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Biurem Polityki Społecznej miasta stołecznego Warszawy, Ma-
zowieckim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim  
oraz urzędami dzielnic Warszawy i podwarszawskich gmin. 

Wielkim wsparciem jest dla nas zaangażowanie wolontariu-
szy oraz życzliwość i hojność indywidualnych i instytucjonalnych 
darczyńców. Wolontariusze działają nie tylko w naszych placów-
kach – nade wszystko organizują pomoc we wspólnotach parafial-
nych. Parafialne Zespoły Caritas zaopatrują ubogich w lekarstwa, 
rozdzielają żywność w ramach unijnego programu PEAD, orga-
nizują ciepłe posiłki, odwiedzają chorych, świadczą codzienną 
pomoc osobom starszym, zbierają fundusze na kolonie dla dzieci 
z rodzin ubogich.

Drodzy Wolontariusze, Sponsorzy, Darczyńcy! Szanowni 
Państwo!

Caritas chce być znana i rozumiana. Dlatego, że codzien-
nym wysiłkiem setek osób próbuje zaradzić najtrudniejszym 
sytuacjom. Po to, by mogła te działania kontynuować i rozwijać. 
Publiczna świadomość tworząca klimat zrozumienia dla sytuacji 
ludzi najbardziej potrzebujących przekłada się ostatecznie na 
wymierne wsparcie dla naszych działań. W ostatnich miesiącach 
podjęliśmy kilka inicjatyw mających na celu lepsze dotarcie do 
tej świadomości. W kwietniu i maju 2012 roku zorganizowaliśmy 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Caritas 
znaczy miłość”. Młodzi artyści pokazali na różne sposoby, czym 
jest dla nich „caritas”. Urządziliśmy wystawę pod hasłem JESTE-
ŚMy, na którą złożyły się fotograficzne portrety osób bezdomnych 
wraz z wypowiedziami o tym, co dla nich w życiu najważniej-
sze. Współuczestniczyliśmy w tworzeniu spektaklu teatralnego, 
w którym grają osoby bezdomne. Poza wykonywaniem ogromu 
codziennych, przyziemnych zadań staramy się w miarę naszych 
skromnych możliwości rzucać pomosty między różnymi świata-
mi, w których funkcjonują ludzie. Bo nikt lepiej od nas nie wie, 
jak łatwo niekiedy przejść z jednego do drugiego i jak bardzo ta 
łączność staje się wówczas ważna. 

W imieniu wszystkich, którym pomagamy, dziękuję wolon-
tariuszom, sponsorom, darczyńcom i sympatykom Caritas war-
szawskiej. Zapraszam do dalszej i nowej współpracy. 

   ks. Zbigniew Zembrzuski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

do czytelników
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dzieci

Rodziców często nie stać na zakup 
podręczników szkolnych, sfinan-
sowanie zajęć pozalekcyjnych czy 

przynajmniej kilkudniowego wyjazdu waka-
cyjnego. Często poważnym problemem jest 
zakup leków czy odpowiednia rehabilitacja 
w przypadku dzieci chorych. Te niezaspo-
kojone potrzeby mogą skutkować u dzieci 
brakiem wiary w siebie i własne możliwości, 
wykluczeniem ze środowiska rówieśniczego, 
niemożnością rozwoju talentów i pasji.
Takim dzieciom przychodzi z pomocą Cari-
tas, tworząc program „Skrzydła”, mający na 

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju co piąte dziecko w Polsce   
żyje w rodzinie o niskich dochodach, co oznacza, że w trudnej sytuacji materialnej znajduje 
się ponad 1,8 mln. Polaków poniżej dziewiętnastego roku życia. Jesteśmy na samym końcu 
listy krajów europejskich jeśli chodzi o konsekwentną politykę rodzinną, która skutecznie 
rozwiązywałaby ten problem. Bieda polskich dzieci jest często zakamuflowana. Nie jest tak, że 
nie mają się w co ubrać. Nie zawsze też chodzą głodne. Deficyty pojawiają się często w innych 
obszarach ich życia – edukacyjnym, zdrowotnym, społecznym.

celu wyrównywanie ich szans edukacyjnych. 
Na terenie lewobrzeżnej Warszawy, gdzie 
program realizuje Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, z pomocy w chwili obecnej 
korzysta około sześćdziesięcioro dzieci. Po-
trzebujących jest niestety zawsze więcej…

Zaczęło się od podręczników

W wakacje 2011 roku okazało się, że nie 
mam za co kupić synowi podręczników 
– opowiada mama kilkunastoletniego 
Mariusza. Szukałam pomocy w różnych 

organizacjach, aż w końcu otrzymałam 
ją od Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 
Od ponad dziesięciu lat wychowuję syna 
sama. Kilka lat temu zdiagnozowano 
u mnie schizofrenię i nie mogę od tam-
tej pory podjąć stałej pracy. Znajduję się 
z synem w naprawdę trudnej sytuacji fi-
nansowej. Czasami brakuje nawet na pod-
stawowe potrzeby. Syn jest gimnazjalistą 
i - jak to chłopak w tym wieku – szybko 
rośnie. W ramach programu „Skrzy-
dła” mamy możliwość zakupu obuwia, 
odzieży, przyborów szkolnych. Ponieważ  

Dodajemy skrzydeł  
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dzieci

Mariusz ma osiągnięcia w pchnięciu kulą, 
chciałabym, żeby chodził na dodatkowe 
zajęcia sportowe organizowane przez AWF. 
Liczę, że w tym zakresie Caritas wesprze 
syna i sfinansuje te dodatkowe lekcje. Nie 
mam jakiś szczególnych ambicji, ale bardzo 
chciałabym, żeby rozwijał swoje zdolności, 
tym bardziej, że potencjał ma. Ostatnio 
przyniósł dyplom za zajęcie drugiego miej-
sca w pchnięciu kulą na zawodach spor-
towych organizowanych przez Dzielnicę 
Wola. Byłam z niego bardzo dumna! 

