Numer specjalny (284)
grudzień 2009

aveciarz@gmail.com 022-402-25-51 www.aveciarz.pl

ISSN 1896-2173

Y
C
Ą
J
U
R
I
P
INS

Wydawnictwo przygtotowane w ramach projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy i Woj. Mazowieckiego.

ZOBACZYĆ TO, CO NAJWAŻNIEJSZE
Zdjęcie, które umieściliśmy na okładce, to
nie fotomontaż. Zostało wykonane podczas
warsztatów fotograficznych w jednej z mazowieckich wsi nad Bugiem. Uczestnicy pleneru
mieli za zadanie pokazać to, co piękne, a co umyka naszej uwadze.

Tę śliczną jarzębinę zarejestrowałasiedemnastolatka,Ania
Kamińska, przez… dziurę
w hełmie, który zapomniany
i porzucony leżał gdzieś w trawie na nadbużańskiej łące. Kto
go nosił? Czy otwór to ślad po
kuli? Gdzie zginął jego właściciel? Należał do Polaka, Niemca, a może Rosjanina? Zaznaczony rdzą szybko upływający
czasskuteczniezatarłwszystkie
ślady.Tymniemniejówdziurawy,staryinikomuniepotrzebny
hełm pozwolił dostrzec niezauważalne w codziennym pośpiechupięknoowocówjarzębiny.
Ilekroć patrzymy w redakcji
natęfotografięimyślimyotajemniczym hełmie, dochodzimydowniosku,żenaszeżycie
równieżpoleganaszukaniuodpowiedniej perspektywy. Od
niejwszakżebardzowielezale-

ży.Zwyczajneczerwonegrona,
jakich wiele dokoła, na zdjęciu
Ani nabrały nowego, wręcz
symbolicznego wymiaru. Ich
soczyste kolory w połączeniu
zostrymikonturamihełmumówią wiele: o życiu, o śmierci,
oprzemijaniu,otym,conajważniejsze. Aż dziwne, że trzeba
było starego hełmu nieznanego
żołnierza,żebytowszystkozobaczyć.
Także w życiu bardzo często
nie dostrzegamy jarzębinowej
<<istoty>>, nadającej naszej
egzystencji smak i sens. Tymczasem warto patrzeć i marzyć
nieszablonowo! A mówiąc bardziej lapidarnie, warto szukać
jarzębin w otaczającym nas
świecie.
WydobytaprzezAnięzpalety
barwizgiełkuświataczerwona

jarzębinaprzywodziminamyśl
ludzi, którzy zwykle pozostają
niezauważeni, a jednocześnie,
choć niedostrzegalni, decydują
opięknieświataijakościżycia.
W ciągu kilku lat prowadzenia
przez Fundację Ave różnych
projektów edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, wychowawczych spotykaliśmy takich
właśnie ludzi. Dzięki nim powstają nowe inicjatywy, codzienność wielu lokalnych społeczności nabiera nowego blasku, gros ludzi potrzebujących
otrzymujenowąszansę…
Jesteśmy przekonani, że
wolontariat nadaje smak życiu.Dźwięcząnamwuszach
wymowne słowa, wypowiedziane przez siedemdziesięcioparolatkę,p.WandęGołębiowską,którawAveprowa-

dzi edukacyjne spływy kajakoweizaswojądziałalnośćzostała uhonorowana I nagrodą
w Ogólnopolskim Konkursie
„BarwyWolontariatu”:
– Chociaż tyle rzek przepłynęłam, chociaż mam cały plecak wspomnień, to dopiero
spływyzFundacjąAVEdałymi
nieznaną dotąd satysfakcję. Jestem potrzebna, mogę dawać
siebie innym, widzę, jak to, co
sieję – kiełkuje, jak wydaje
plon! Cudowne!Tyle osób mówi mi, że dzięki naszym spływomznalazłowieleradości,tyle się nauczyło, przekroczyło
bariery,przełamałostereotypy...
Los zgotował mi niesamowitą
niespodziankę!
Dlatego przygotowaliśmy
specjalnewydanienaszegomiesięcznika, poświęcone ludziom,

