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Nasi wolontariusze wyróżnieni

Ubi Caritas – jest nagrodą dyrektora Caritas Polska, przyznawaną
za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach
charytatywnych. Nagroda przyznawana jest raz w roku i w trzech kategoriach: Darczyńca Caritas, Współpraca z Caritas oraz Świadectwo
Caritas. W dwóch pierwszych kategoriach może być wyróżniona osoba
lub instytucja spoza Caritas. Natomiast nagrodę w kategorii „Świadectwo” otrzymują pracownicy lub wolontariusze Caritas w Polsce i jest
to najwyższe wyróżnienie.

Wyróżnione wolontariuszki

W tym roku gala odbyła się 6 października w Teatrze Kamienica
w Warszawie. Rozpoczął ją ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska.
Wśród zaproszonych gości byli również wolontariusze z naszej diecezji,
którzy na co dzień udzielają się w parafialnych zespołach Caritas i nie
tylko. Nominowanych zostało sześć osób: Irena Kozak z parafii Matki
Bożej Różańcowej w Mikołajkach, Cecylia Bednarek z parafii Trójcy
Przenajświętszej w Starych Juchach, Anna Chyzopska z parafii Matki
Bożej Anielskiej w Lipsku, Elżbieta Zielińska i Elżbieta Bargłowska
z parafii św. Antoniego Padewskiego w Prostkach i Joanna Jankowska
z parafii NMP Królowej Polski w Olecku, która jako jedyna otrzymała
wyróżnienie w kategorii – Świadectwo Caritas.

Emilian Kamiński

Ełczanki przed Teatrem Kamienica

Nasze panie były bardzo wzruszone, wprawdzie jechały na recital,
a tu miłe zaskoczenie – wyczytanie, wejście na scenę z innymi wyróżnionymi osobami, otrzymanie dyplomu, no i oczywiście wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Przeżycia niezapomniane! Uroczystość prowadził
gospodarz Teatru Kamienica, Emilian Kamiński – aktor, który swoją
osobą nadał temu wydarzeniu szczególny charakter.
Podczas gali odbył się recital muzyczny Alicji Majewskiej, która
wykonała najbardziej znane piosenki ze swojego repertuaru, a także
dodatkowo utwory sakralne.
Anna Rudzińska

Alicja Majewska

Joanna Jankowska – laureatka Ubi Caritas
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W Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi
W oczach dziecka, jak w lustrze, odbija się cały świat. Pierwsze,
z czym spotykamy się, witając dziecko w progach Domu Świętej Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi, to przestraszone, smutne, czasem
na pozór obojętne spojrzenie dziecka. Można z niego wyczytać wiele:
ból, cierpienie, strach przed nieznanym i to, że niejedna dorosła osoba
zawiodła je w życiu. Ważne jest, by już w tej chwili zacząć budować
zaufanie, przywitać je jak małego wędrowca, który właśnie dotarł do
bezpiecznej przystani.
Trafiają do nas dzieci w różnym wieku. Zagubione, niepogodzone
z faktem zabrania ich od rodziców. I tu zaczyna się jedno z naszych
najważniejszych zadań. Widzimy w nich bliźnich, którym należy pomóc.
Powoli, małymi krokami, czasem po kilku miesiącach, udaje się nam
zbudować niewidzialną nić, od której wszystko się zaczyna. Dzieci zaczynają czuć się bezpiecznie w naszym domu, przekonują się, że znalazły
schronienie przed złem i niesprawiedliwością tego świata. Mogą w końcu
spokojnie przespać całą noc, mają swoje łóżko, szafkę i swoje zabawki.
Cieszą się z zakupu nowej odzieży, podręczników. Często słyszymy, że
nareszcie mają to wszystko, o czym wcześniej mogły tylko marzyć. To
sprawia, że przestają czuć się gorsze od rówieśników, nabierają pewności
siebie i zaczynają być po prostu dziećmi. Staramy się, by ich życie stało
się życiem dziecka. Uczymy, że jest czas na naukę, ale też na zabawę
i odpoczynek. Uświadamiamy, jak ważne jest, by zdrowo się odżywiały.
Zachęcamy i umożliwiamy im rozwijanie zainteresowań, poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych uczymy zdrowej rywalizacji. Pomagamy
nadrabiać zaległości szkolne, zrozumieć, dlaczego nagle muszą zmienić
niektóre, społecznie niepożądane nawyki. Dbamy także o to, by miały
kontakt z rodzicami, rodziną i bliskimi im osobami. Każdy dzień pracy
z wychowankami to walka o ich przyszłość, o to, by nie powielali błędów
rodziców, nie szli przez życie na skróty. By w przyszłości, po opuszczeniu
progów naszej placówki, dawali przykład rodzinie, że można żyć inaczej,
pracować, żyć w trzeźwości.