Wsparcie roztańczonej Gabrysi

Do Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
trafiłam za namową asystenta rodzinnego 
z Ośrodka Pomocy Społecznej. Od niego 
dowiedziałam się o programie „Skrzydła” 
i o tym, że mogę uzyskać wsparcie dla swo-
jej córki. I faktycznie – pomoc otrzymałam 
bardzo szybko i córka korzysta z niej od 
września – opowiada mama siedmiolet-
niej Gabrysi.  Poza doraźną pomocą i sfi-
nansowaniem zimowej odzieży dla córki, 
w ramach programu „Skrzydła” ma ona 
opłacane zajęcia artystyczne. W chwili 
obecnej nie byłoby mnie na nie stać. Sa-
motnie wychowuję dziecko. Przez dłuższy 
czas nie mogłam znaleźć pracy. Dodatkowo 
mamy trudną sytuację rodzinną – miesz-
kamy z moim ojcem – alkoholikiem. Cór-
ka ma zdolności artystyczne i bardzo się 
cieszę, że może je rozwijać i spędzać efek-
tywnie czas poza domem. Ma już za sobą 
pierwsze sukcesy i debiut przed kamera-
mi – brała udział w jednym z odcinków  

„Aniołków Charliego” - programie emito-
wanym przez stację AXN. Jest największym 
moim skarbem i marzę, żeby spełniły się jej 
marzenia.

Lekcje angielskiego 
dla córki pani Aliny

Pierwszy kontakt z Caritas miałam wiele lat 
temu – mówi pani Alina. Wtedy moje dzie-
ci były jeszcze małe, a ponieważ mam ich 
dziewięcioro i nasza sytuacja finansowa nie 
była łatwa, zainteresował się nami Parafial-
ny Zespół Caritas. Przy tak licznej rodzinie, 
nie ukrywam, trudno jest związać przysło-
wiowy koniec z końcem. Tym bardziej, że 
trójka moich dzieci jest chora. Córka ma 
wadę serca i rozszczepienie podniebienia. 
Przeszła już wiele operacji i czekają ją kolej-
ne. Dwóch synów choruje na schizofrenię. 

Jeden z nich kilka dni temu wyjechał w góry 
mówiąc, że już nie wróci. Bardzo się o niego 
martwię. Kiedy nie przyjmuje leków, może 
nastąpić reemisja choroby. Muszę być silna 
i wierzyć, że sobie ze wszystkim poradzę. 
Nie mogę oczekiwać, że wszyscy dookoła 
będą mnie wyręczać. Mogę liczyć na pewno 
na pomoc swojej mamy, na męża niestety 
nie, ponieważ kilka lat temu się rozstaliśmy. 
Bardzo pomaga mi też Caritas Archidiece-
zji Warszawskiej. Dwie córki, ponieważ są 
uzdolnione muzycznie, korzystały z finan-
sowanych przez tę organizację kolonii mu-
zycznych. Jedna z nich jest tegoroczną matu-
rzystką i kończy szkołę muzyczną drugiego 
stopnia. Kolejna córka w ramach programu 
„Skrzydła” uczęszcza na kurs języka angiel-
skiego do dobrej szkoły językowej. Sama nie 
byłabym w stanie sfinansować takich lekcji 
dodatkowych, a córka lubi się uczyć, więc 
tym bardziej się cieszę. Staram się swoich 
dzieci nie zmuszać do nauki, bo uważam, że 
powinny zrozumieć, że uczą się dla siebie, 
a nie dla mamy czy pani nauczycielki.
Kiedyś miałam marzenie, żeby podróżo-
wać po świecie, bo to bardzo poszerza ho-
ryzonty myślowe. Dziś najważniejsze dla 
mnie jest zdrowie i szczęcie moich dzieci 
i mojej mamy. Chciałabym, żeby w ich  
życiu dobrze się działo. 

Agata Jabłonowska-Turkiewicz

Osoby prywatne oraz firmy chcące 

wesprzeć program „Skrzydła” 

prosimy o kontakt z koordynatorką 

projektu Elżbietą Jackiewicz, tel. 

606 695 092 
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Biorę przykład   z Korczaka    

Minęło wiele lat i guru powró-
cił. Nagle, po latach milcze-
nia… Od czterech prowadzę 

świetlicę Caritas na Sokołowskiej. Miałam 
zostać chwilę. Świetlicę chciano zamknąć, 
ale dzieci przychodziły i dzięki temu 
w Urzędzie Miasta znaleziono dla nas spo-
sób na przetrwanie. Teraz jest to moje naj-
ważniejsze miejsce na mapie Warszawy, 
mój drugi dom,  druga rodzina. Bardzo 
kocham Te dzieci. Wydawało mi się, że 
złamałam zasady i nawiązałam zbyt silne 
więzi z dziećmi, że stały się bliskie nie tak, 
jak pedagogowi wypada, że jest to już mi-
łość do ludzi. Brak fachowego dystansu… 
Ważna była jednak relacja i nie zamierza-
łam tego zmieniać. 
Niedawno bez przyczyny ponownie prze-
glądałam „Jak kochać dziecko” Korczaka. 
I znowu odnalazłam tak ważne i spójne ze 
mną treści. Okazało się, że nie przekroczy-
łam granicy… Że jestem z korczakowskiej 
bajki! Korczak uważał bowiem, że miłość 
pedagogiczna to postawa zawodowa wy-
chowawcy czy nauczyciela. Podkreślał, że 
jest to wartość „zadana”, którą osiąga się 
i którą można rozwijać poprzez codzienne 
rozwiązywanie tysięcy wielkich i małych 
dziecięcych problemów. Korczak twier-
dził, że gdy pedagog towarzyszy dziecku 
w sposób ciągły, życzliwy i pomocny po-
wstaje sytuacja „pomiędzy”, coś na kształt 
porozumienia, chęci wzajemnego dialogu, 
wzajemnego słuchania, a zatem tego, co 
najważniejsze w wychowaniu. Prawdzi-
wy pedagog nie jest, jak żartuje Korczak, 
dozorcą mebli i ścian, ciszy w podwórku, 
czystości uszu i podłogi.