których cenimy za zaangażowanie, społecznikowską pasję,
aktywność, walkę z miernotą
i biernością. Nasz wybór był
subiektywny, nie przeprowadzaliśmy żadnego rankingu.
Zresztą w wolontariacie nie
chodzi wcale o żadne matematycznewskaźniki!
Chcieliśmy pokazać różnorodność działań społecznych.
Często bowiem bywa tak, że
wolontariat kojarzymy wyłącznie z patologiami lub hospicjami. To uproszczenie. Oczywiścieitampotrzebapomocnych
rąk, jednak bezinteresowne zaangażowanie bardzo pożadane
jest  w wielu innych dziedzinachnaszegożycia.
Liczymy, że po przeczytaniu
tego numeru zainspirujecie się.
Każdy może blisko siebie dostrzecsprawy,ludziiprzestrzenie…, gdzie Wasz potencjał,
wiedza, umiejętności będą bardzo potrzebne; wystarczy tylko
ustawićdobrąoptykę,anapewno nie przeoczycie własnej jarzębiny! Wówczas nikt z Was
niebędziemiałwątpliwości,że
„to przemijanie ma sens… ma
sens…”(JanPawełII,„Tryptyk
rzymski”)

Redakcja

Uważam, że nagroda, którą otrzymałam wcale mi się nie należała. Po prostu chciałam przekazać pasję kajakową młodemu pokoleniu. To
dla mnie zaszczyt i radość, że tyle osób, zwłaszcza niepełnosprawnych, mogło zasmakować w wodniackiej przygodzie. Dzięki wolontariatowi cały czas otrzymuję znacznie więcej niż sama daję – nie jestem samotna, nie skupiam się na swoich chorobach, nadaję swojemu życiu
sens!
Obserwuję, że bardzo wielu ludzi obawia się zaangażowania, młodsi nie czują takiej potrzeby, starsi wymawiają się chorobami i „chuchają na zimne”; często też nie chcą podejmować mniej „nobilitujących” zajęć. Uważają, że wiele spraw po prostu powinno rozwiązać
państwo. Tymczasem nie zawsze „wyspecjalizowane instytucje” mogą skutecznie pomóc. Na przykład w moim bloku na strychu w zimie zamieszkał swego czasu bezdomny. Poza własnym ubraniem nie miał nic. Pod jego nieobecność zaniosłam na strych koce, postawiłem ciepłą
herbatę w termosie, coś do zjedzenia. Nie wiem skąd się dowiedział, że to ja, ale przyszedł do mnie, podziękował, długo rozmawialiśmy. Okazało się, że niedawno stracił dom
– wyrzuciła go rodzina, mieszkająca kilka ulic dalej, godność nie pozwalała mu prosić o pomoc w przytułku. Potrzebował czasu, żeby wyprostować swoje sprawy. Sąsiedzi
byli oburzeni, że mu pomagam. Twierdzili, że zaraz sprowadzę do bloku czeredę bezdomnych. Wyrzucali koce, awanturowali się. Nikt nie chciał wczuć się w wyjątkową sytuację tego człowieka. Ostatecznie „problem” rozwiązał się sam – ów człowiek spadł ze schodów i zmarł…

WandaGołębiowska

seniorka,wolontariuszkaFundacjiAVE,laureatkaInagrodywVIIedycjiOgólnopolskiegoKonkursu„BarwyWolontariatu”,WolontariuszkaRoku2008
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WOLONTARIAT
W MUZEUM
UruchamianewłaśnieprzezFundację
AVEWirtualneMuzeumBiałołękiposzukujewolontariuszy.ChoćMuzeum
jestWirtualne,pracabędziejaknajbardziejrealna,związanazezbieraniemwspomnieńirelacjiodseniorów,
kwerendąhistoryczną,porządkowaniemmateriałówhistorycznych,czyorganizowaniemedukacyjnychprojektów
wterenie.Oferujemyciekawąprzygodęzprzeszłością,warsztatyhistoryczne,mnóstwopionierskiejsatysfakcji.
Zgłoszenia:aveciarz@gmail.com,
0-608178447.
reklama w „Aveciarzu” tel. 022 392-08-83