Dom św. Faustyny w Gołdapi

Wychowywanie to odpowiedzialność, a jednocześnie zajęcie dające
ogromną satysfakcję. Każdy sukces dziecka to impuls do dalszego
działania, ale to również sukces wychowawcy. Uczymy wychowanków,
że wiara czyni cuda. Poprzez cotygodniowe uczestnictwo we mszy
św. wpajamy im pewność, że nawet, gdy wydaje im się, że wszyscy
ich opuścili, to jest Ktoś, Kto zawsze o nich pamięta i nigdy ich nie
zawiedzie. Przybliżamy postać św. Faustyny jako wzór do naśladowania.
Staramy się, by swoim przykładem pokazać im, że nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko zależy od naszej determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu. Uczymy je, by pamiętały, że po każdej nocy przychodzi dzień,
a wszystko to, co oferujemy im w Domu Świętej Faustyny w Gołdapi,
jest jak wschodzące słońce, które z uśmiechem wita każdy nowy dzień.
Teresa Łupińska – wychowawca i lider grupy Arka

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W dobie światowych kryzysów nasza uwaga powinna koncentrować się szczególnie na najbiedniejszych i pozbawionych opieki.
17 października 1987 roku na apel o. Józefa
Wrzesińskiego, założyciela Międzynarodowego Ruchu
ATD Czwarty Świat, sto tysięcy ludzi z różnych
krajów, środowisk i wyznań zebrało się w Paryżu na
placu Wolności i Praw Człowieka, by wyrazić swój
sprzeciw wobec ubóstwa oraz zaapelować o działania prowadzące do jego wyeliminowania. W 1992
roku dzień 17 października został ogłoszony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych –
Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.
Skrajne ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka i jest niedostrzegane przez społeczeństwo. Zwalczanie ubóstwa
jest obecnie celem rządów wielu krajów na świecie. Zobowiązały się
do tego, przyjmując do realizacji Milenijne Cele Rozwoju (MCR).
Przywódcy 189 państw (w tym Polski) przyjęli je na szczycie ONZ
w 2000 roku. MCR zobowiązuje społeczność międzynarodową do
poprawy jakości życia ludności świata. Pierwszy cel to zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, czyli dążenie krajów do tego, by
osób, których dochód nie przekracza jednego dolara dziennie oraz
tych, którzy cierpią z powodu głodu, było na świecie coraz mniej.
Najwyższy procent ludności żyjącej w skrajnej biedzie zamieszkuje
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Afrykę Subsaharyjską, stanowią oni ponad 50 proc.
ludności tego obszaru.
Caritas Diecezji Ełckiej podejmuję się różnych
inicjatyw i to nie tylko jednego dnia, ale przez cały
rok. Realizuje wiele projektów, które skierowane
są do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych związanych właśnie z ubóstwem. W parafiach na terenie naszej diecezji udzielane jest
wsparcie przez wolontariuszy z parafialnych zespołów
i szkolnych kół Caritas. W jadłodajni w Giżycku
i Suwałkach wydawane są posiłki dla najuboższych
i potrzebujących. W Ełku w Noclegowni św. Ojca Pio wikt, opierunek
i nocleg otrzymują ci, którzy tego potrzebują.
17 października, właśnie w Dniu Walki z Nędzą, pracownicy Caritas, wolontariusze i podopieczni Noclegowni św. Ojca Pio w parku
Solidarności pod pomnikiem Michała Kajki w godzinach od dziesiątej
do szesnastej wydawali gorący posiłek, herbatę, owoce i warzywa. W ten
oto sposób w tym dniu solidaryzowaliśmy się ze wszystkimi biednymi
i potrzebującymi. Akcja miała miejsce również w Piszu, Rajgrodzie,
Augustowie i Giżycku.
Anna Rudzińska
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W Domu św. Faustyny „Wielkie
Serce” w Giżycku