Rok 2012 ogłoszono Rokiem Janusza Korczaka. Sprawiło mi to radość i dumę. Mój osobisty 
„guru”, poznany w dzieciństwie jako ojciec Króla Maciusia, pokazał mi swoją twarz w trakcie 
studiów psychologicznych. Nie pamiętam już, na który egzamin musiałam przeczytać różne 
teksty wychowawcze. Pochłonęłam wiele więcej niż było trzeba. Myślenie o dziecku właśnie 
w ten sposób wydało mi się bliskie…

dzieci

Aleksandra Budziak z podopiecznym.
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Biorę przykład   z Korczaka    
Owszem, uczenie dzieci czystości jest waż-
ne. W świetlicy musimy uczyć dzieci samo-
dzielności i porządku. Możemy jednak naj-
pierw je wysłuchać i usłyszeć to, co dziecko 
naprawdę chce nam opowiedzieć … Zanim 
jednak dojdzie do tego „pomiędzy”, potrze-
ba czasu. Potrzeba wielu rozmów, wielu za-
baw, wielu egzaminów, które dziecko przed 
nami stawia, zanim sprawdzi, czy jeste-
śmy prawdziwym przyjacielem, dorosłym 
przyjacielem. Czy może nam po prostu 
zaufać. Kiedy jednak podejmie się tę próbę 
i dotrze do korczakowskiego „pomiędzy”, 
stworzy się wówczas fantastyczną relację, 
ciepłą, partnerską, pełną szacunku między 
dwojgiem ludzi. Dużym i małym. Przede 
wszystkim  równym.
Korczak radził wychowawcom: „Bądź 
sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, 
zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie 
sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, 
zanim dzieciom poczniesz wykreślać za-
kres ich praw i obowiązków”. To trudne. 
Bardzo trudne. Jednocześnie jest to jed-
nak konieczne, by osiągnąć stan „pomię-
dzy”. Musimy zadać sobie trud, by wejść 
z dzieckiem w psychiczną relację partner-
stwa. By słyszało nas i słuchało. Osiągnie-
my to jednak tylko wówczas, gdy sami 
będziemy słuchać i słyszeć dziecko. Tak 
rodzi się wzajemny szacunek, wzajemne 
ciepło, wzajemna troska. Powód, by nie 
robić czegoś, co spowoduje, że drugiej 
osobie będzie przykro. Dzieci z mojej 
świetlicy nie wagarują, bo wiedzą, jak 
ważna jest nauka. Nawet jeśli im samym 
to nie przychodzi z ochotą i radością, je-
śli deficyty przeszkadzają tak bardzo, że 
muszą zaciskać zęby, by liczyć kolejne 
słupki procentów, nie znając tabliczki 
mnożenia, to jednak robią to… dla mnie. 
A więc ciężka praca włożona w budowa-
nie relacji przynosi efekty! Ten, kto słu-
cha i szanuje, jest słuchany i szanowany.  
Prosta zasada – wraca, co dajesz. Jeśli nie 
słuchasz, nie będziesz słuchany. Jeśli nie 
przyznajesz praw, nikt nie uzna twoich. 

Jeśli nie wywiązujesz się ze swoich obo-
wiązków, nie licz, że dziecko będzie się 
z nich wywiązywało. 
Wierzę, że udaje mi się osiągać to „pomię-
dzy”. Wierzę, że relacja, w której jestem 
z dziećmi, uczy je szacunku do ludzi. Słu-
chania, ale także słyszenia innych. Trudne 
to w dzisiejszym zabieganym świecie… 
Trudne, ale bez tego nie da się zmienić 
świata na taki, w którym ludzie będą się 
wzajemnie szanować. Jeśli nie nauczymy 

dzieci szacunku poprzez szanowanie ich 
samych, przez doświadczalne pokazanie, 
jak powinna wyglądać relacja, nie będzie 
lepiej… Wychowamy kolejne pokolenia 
dzieci przekonanych, że większy może 
więcej, że zasadniczym kryterium jest 
siła. Świat zbudowany na przemocy bę-
dzie trwał i umacniał się. Czy właśnie tego 
chcemy?  

Aleksandra Ewa Budziak, 
Kierownik świetlicy Caritas AW 

dzieci
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nA Świecie

Indie  
– dalekie strony, bliscy ludzie

Dziś wizerunek Indii w mediach zmienił się. Dyna-
micznie rozwija się gospodarka czerpiąca z nieprze-
branego potencjału ludzkiego i aspirująca do grupy 

największych gospodarek świata. Mniej w mediach o tym, że 
w dalszym ciągu przytłaczająca  część indyjskiej ludności żyje 
w warunkach nieporównywalnie gorszych od najgorszej pol-
skiej biedy. Dotyczy to zarówno obrosłych slumsami miast, jak 
i przeludnionej, zacofanej wsi. Miliony dzieci jadają raz dzien-
nie nędzny posiłek i skazane są z tytułu samego tylko urodze-
nia w niewłaściwym miejscu na wegetację w niewyobrażal-
nych dla Europejczyka warunkach – w nędznych szałasach, 
bez urządzeń sanitarnych, bez edukacji i szans na przyszłość. 
Smutny jest los kobiet, które, jak to bywa w warunkach deficy-
tu wszelkich dóbr, są jako słabsze spychane na koniec kolejki, 
wykorzystywane, utrzymywane w zależności.  
Wielkie wyzwania, jakie stawiają przed sumieniem ludzkim te 

Mikro-pożyczki umożliwiają kobietom zakładanie mikro-przedsiębiorstw. 
Kobiety zyskują w ten sposób pewien zakres materialnej niezależności 

a wraz  z nim wyższy status społeczny i większy szacunek 
społeczności. Mikro-pożyczki są też ratunkiem przed lichwiarzami. Na 

zdjęciu mikro - przedsiębiorstwo w całej okazałości. 