Pod słowem wolontariat kryje się nie tylko szlachetne,
Uważam, że wolontariat to wyzwanie czasów! Bardzo
bezinteresowne udzielanie pomocy materialnej, ale szczewiele osób w naszym kraju potrzebuje ludzi wielkiego
gólnie tej duchowej. Kiedy chodziłem do szkoły średniej
serca, otwartych, gotowych do podzielenia się z innymi
często uczestniczyłem w różnych akcjach wolontariackich
swoim czasem, energią, umiejętnościami, zwykłą życzlii zbiórkach na cele dobroczynne. Lubiłem to robić, poza
wością. Co roku biorę udział w Wielkiej Orkiestrze
tym na ten czas byłem zwalniany z lekcji (śmiech). Wiem, że
Świątecznej Pomocy. Angażowałem się też w wiele akcji
w większości wolontariuszami zostają ludzie młodzi, ale
prowadzonych przez księdza Arkadiusza Nowaka, związnam też kilka osób z branży, które pomagają innym zupełzanych ze wsparciem dla narkomanów i nosicieli HIV.
nie anonimowo.
Cieszę się, że mogłem pomóc potrzebującym poprzez licytację płyt z mojej kolekcji.
W kontekście wolontariatu nie warto pytać „czy warto?” Szczególnie cenię osoby, które pracują z ciężko chorymi, mającymi niewielkie szani „dlaczego warto?” Ludzie dobrej woli i otwartych serc są se na powrót do zdrowia. To wzbudza we mnie niezwykły szacunek.
niezbędni w każdym czasie, zwłaszcza, że w naszym kraju
opieka państwa nad potrzebującymi jest, delikatnie mówiąc, pod każdym względem
MarekSierocki
niedostateczna.
dziennikarziprezentermuzyczny,dyrektorfestiwali,mieszkaniecBiałołęki

RobertChojnacki
muzyk,kompozytor,granaflecie,saksofonieiklarnecie,przezwielelatczłonekzespołu„DeMono”,mieszkaniecBiałołęki
Socjologowie wskazują na spadek zainteresowania wolontariatem. Z badań z 2008 roku wynika, że wracamy do roku 2000, kiedy to zaledwie 10% Polaków angażowało się w działania wolontariackie. W kolejnych latach następował wzrost (z apogeum w 2005 r. na poziomie
23 %) i znowu od dwóch lat szybujemy w dół. Powodów jest z pewnością wiele. Zresztą niezależnie od tego, czy mówimy o 20 czy 10 %, to
i tak jesteśmy na szarym końcu w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Wiele pracy potrzeba, żeby uświadomić ludziom, iż demokracja nie oznacza załatwienia wszystkich problemów społecznych przez instytucje państwowe czy samorządowe jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Co prawda w Fundacji AVE wciąż grupa wolontariuszy przekracza setkę, ale z moich doświadczeń wynika, że coraz częściej ilość przechodzi w jakość. Wolontariusze angażują się z większą odpowiedzialnością. I właśnie ta jakość pracy i odpowiedzialność w podjętych zobowiązaniach są najważniejsze. Podobnie zresztą jak w innych dziedzinach życia. Czasem jedna osoba, która pracuje metodycznie, z pasją, w oparciu o wiedzę i konkretne umiejętności, może zdziałać więcej
aniżeli armia „przymuszonych”. W Fundacji AVE stawiamy na profesjonalizm (być może brzmi to paradoksalnie) wolontariatu i prowadzimy różne kursy i szkolenia. Chodzi
o to, żeby każdy wykonywał taką pracę, do jakiej ma predyspozycje. Jeśli ktoś nie ma zdolności teatralnych, nie ma sensu, żeby przygotowywał spektakl dla podopiecznych
domu pomocy społecznej. Dzięki temu wolontariat może być dla młodych rozwinięciem i pogłębieniem pasji, dla osób dorosłych – wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zawodowych.
Przy takim nastawieniu nikt nie pomyli wolontariatu z PRL-owską pracą społeczna, którą świetnie spuentował w serialu „Alternatywy 4” Stanisław Bareja. Dozorca Anioł
miast samemu posprzątać klatkę schodową, cedował mycie schodów czy porządkowanie trawnika na lokatorów właśnie pod hasłem „czynu społecznego”. Obecnie niepokoją
mnie motywacje niektórych osób, angażujących się w wolontariat. Niedawno usłyszałem od gimnazjalistów, że zasadniczym powodem ich udziału w szkolnym klubie wolontariusza jest fakt otrzymania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do liceum. Z kolei jeden z pracodawców ze społecznikowskim zacięciem, pozwalał swoim pracownikom
podejmować działania wolontariacie w godzinach pracy… Trzeba być ostrożnym, żeby nie wypaczyć idei. Działania animatorów wolontariatu i organizacji pozarządowych
powinny wspierać proces dojrzewania społeczeństwa obywatelskiego, w którym nikt nie może pozostawać obojętny na potrzeby innych członków tej społeczności.
Nowa, bardzo ciekawą formą wolontariatu jest e-wolontariat, który nie jest tak czasochłonny jak ten tradycyjny. Na portalu internetowym ludzie różnych specjalności i pasji mogą służyć sobie nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem; pomagają rozwiązać problemy prawne, wspierają psychicznie, doradzają w kwestiach ekonomicznych, pomagają w nauce... Polecam!