5 października obchodziliśmy święto patronki naszego Domu
Dziecka w Giżycku – św. Faustyny. Uroczystość ta na stałe wpisała się
do kalendarza naszej placówki. To swoiste imieniny naszego domu. Była
msza św., w której czynny udział wzięli nasi podopieczni. Przewodniczył jej ks. Maciej Gilewski – wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej,
a homilię wygłosił ks. Jerzy Fidura – proboszcz parafii św. Kazimierza
w Giżycku. Po modlitwie powróciliśmy z kościoła do naszego domu,
aby wspólnie świętować.

Występ osób niepełnosprawnych

W Krainie Łowców Przygód – Gołdap 2014

Prezent od ks. Darka

Była uroczysta kolacja. Dyrektor Domu św. Faustyny, Bernadetta
Wojtuń, podziękowała wszystkim gościom za przybycie i oczywiście
mieszkańcom, czyli dzieciom. Wyraziła wdzięczność pracownikom
za tworzenie atmosfery tej placówki. Ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, przekazał gorące pozdrowienia oraz
kosz pełen słodyczy i zapewnił o swojej modlitwie. W trakcie kolacji
mieliśmy okazję do wspomnień z wakacji. Oglądaliśmy przygotowaną
przez siostry elżbietanki prezentację multimedialną z pobytu naszych
wychowanków na wypoczynku letnim w Krynicy i Gdyni. Wspólne
świętowanie zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży
z naszego domu. Nasza wychowanka, Róża Liszko, zaprezentowała
swoje wiersze.
Atmosfera tego dnia będzie jeszcze długo w naszych sercach, a nasza
patronka, św. Faustyna, niech wyprasza dla nas potrzebne łaski.
s. Dominika Suchocka i s. Urszula Bogucka CSSE

Wspólne świętowanie

Po raz trzynasty w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym OHP
w Gołdapi 9 października odbyło się uroczyste otwarcie Zlotu do
Krainy Łowców Przygód na Przegląd Małych Form Teatralnych Osób
Niepełnosprawnych. Tak jak co roku otwarcia dokonał Jerzy Sobisz,
kierownik gołdapskich Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji
Ełckiej, witając przybyłych gości, uczestników zlotu. Głos zabrali także:
dyrektor PCPR – Małgorzata Gryszkowska oraz ks. Jacek Nogowski,
który wraz z Anną Rudzińską przybył z Caritas Diecezji Ełckiej.
Podczas otwarcia odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczestników WTZ, a następnie rozpoczęły się warsztaty, w których udział brały
nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również ich opiekunowie. Były
to warsztaty teatralne prowadzone przez Dorotę Łasicę, instruktorkę
terapii zajęciowej z WTZ, warsztaty tańca, które prowadzi Mirosław
Bobrowski ze Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk” oraz warsztaty zatytułowane Skutki nadużywania alkoholu prowadzone przez Czesławę
Borkowską. Natomiast instruktorzy, terapeuci i opiekunowie korzystali
z warsztatów dotyczących pierwszej pomocy.
Na dwudniowy zlot przybyło 140 osób: z Polski, Litwy i Łotwy.
Nie zabrakło również niezawodnych wolontariuszy, którzy służyli pomocą. Wszystkie grupy czekała niespodzianka – zajęcia na gołdapskich
tężniach, a wieczorem dyskoteka.
W sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Międzynarodowy Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych, podczas którego
zaprezentowało się dziewięć grup teatralnych. Jurorzy nie mieli łatwego
zadania. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to nie budziło żadnej wątpliwości,
że należy się ono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wilnie na
Litwie, które wystąpiło ze spektaklem Miłość bez śmierci na wydmach. Drugie
miejsce przyznano Historii jednej znajomości, którą pokazał Warsztat Terapii
Zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego, natomiast trzecie miejsce zajęło
Alukskie Stowarzyszenie Inwalidów z Łotwy. Wszystkie grupy otrzymały
wyróżnienia i upominki, jak również na wszystkich czekał poczęstunek.
Alicja Tyniecka