O indyjskiej biedzie wiele mówiło się w zamierzchłych już dość czasach, kiedy świat dzielono na 
trzy części. Dwie części tworzyły z jednej strony rozwinięte kraje kapitalistyczne, z drugiej blok 
państw „socjalistycznych”. Trzecią był tzw. Trzeci Świat, państwa postkolonialne, „rozwijające 
się” (eufemizm dla „nierozwinięte”). Wśród nich ważne miejsce zajmowały właśnie Indie – kraj 
o wielkiej kulturze i tradycji, ale też przeludniony i głodujący. 
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ogromne nierówności, podejmują często 
ci, którym wiedzie się lepiej. Oasis Cha-
ritable Trust jest obywatelską organizacją 
indyjską, powołaną do życia z chrześci-
jańskiej inspiracji przez dwoje małżon-
ków. Filozofią Oasis nie jest rozdawnic-
two lecz otwieranie dróg dla potencjału 
drzemiącego w człowieku – często wzra-
stającym w warunkach paraliżujących 
wiarę w siebie, bez świadomości własnej 
godności i własnych możliwości. Stąd 
kierunki pracy Oasis – przygotowanie 
dzieci ze slumsów do uczęszczania do 
szkół publicznych, edukacja dziewcząt 
i kobiet w prostych czynnościach i zawo-
dach, mikro-pożyczki na mikro-biznesy, 
podnoszenie poziomu zdrowia przez 
rozpowszechnianie najprostszej oświaty 
i badań profilaktycznych.
Poniższy fotoreportaż obrazuje dzia-
łalność Oasis w slumsach Delhi oraz 

Scenerie wiejskiej i miejskiej 
biedy w Indiach

Program edukacyjny dla dzieci prowadzony przez Oasis. W ciągu 5 lat ponad tysiąc dzieci 
nie uczęszczających do żadnych placówek edukacyjnych zostało przygotowanych do nauki 

w szkołach publicznych. Edukacją objęto też 350 dzieci pracujących.

Młode dziewczęta szkolone są w prostych umiejętnościach zawodowych. W kontekście 
powszechnego w ubogich sferach braku jakiegokolwiek wykształcenia są to bardzo cenne 

umiejętności. Na zdjęciu ceremonia wręczenia świadectw absolwentkom kursów.

wioskach stanów Uttar Pradesh i Tamil 
Nadu.
Przedstawiciele chrześcijańskiej Oasis 
szukali swego czasu wsparcia dla swej 
działalności w chrześcijańskiej Europie. 
Los chciał, że trafili również do Caritas 
warszawskiej. Mimo że nie dysponujemy 
stosownymi środkami i skupiamy się na 

niesieniu pomocy mieszkańcom archi-
diecezji warszawskiej, uznaliśmy, że nie 
możemy  pozostać głusi na ten apel. Za-
inicjowaliśmy program pod nazwą „Indie 
– dalekie strony, bliscy ludzie” polegają-
cy na regularnym dostarczaniu do szkół 
opracowanego przez Oasis materiału 
dydaktycznego na temat Indii w zamian 
za zbierane wśród uczniów i nauczycie-
li kwoty na działalność Oasis. Materiał 
dydaktyczny przekazywany w formacie 
Power Point ukazuje Indie z ich kulturą, 
tradycją, życiem codziennym, sytuacją 
różnych grup społecznych, etnicznych 
i religijnych z perspektywy, w której 
funkcjonuje Oasis.

Andrzej Czarnocki 

ZAPrASZAMy PlAcóWKI 
EduKAcyJNE 
dO WSPółPrAcy!

Wszystkich chętnych do udzia-

łu w projekcie „Indie – dalekie 

strony, bliscy ludzie” prosimy 

o kontakt z koordynatorką pro-

jektu Agatą Jabłonowską–Turkie-

wicz, tel. 606 142 471.
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cARitAS w PARAFiAcH

Szuka ludzi potrzebujących, tam po-
pyta, tam pójdzie i sprawdzi. Ludzie 
krępują się czasem poprosić o pomoc, 

a ci, którzy chętnie o nią zabiegają, nie zawsze 
tak naprawdę jej potrzebują. – Bywają ludzie 
roszczeniowi, którzy mówią, że im się tylko 
należy – przyznaje wolontariuszka. Potrafią 
nawet zorganizować informacyjną siatkę, 
przekazując sobie kto, gdzie i kiedy rozdaje 
paczki z pomocą. Ale nawet jeśli czasem jest 
ciężko, pani Irmina nie rezygnuje. Zdaje się, 
że to nie leży w jej naturze. – Szkoda tylko, że 
nie ma więcej chętnych, może kilku młodych, 
którzy pomogli by przy paczkach – wzdycha. 
Bo paczki bywają naprawdę ciężkie.  

Wszystko nam się jakoś układa

W Parafialnych Zespołach Caritas wolon-
tariusze zajmują się wszystkim – wydają 
ubrania, posiłki, żywność, pomagają zna-
leźć rozwiązanie problemów prawnych, 
zdrowotnych, rozmawiają, robią zakupy… 
Barbara Keszek współorganizuje w swojej 
parafii loterię dla wiernych – na karteczkach 
drukuje nazwy produktów, które potrzebne 
są do paczek z żywnością i parafianie losują 
produkt, który później przynoszą w darze. 
I kto mówi, że w pomaganiu ludziom nie ma 
żadnej zabawy?
W parafii bł. Władysława z Gielniowa, gdzie 
pani Barbara pomaga, Caritas wspiera około 
600 osób. Około pięćdziesięciu bezdomnych 

- Robię to, co trzeba – mówi 
pani Irmina Rosiak, która 
w Caritas pomaga innym 
już 12 lat. Przyznaje, że ła-
two nie jest: czasem trzeba 
własnymi rękami wyłado-
wać 3 tony żywności... 