BartłomiejWłodkowski
prezesFundacjiAVE,laureatNagrodyim.HelenyRadlińskiejdlaAnimatorówSpołecznych(2009)
jazdem do Anglii.
Wcale nieźle radziłem sobie tam
z angielskim. To
jej zasługa. Jestem jej niewypłacalnym dłużnikiem, całym
sercem wdzięcznym. Na zawsze.
Poczułam falę ciepła, prawdziwego wzruszenia. Poeta był

WDZIĘCZNYM SERCEM
O tym, że poeta ksiądz Jan
Twardowski ma wdzięczne na
zawsze serce i prawdziwie wolontariackieusposobienie,przekonałam się podczas wspólnej
wyprawynaOkólnik.
Zatelefonował jak zwykle
wieczorem. Zapraszając na
Krakowskie, nieśmiało poprosił, czy nie wybrałabym się
z nim na Okólnik, aby zbadać
oczy starej, chorej osoby. Następnego dnia poszliśmy, ślizgając się i pokonując zaspy
nieodśnieżonegoKrakowskiego
Przedmieścia.
– Tylko się nie przestrasz –
mówił ksiądz Jan, otwierając
z klucza wysokie drzwi
z obłażącą teraz, niegdyś białą
farbą. – Idziemy do mojej nauczycielkiangielskiego.Niema
już nikogo. Jest stara i od dłuższego czasu bardzo źle widzi.
W mieszkaniu jest zimno. Możelepiejniezdejmujfutra–poprosił.
Nauczycielka księdza Jana
była bardzo, bardzo stara, cał-

kowicie niedołężna. Drobna,
bardzo szczupła, okuta
w swetry i koce, leżała na łóżku. Nie widziała prawie nic.
Żyła w swoim, całkowicie już
teraz splątanym świecie, choć
przez mgnienie poznała, kto
przyszedł. – Janku – powiedziałakilkarazy,ajejuczeń
pomodlił się nad leżącą
i z prawdziwie synowską
miłością karmił ją kanapką
ipomarańczą,wyjętąztorby
oraz częstował przyniesioną
wtermosieherbatą.
– Najtrudniej z toaletą,
choć dziś już łatwiej. Pampersy to prawdziwe dobrodziejstwo. Czesać zupełnie
nie potrafię – mówił dobrze
zasapany i zmęczony pracą
przychorej.–Tobyławspaniała nauczycielka. Umiała
uczyć. Wymagała. Nie wolno mi było odezwać się po
polsku. Jeszcze rok temu
mogliśmy porozmawiać, choć
już nie tak jak dawniej. Wcześniej,jaksięcieszyłamoimwy-

już niemłody, obcy dla niej,
a jakże bliski. Ksiądz, na pewno niezwyczajny do takiej pie-