Uczestnicy zlotu
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Potrzebujący pomocy są wśród nas

Słoneczne lato minęło, rozpoczęła się
jesień. Czy każdy to zauważył? Zapewne tak. Świadczą o tym chociażby
liście spadające z drzew czy ludzie
ubrani w cieplejszą odzież. Ale jesień
ma także inne oblicze, którego wielu
z nas nie dostrzega. Są oto ludzie
bezdomni, których mijamy każdego
dnia na swojej drodze. To właśnie oni
najbardziej odczuwają negatywne aspekty
okresu jesienno-zimowego, w przetrwaniu
którego nie zawsze pomaga ciepła kurtka.
Dlatego też tak istotne jest dostrzeżenie tych osób w tłumie ludzi
i wyciągnięcie w ich stronę pomocnej dłoni.
Mieszkańcy Ełku nie mogą zapominać, że na terenie ich miasta
obecne są osoby bezdomne. Oficjalne dane statystyczne (Informacja
dotycząca problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, stan na 31
grudnia 2013 r.) mówią o liczbie 39 osób pozbawionych dachu nad
głową, w tym o czterech kobietach. W tej grupie są także dzieci. Czy
jest to całkowita liczba? Zapewne nie. Świadczy o tym fakt, że gdy
tylko spada temperatura powietrza na dworze, w ełckich noclegowniach
zajmowane są wszystkie miejsca, a jest ich blisko sto. Środki na funkcjo-

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych,
gimnazjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
z terenu diecezji ełckiej do udziału w konkursie plastycznym
pt. Caritas w moich oczach. Prace plastyczne wykonane dowolną
techniką w formacie od A4 do A2 przyjmowane będą w terminie
od 31 października do 30 listopada 2014 roku w siedzibie ełckiej
Caritas.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Joanna Dziatkowiak pod numerem telefonu 87 4417017, kom.
506807886 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
jdziatkowiak@caritas.pl.

Bezdomność

nowanie noclegowni prowadzonej przez ełcką Caritas pochodzą m.in.
z zadania publicznego współfinansowanego z budżetu miasta Ełku pn.
Prowadzenie Noclegowni im. św. Ojca Pio w Ełku. W ramach zadania
dla osób bezdomnych zostało przygotowanych 30 miejsc noclegowych
z dostępem do węzła sanitarnego, a także całodzienne wyżywienie.
Zapraszamy osoby bezdomne do korzystania z pomocy oferowanej
w noclegowni, a mieszkańców Ełku prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Jednocześnie
przypominamy, że na terenie Ełku Caritas prowadzi dwie placówki
świadczące pomoc na rzecz osób bezdomnych. Są to: Dom Dziennego Pobytu przy ulicy Kościuszki 17 oraz Noclegownia przy ulicy
Kościuszki 27.
Paweł Szczepański
ZAPOWIEDZI
12-13 grudnia – Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności „TAK
– pomagam”.			

Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk
tel. +48 87 629 02 60, 87 441 70 00, fax. +48 87 441 70 59
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Pomóż nam pomagać!
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