przychodzi do niej stale po pomoc. Z każdym 
trzeba porozmawiać, poprosić, żeby wypełnił 
formularz. – Ci ludzie często czują się poniża-
ni – opowiada pani Barbara. – Zapraszam ich 
do stołu i mówię „Proszę siadać, proszę Pana, 
Pani”. „Jaki ze mnie pan?”, dziwią się. Mówię 
im, że Pan jest człowiekiem, jak każdy. 
Nie jest łatwo o tym pamiętać, bo przecież 
do Caritas przychodzą różni ludzie – bez-
domni, bezrobotni, którzy do Warszawy 
przyjechali za pracą, a teraz śpią na dziko 
w parkach, starając się jakoś przeżyć. Wie-
lu znalazło się w trudnej sytuacji z powo-
du własnych błędów, inni mieli zwyczajnie 
pecha w życiu, wielu żałuje, że nie wybrało 
innej drogi. – Na początku nie rozumiałam 
ich tak, jak rozumiem ich teraz – przyznaje 
pani Barbara. Przez 15 lat pracy w Parafial-
nym Zespole Caritas poznała wiele ciężkich 
historii, zrozumiała jak straszną chorobą 
może być uzależnienie od alkoholu lub 
narkotyków, jak bieda sprawia, że ludzie 
przestają o siebie walczyć, znalazła w sercu 
zarówno współczucie jak i troskę. I wcale nie 
uważa, żeby była przesadnie silna. - Mamy 
tylko serce. Serce, które jest wrażliwe – 
mówi. Czasem to serce naprawdę boli, ale 
pani Barbara wierzy, że Bóg pomaga tym, 
którzy pomagają innym. W jej parafialnym  

magazynie przecież nigdy nie brakuje żyw-
ności, pomocników (parafię wspierają mło-
dzi wolontariusze z pobliskiej szkoły, którzy 
prześcigają się w zgłaszaniu gotowości do 
pracy), a wszystkie problemy i przeszkody 
udaje się w końcu pokonać. Zupełnie, jakby 
ktoś czuwał nad wolontariuszami. – Wszyst-
ko nam się jakoś układa - uśmiecha się ze 
spokojem. Jej zdaniem Bóg potrafi pomóc 
każdemu. Pani Barbara wspomina historię 
pewnego alkoholika. Młody jeszcze mężczy-
zna, który przerwał studia na Politechnice 
i uciekł w alkohol, który sam o sobie mówił, 
że nie ma powrotu - tak bardzo zatruł swój 
organizm, że nawet lekarze nie wierzyli, 
że z tego wyjdzie. Nie chciał się modlić do 
Boga o pomoc, ponieważ uważał, że jest zbyt 
grzesznym człowiekiem, żeby bezpośrednio 
się do niego zwracać. Dlatego pani Barbara 
dała mu obrazek z błogosławionym Włady-
sławem i modlitwę ze jego pośrednictwem. 
Dziś ten sam alkoholik nie tylko skończył 
studia, ale pomaga innym w walce, którą 
sam stoczył, prowadząc spotkania AA. Nie 
jest jedynym, który przyszedł do Parafialne-
go Zespołu pani Barbary po ubranie i coś do 
jedzenia, a odnalazł coś więcej – zrozumie-
nie i dobroć. Dwa towary może ostatnio nie-
zbyt modne, ale niezmiennie potrzebne.   

Być pomocnym  
znaczy być aktywnym

Barbara Keszek podczas zbiórki żywności dla potrzebujących 
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Czasem się buntuję…

…ale potem zapominam i wracam robić to dalej – mówi pani Krysty-
na Wojewódzka z parafii Najświętszej Marii Panny w Warszawie, która 
jest wolontariuszką już  ponad 20 lat. Czasem nie starcza jej sił, gdy 
ludzie wykorzystują jej dobroć. Zdarzyło się jej pojechać do Często-
chowy w poszukiwaniu rodziny człowieka, który, jak się potem oka-
zało, okłamał ją i wyłudził pomoc. Takie rozczarowania bywają cięż-
kie, ale wtedy z pomocą przychodzą małe cuda. Jak wtedy, gdy trafił 
do niej bezdomny, który potrzebował operacji stóp. – Bezdomni nie 
mają gdzie się umyć, rzadko zdejmują buty, nie dbają o swoje zdro-
wie. Najgorzej zawsze wyglądają stopy – opowiada. Nie chodzi tylko 
o niezagojone rany i skaleczenia, odmrożenia i inne choroby. Często 
zdarza się, że tracą palce albo fragment stopy. Pani Krystyna pamięta 
szczególnie jednego z nich: - Potrzebował operacji nóg, takiej kosme-
tycznej, żeby mógł chodzić normalnie. Ale rodzina nie chciała go znać. 
Udało się nam jednak skontaktować z jego bratem w Niemczech, który 
z kolei skontaktował się ze szpitalem i zapłacił za operację – opowiada 
ze wzruszeniem. Kosztowało to wiele rozmów, ale udało się. 
Żeby jednak zacząć szukać pomocy, trzeba wiedzieć, gdzie człowieka 
boli. Tymczasem wielu podopiecznych Caritas na pierwszy rzut oka 
nie zachęca do rozmowy. Każdy z nas miał kiedyś okazję spotkać bez-
domnego w autobusie. Pamiętacie ten zapach? Trzeba przełamać nie 
tylko fizyczny wstręt, ale i nieufność i własne ograniczenia. Niektórzy 
mają szczęście. – Wie pani, ja nic nie czuję, pan Bóg odebrał mi po-
wonienie – śmieje się pani Krystyna. Nie wzdryga się, nie brzydzi. 
Wydaje się wierzyć, że Bóg miał jakiś specjalny cel czyniąc ją akurat 
taką. Dlatego po prostu opiekuje się ludźmi, którzy tego potrzebu-
ją. – Przychodził do nas taki bardzo stary pan, który miał problem 
z umyciem nóg. Daliśmy mu miskę z ciepłą wodą, a on moczył nogi 
razem ze skarpetkami, tak długo ich nie zdejmował – opowiada ze 

spokojem i poczuciem humoru. Jej zdaniem bieda, starość, niepełno-
sprawność czyni ludzi bezradnymi, ale nie sprawia, że stają się mniej 
istotni. Chciałaby tylko, żeby inni częściej o tym pamiętali. 