lęgnacji, a usługujący z miłością i oddaniem. Zabrałam się
do badania oczu. Niestety,
ogromne zmiany  w siatkówce
nie dawały żadnej szansy na
polepszenie widzenia. Gdy to
oznajmiłam, ksiądz Jan zmartwiłsięogromnie.
–Niejedensynnierobitego,
co ksiądz. Widzę jak jest. To
trud już ponad siły – mówiłam w drodze powrotnej. Jest
opieka społeczna,  a w ostateczności są domy opieki,
państwowe, a i prowadzone
przez siostry zakonne. Sama
znam takie. Często badam w
nich podopiecznych i wiem,
że niektóre z nich są bardzo
dobre. Czy nie starał się
ksiądz o jakieś miejsce dla
paniprofesor?–pytałam
– Nie mam pojęcia nawet,
jak się do tego zabrać –
z ociąganiem przyznał się do
wypalania własnych sił. –
Pięć razy w tygodniu przychodzi tu ktoś z opieki społecznej,aletylkonadwiegodziny. Ja wpadam, kiedy tylko
mogę. Zimą zawsze, ale widzisz, to moje „wpadam”, to
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przesada, ślizgam się raczej,
apomocjest,żepożalsięBoże.
Na Krakowskim Przedmieściu
mieszkadużoosóbstarychisamotnych. Może popytaj o dom
opieki,choćbojęsiętego.Przecież sama wiesz, że własne
miejsce,usiebiedokońca,dla
każdegojestnajważniejsze.
– Popytam, poproszę o miejscewksiędzaimieniu.Niktnie
odmówi prośbie Twardowskiego, na pewno nikt. (Nie wiedziałam wtedy, że się całkowicie mylę). Z podziwem patrzę
nato,coksiądzrobi.Towielka
pracaiżadne–pożal się Boże –
to księdza – wdzięczne serce –
takie zawsze na zawsze – powiedziałam.
KsiądzJanpatrzyłnamnieze
smutnym uśmiechem, kiwał
głową, dodając – i przyjaźń –
co wierna i nie dostaje bzika
(„Mała Litania”, Jan Twardowski, 1983).

AldonaKraus
Z książki „O wszystkim i o niczym –
rozmowy z Księdzem Janem Twardowskim” wydanej w 2009 roku nakładem
Fundacji AVE
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Bez
biura,
bez jakiegokolwiek
budżetu, bez komputerów, bez nowoczesnych baz danych skromna 87latka z Tarchomina
od 12 lat prowadzi
niesamowitą akcję,
której
wymierne
efekty
odczuwają
tysiące ludzi z całej
Polski!!!
Wprost niewiarygodne, jak
wiele można osiągnąć, dysponując jedynie wielkim sercem,
głębokąwrażliwościąitrudnym
do opisania entuzjazmem. (No,
gwoli ścisłości dodajmy, że
przydaje się również telefon,
xerograf i stara maszyna do pisania).

ABPG
Po raz pierwszy z działalnościąPaniJadwigispotkałamsię
za sprawą niepozornego, ręcznie wykonanego plakatu z apelem o pomoc rzeczową dla powodzian z południa Polski.Wiszący przed kościołem afisz
przykuł moją uwagę, ponieważ
różniłsięodtych,którychwiele
namieście.Czarnobiały,pisany
częściowo ręcznie, częściowo
na maszynie (!), prosty, wręcz
lapidarny komunikat: „Kolejna
akcja pomocy powodzianom.
Potrzebna pomoc”. Poniżej wymieniono zapotrzebowanie na
konkretne produkty i podano
numertelefonukontaktowego.
Zastanawiałam się wówczas,
czy taka formuła przekazu ma
w ogóle sens i jest skuteczna
w czasach, kiedy PR decyduje
obyćalboniebyćnietylkopolityków, ale całych instytucji.

–TowłaśniewyróżniaABPG
Przecież nawet do pomocy po- wielumieszkańcówtzw.starego
szkodowanym przez los trzeba Tarchomina skrót ABPG to wśród innych przedsięwzięć
obecnieludziwatrakcyjnyspo- sprawdzona marka, synonim charytatywnych. Nie mamy
sób zachęcić. Rzesze pracowni- skuteczności i zaufania – na kontaanimagazynów,niejestekówagencjireklamowychopra- miarę największych organizacji śmyorganizacją,nieprzyjmujecowują najwymyślniejsze stra- charytatywnych.
my też żadnych darów pieniętegie i kampanie reklamowe,
żnych–wyjaśniapaniJadwiga.
promujące zbieranie pieniędzy
Pani Jadwiga czyli –Opieramysięwcałościnaluna szlachetne cele.A tutaj taka skrzynkapocztowa
dziachdobrejwoli!Jajestemtazwykłakartkasprzedkościelnej
Swoimi działaniami pani Ja- kąskrzynkąpocztową.Mojarotablicy przy
la to skontaktowaulicy Mehofnie darczyńcy i poNie można przecież patrzeć obotrzebującego pomofera–niewiecy. Zgłaszają się do
rzyłam w jej
jętnie na ludzką krzywdę, człowiek
mnie ludzie potrzeskut eczn ość.
mimowolnie się przejmuje a to, co
bujący konkretnej
Myliłamsię.
robię to niemal naturalna reakcja
pomocy, a ja szuKartka wyna
na
pły
wa
ją
ce
z
ca
łe
go
kra
ju
li
kam innych ludzi,
starczy, oczysty i telefony z prośbami o pomoc.
którzy mogą zaofewiście pod
rować konkretne
w a r u n k i e m ,
Jadwiga Sobol przedmioty lub
że
autorką
usługi. W ten spoo g ł o s z e n i a
jest niesamowita seniorka, pani dwiga obejmuje osoby najbar- sób tworzę swoją bazę danych.
Jadwiga Sobol. Pomimo tego, dziej potrzebujące, znajdujące Komuś spalił się dom i pilnie
że porusza się przy pomocy się w skrajnie trudnej sytuacji potrzebuje ubrań, mebli czy
chodzika, od 1997 roku prowa- życiowej,wtymposzkodowane żywności–wówczasjaszukam
dziwymyślonąprzezsiebieAk- przez kataklizmy. Wszystko ludzi,którzymogątekonkretne
cjęBPG–BezpośredniejPomo- opierasięnabezpośrednimkon- artykułyofiarować.
Najbardziej zdumiewa fakt,
cy Głodującym. Dla takcie między wolontariuszem
apodopiecznym.
żeakcjapaniJadwigikierowana
z małego mieszkanka na