Nie dla siebie 

W chłodnej piwnicy kościoła na placu Grzybowskim w Warszawie 
pani Anna przygotowuje ubrania, które parafianie przynoszą dla bied-
nych. Półki na paczki z żywnością są tego dnia puste, ale na wiesza-
kach piętrzą się gotowe do rozdania ubrania. Niektóre są już pięknie 
wyprasowane i złożone, ale czasem trafia się tutaj prawdziwy bałagan. 
Brudne, wygniecione, dziurawe. – Bezdomny sobie nie przyszyje, nie 
wypierze – powtarza. – Ludzie myślą, że jak bezdomny to z wdzięcz-
nością weźmie każdą szmatę – dodaje z nutą irytacji. Czasem pod 
Halą Mirowską widuje ubrania, które wcześniej wydawała „potrze-
bującym”, wyłożone na sprzedaż na chodniku. Trudno. Nie sposób 
sprawdzić każdego, chociaż stara się rozmawiać z każdym. W segre-
gatorach pełnych dokumentów znajdują się podpisane pokwitowania 
wydania paczki z pomocą, z każdym trzeba porozmawiać, wszystko 
zliczyć, wszystko podsumować. – Nigdy w życiu nie chciałam mieć 
do czynienia z księgowością, a teraz to wszystko robię – śmieje się 
pani Anna. – Ale przecież nie dla siebie to robię. 
Sama zajmuje się 87-letnią starszą panią, stara się robić jej zakupy, zabie-
rać do lekarza, apteki, pomagać w codziennej higienie. Codziennie po 
wieczornej mszy spędza z nią trochę czasu. Z zawodu była sanitariuszką 
w szpitalu, asystowała przy operacjach, więc ma cierpliwość i odwagę 
pomagać innym. Pomagała w kościele po śmierci papieża Jana Pawła 
II i po prostu została. – Co bym w domu robiła? – dziwi się z prostotą. 
A w Caritas zawsze jest coś do roboty, to jak pełen etat dobroci. Jak 
znajduje na to wszystko czas? To proste – jest na emeryturze. 
Czyżbym nie wspomniała o tym wcześniej? Pani Anna, pani Bar-
bara i pani Irmina są już po siedemdziesiątce, pani Krystyna po 
osiemdziesiątce. Mają własne rodziny, dorosłe wnuki, domowe 
obowiązki. Czasem dokucza im choroba lub zmęczenie związane 
z wiekiem. Nie każdą ciężką pracę mogą wykonać, ale na pew-
no mają wiele uporu. Od wielu lat pomagają innym przy swoich 
parafiach, nie oczekując niczego w zamian. – Jedna pani, która 
przynosi nam ubrania, zawsze przynosi też czekoladkę. Nic nie 
chce w zamian. Mówi tylko, że nam bardzo dziękuje – opowiada 
pani Anna. Dla takich chwil czasem warto zmierzyć się z ludzką 
naturą, przerzucić własnymi rękami kilogramy ciężkich paczek, 
wybaczyć oszustwa, naciąganie, po prostu być dla innych. Nie 
uważają się za osoby wyjątkowe, po prostu tak je wychowano. 
- Jeśli na koniec dnia, robiąc rachunek sumienia, wiem, że komuś 
pomogłam, jestem zadowolona – powtarza pani Barbara. - Moja 
mama była w powstaniu łączniczką, mówiła mi, że człowiek nie 
żyje tylko dla siebie, że jest tyle wart, ile może dać innym. 
Jej zdaniem świeccy mogą przy parafiach bardzo wiele zrobić, nie 
tylko wrzucić datek do puszki lub pochylić głowę w modlitwie za 
pokrzywdzonych przez los. Wspólnymi siłami można zrobić wie-
le dobrego, bez względu na wiek. Nie wiem jak inni, ale mnie jest 
trochę głupio, że wracam do domu po pracy i narzekam, że jestem 
zmęczona. Przecież tak naprawdę nic jeszcze nie zrobiłam! Może 
powinnam pomyśleć o takiej dobrej emeryturze…

Joanna SabakIrmina rosiak przed siedzibą caritas AW
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BezdoMni

JESTEŚMy 
Bezdomni o tym, co dla    nich najważniejsze

W Warszawie żyje około 2,5 tysiąca ludzi bezdomnych. To liczba osób, które korzystają 

z pomocy oferowanej przez schroniska, noclegownie, jadłodajnie i łaźnie dla osób bez 

stałego miejsca zamieszkania. 

Kolejny tysiąc osób, może nawet 
więcej, to osoby, które pomimo 
braku własnego lokum, starają 

się żyć na własny rachunek i listy obecno-
ści nigdzie nie podpisują. Jak taka liczna 
grupa funkcjonuje w przestrzeni publicz-
nej? Czy jest dla niej miejsce? Z zasady 

nie. Bezdomni są wszędzie tymczasowo. 
Ogródki działkowe, pustostany, klatki 
schodowe, ławki w parku, kanały albo 
schroniska na obrzeżach miast – oto prze-
strzeń życia osób bez meldunku, niejako 
wykradana reszcie społeczeństwa.
A gdyby tak zaprosić osoby bezdomne 

Konrad

W życiu zawsze trzeba 
mieć jakiś cel i dążyć do jego re-
alizacji, bez względu na sytuację, 
w jakiej się znajdujemy. Dla mnie 
teraz najważniejsze jest wyjście 
z bezdomności – krok po kroku – 
najpierw renta, potem mieszkanie, 
potem praca, chociaż na pół etatu, 
bo bez niej nie jestem sobą.

Roman

Chciałbym jeszcze w życiu 
poczuć smak  niezależności, żyć 
na własny rachunek, mieć jakiś 
własny kąt. Rodziny raczej już 
nie założę, za stary jestem.  Sam 
rodzinnego ciepła nie zaznałem. 
Od małego tułałem się po domach 
dziecka, pogotowiach opiekuń-
czych, zakładach poprawczych aż 
wreszcie znalazłem się w zakła-
dzie karnym. Tego, co było, nie da 
się zmienić. Mam przed sobą jesz-
cze na pewno kilka lat i chciałbym 
je przeżyć jakoś normalnie.  

do galerii? Mało tego! Powiedzieć im – 
zróbcie wystawę i pokażcie, że jesteście! 
Caritas Archidiecezji Warszawskiej po-
stanowiła zaprosić mieszkańców jednego 
z prowadzonych przez siebie schronisk do 
udziału w takim właśnie przedsięwzięciu. 
I udało się. Przy współpracy z osobami  
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JESTEŚMy 
Bezdomni o tym, co dla    nich najważniejsze

Włodzimierz

Moim marzeniem jest 
mały, ale własny kąt, gdzie 
mógłbym spędzić ostatnie dni 
swojego życia. Nie zostało mi 
ich już wiele. Jestem człowie-
kiem chorym – po zawale serca, 
po operacji onkologicznej, mam 
kłopoty z przewodem pokar-
mowym. Wycinać i wstawiać 
czegoś nowego się nie opłaca… 
Ale nie opuszcza mnie pogoda 
ducha. Wśród ludzi uchodzę 
nawet za dowcipnisia. Ale ten 
mój angielski uśmiech i dobry 
humor są po to, żeby dodawać 
sobie siły i być akceptowanym 
przez ludzi. Bo kto lubi smuta-
sów i maruderów?

bezdomnymi powstała wystawa fotogra-
ficzna „JESTEŚMy – bezdomni o tym, co 
dla nich najważniejsze”. Autorem zdjęć jest 
pan Eugeniusz Kondraciuk, mieszkaniec 
schroniska, dawniej zawodowy fotograf.
Trzynaście osób, trzynaście fotogra-
fii – portretów osób bezdomnych. Przy  

każdym z nich kilka prostych zdań – 
„Chciałabym zobaczyć wnuka”, „W moim 
życiu najważniejszy jest Bóg, miłość 
i moje dzieci”, „W życiu ważne jest, żeby 
bez względu na okoliczności mieć swój 
honor”.
Wernisaż wystawy odbył się 25 kwietnia 

w warszawskim Klubie Powiększenie. Poja-
wiło się na nim sporo osób, które potrafią na 
bezdomność spojrzeć niestereotypowo, bez 
lęków i uprzedzeń. Licznie przybyli też sami 
bezdomni. Wystawa ma charakter wędrują-
cy i będzie można ją oglądać do końca tego 
roku w wielu miejscach na mapie stolicy.
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Dziewczynka w warszawskim Oknie Życia

Minął rok
1 lipca 2011 w Oknie Życia przy ul. Hożej 53 
pozostawiono nowonarodzoną dziewczynkę. 
Siostry Rodziny Maryi, które czuwają przy 
Oknie, tymczasowo nadały jej imię Anna. 
Okno działa pod auspicjami Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej, a w jego funkcjono-
wanie zaangażowane są Siostry Rodziny 

Maryi, Duszpasterstwo Rodzin Archidie-
cezji Warszawskiej, Pogotowie Ratunkowe, 
Szpital im. Św. Rodziny oraz ośrodki adop-
cyjne. Matka pozostawiająca dziecko zacho-
wuje anonimowość i nie jest poszukiwana 
przez sąd, dziecko natomiast bezzwłocznie 
trafia do szpitala na oddział noworodków. 

Akcja letnia warszawskiej Caritas 

W ramach akcji letniej w 2011 roku Caritas 
zorganizowała 12 turnusów kolonijnych. 
Każdy z nich miał swój profil i specyfikę. Był 
turnus plastyczny, taneczny, muzyczny; były 
turnusy, na których dzieci uczyły się wspi-
naczki wysokogórskiej i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wychowawcy z dużym  

Wyróżnienie dla wolontariuszy ZNZOZ

zaangażowaniem starali się w  konstruktywny 
sposób wypełnić podopiecznym wakacyjne 
dni. Organizowano „dni indiańskie”, karaoke, 
zabawy typu „Randka w ciemno” i „Mam ta-
lent”, „chrzty” kolonijne, bale przebierańców, 
koncerty, dyskoteki, podchody, olimpiady, 
konkursy, wieczory przy ognisku, itd. 

Podczas gali u Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w dniu 26 listopada 2011 roku 
wolontariusze Zakładu opiekuńczo-leczniczego  
i hospicjum stacjonarne przy Krakowskim 

Przedmieściu 62 otrzymali wyróżnienie 
w ramach konkursu  „Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu”. Konkurs zorganizował Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

we współpracy z Mazowieckim Urzędem 
Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu”.

W kwietniu i maju 2012 odbywał się zorganizowa-
ny przez Caritas AW konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem „Caritas znaczy miłość”. 31 
maja w siedzibie Caritas AW nastąpiło jego uroczy-
ste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom. 
Dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami stawiły 

Konkurs plastyczny  
„Caritas znaczy miłość”

Ogólnopolska zbiórka żywności

W dniach 9 i 10 grudnia 2011 roku Caritas Polska wraz z Caritas diece-
zjalnymi przeprowadziła w 28 diecezjach kraju I Ogólnopolską Zbiórkę 
Żywności. W archidiecezji warszawskiej zbiórkę współorganizowała 
Caritas warszawska. Odbywała się ona w dwudziestu niemal punktach, 
przede wszystkim w sieciowych marketach, takich jak „Biedronka”, 
„Carrefour” czy „Tesco” w Warszawie, a także w sklepach „Topaz”, „Eddy 
Market” i „Stokrotka” w Grójcu. W pracę przy przyjmowaniu i trans-
porcie żywności zaangażowało się około dwustu wolontariuszy, głównie 
przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, uczniów i studentów. 
Zebrano  4591 kg artykułów spożywczych, które trafiły do najbiedniej-
szych członków wspólnot parafialnych pod postacią 1300 paczek.

Spotkanie ze św. Mikołajem

10 grudnia 2011 roku w siedzibie warszawskiej Caritas odbyło się spo-
tkanie mikołajkowe dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych. 
Program artystyczny przygotowali członkowie Szkolnego Koła Caritas 
i uczniowie Kolegium św. Stanisława Kostki w Wilanowie. Złożyły się 
nań kolędy polskie i ukraińskie oraz spektakl „Opowieść wigilijna”. 
Występ został przygotowany pod kierunkiem dyrektor gimnazjum, 
wchodzącego w skład Kolegium św. Stanisława Kostki, pani Iwony 
Nowogórskiej-Jasińskiej, oraz opiekunki Szkolnego Koła Caritas, pani 
Marii Butkiewicz. Centralną postacią imprezy był oczywiście św. Mi-
kołaj, który obdarował prezentami dzieci i personel świetlic. Spotkanie 
zwieńczył poczęstunek przygotowany przez Pierogarnię Caritas AW. 

O jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki 
adopcyjne.
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Przedstawiciele Caritas Europa w schronisku 
na Żytniej

10 maja 2012 roku Ośrodek Charytatywny „Tylko z Darów Miłosierdzia” 
odwiedzili przedstawiciele Caritas Europa. Oprowadzani  przez dyr. Cari-
tas AW, ks. Zbigniewa Zembrzuskiego i kierownika placówki, p. Mariusza 
Olszaka, zapoznali się z programami realizowanymi w ośrodku na rzecz 
osób bezdomnych i ubogich.  Obejrzeli także jadłodajnię, łaźnię, miesz-
kania treningowe, kuchnię, świetlicę oraz sale sypialne. Przedstawiciele 
Caritas Europa przebywali w Warszawie w związku ze zorganizowanym 
przez Caritas Polska spotkaniem poświęconym pomocy migrantom oraz 
osobom dotkniętym przez światowy kryzys gospodarczy. 

Dzieci ze świetlic Caritas AW u Rzecznika Praw 
Dziecka

Dzieci ze świetlic na ul. Sokołowskiej i Dereniowej złożyły 26 kwiet-
nia wizytę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Okazją była promocja 
audycji „Kartki z mojego życia” – słuchowiska inaugurującego Rok 
Janusza Korczaka w Polskim Radiu. W spotkaniu zorganizowanym 
przez Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka, uczestniczyła 
autorka audycji, p. Hanna Bielawska-Adamik, która podzieliła się 
doświadczeniami pracy radiowej. Rzecznik Praw Dziecka podkre-
ślił, że mimo upływu dziesięcioleci współcześni wychowawcy ciągle 
mogą i powinni uczyć się od Janusza Korczaka. 

Wielkanoc w schroniskach

Prowadzone przez warszawską Caritas schroniska dla bezdomnych jak co 
roku przygotowały w dni świąteczne uroczyste posiłki dla mieszkańców  
i osób z miasta. Z posiłków  w schronisku na Żytniej skorzystało obok 
niemal 200 mieszkańców ponad 200 osób spoza placówki. W schronisku 

Certyfikat UNICEF Polska dla świetlicy na Sokołowskiej

w różnych częściach świata. Pieniądze ze sprzedaży laleczek podopiecz-
ni świetlicy przekazali na zakup szczepionek dla dzieci w Sierra Leone.  
W związku z  owocnym udziałem w projekcie Unicef Polska przyznał 
świetlicy na Sokołowskiej Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Pla-
cówki w roku szkolnym 2011/2012

Boże Narodzenie w schroniskach

W schroniskach Caritas warszawskiej Boże Na-
rodzenie świętowało ponad 500 osób bezdom-
nych, samotnych i ubogich. W Ośrodku „Tylko 
z darów miłosierdzia” na ul. Żytniej uroczysty 
czas świąteczny rozpoczął się posiłkiem wigilij-
nym 24 grudnia. Na wigilię obok mieszkańców 
zaproszono także osoby  spoza Ośrodka. Uczest-
niczyło w  niej w sumie około 380 osób. Posiłek 
spożywano w miłym otoczeniu, na nakrytych 
białymi obrusami stołach, z kolędową muzyką 
w tle. Podano  typowe potrawy: barszcz, kapustę 
z grzybami, śledzie. Dyrektor Caritas warszaw-
skiej, ks. Zbigniew Zembrzuski i proboszcz 

parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ks. Krzysztof 
Stosur, modlili się ze zgromadzonymi i dzielili 
z nimi opłatkiem. Uroczysty nastrój trwał przez 
dwa dni  świąteczne.
W schronisku „Przystań” na ulicy Wolskiej 
w wieczerzy wigilijnej wzięło udział oko-
ło 110 osób, z czego 25 spoza schroniska. 
Obecny był ks. dyrektor Zbigniew Zembrzu-
ski. Uroczysty charakter w dni świąteczne 
miały  również posiłki. Na obiadach przy-
gotowanych przez siostry felicjanki gościło 
sporo osób nie zamieszkałych w schronisku. 
Dzięki wsparciu Caritas Polska wszystkim  

mieszkańcom „Przystani” wydano paczki 
świąteczne. Nieco wcześniej, 21 grudnia, wi-
gilia odbyła się również w schronisku w Pień-
kach Zarębskich. Ze względu na rozmiary 
placówki miała bardziej kameralny charak-
ter. Opłatkiem z mieszkańcami  podzielił się  
ks. dyrektor Zbigniew Zembrzuski.

Dzieci ze świetlicy Caritas AW na ul. Sokołowskiej pod opieką kie-
rownika świetlicy, p. Aleksandry Budziak,  wzięły udział  w między-
narodowym projekcie Unicef  pod hasłem „Wszystkie kolory świata”. 
W ramach projektu dzieci szyły kolorowe laleczki symbolizujące ludzi 
ze wszystkich kontynentów i poznawały kulturę swoich rówieśników 

na Wolskiej uroczyste posiłki podczas dwóch dni świątecznych spożywało 
90 mieszkańców. Była też okazja do modlitewnej refleksji podczas liturgii 
mszalnej, sprawowanej w schronisku na Żytniej oraz w kaplicy cmentarnej 
w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska na Wolskiej.

się tłumnie.  Spotkanie poprowadził 
ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor 
Caritas AW. W jury zasiadali: panie 
Maria Wollenberg–Kluza i Małgo-
rzata Foremniak oraz pan Ryszard 
Łagodziec. Na konkurs nadesłano 
286 prac. W uznaniu ich poziomu 
jury  postanowiło przyznać, oprócz 
nagród głównych, wiele wyróżnień. 
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