PRZEKAŻ FUNDACJI AVE 1 % PODATKU!
KRS 0000229157
Animujemy wolontariat!
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Tarchominie obejmuje swoim
zasięgiem dosłownie całą Polskę! Telefonują ludzie z najróżniejszych zakątków kraju. Nie
tylko potrzebujący żywności,
aleibezrobotni,którzypowielu
zakrętach życiowych nie mogą
znaleźć pracy, niepełnosprawni,
ślą listy ubodzy zagrożeni eksmisją, przed świętami proszą
o dary niezamożne rodziny…
Niektórzy nawet przyjeżdżają
do Warszawy. Wówczas pani
Jadwiga przy pomocy Monaru
alboCaritasuorganizujenocleg,
częstuje obiadem i dzwoni.
Dzwoni do skutku, aż znajdzie
rozwiązanie.

Wolontariusze i znaczkipocztowe
Istotnąrolęwcałymsystemie
pełnią wolontariusze – ludzie
dobrej woli w różnym wieku,
którychpaniJadwigazainspirowała do współdziałania. Łącznie jest ich około pięciuset (!),
w samejWarszawie – stu. Grupanajbliższychwspółpracowników liczy dwadzieścia osób.
Zanosząpaczkiilistynapocztę,

Z TARCHOM
INA

szukają darczyńców, odwiedzają samotnych, tak jak małżeństwo emerytów, które opiekuje
się inwalidami, różnymi drogami przekazują apele o pomoc,
a także… przynoszą znaczki
pocztowe. Te ostatnie bowiem
w pewnym sensie warunkują
działania pani Jadwigi. Skromna emerytura nie wystarcza na
pokrycie nawet części wysyłki
listów, a większość spraw załatwiana jest właśnie korespondencyjnie. Bez żadnej przesady
można powiedzieć, że pani Jadwiga co miesiąc rozsyła setki
listów w najróżniejszych sprawach.
Pani Jadwiga jest „mózgiem”
nieformalnejorganizacji–przydziela zadania wolontariuszom,
rozsyła do gazet w całej Polsce
prośby o nagłośnienie poszczególnychakcji(zarównodo„Radia Maryja” jak i „Gazety Wyborczej”–obydwamedia,które
nacodzieńzasobąnieprzepadająwielokrotniejednoczyłysię
w promowaniu działań pani Jadwigi!),atakżesprawdzarealną
sytuację osób, zwracających się
owsparcie.
–Najważniejsze,żebysystem
pomocy nie stwarzał sytuacji,

gdy ktoś chce żerować na dobrymsercu–zastrzegapaniJadwiga.–Naprzykładkiedyktoś
potrzebujewęglanazimę,pocztąpantoflowąorganizujęfundusze, które ludzie dobrej woli
wpłacająbezpośrednionakonto
firmy dostarczającej opał. Podobnie jest z pokrywaniem
czynszudlazagrożonycheksmisją – konkretne osoby wpłacają
pieniądze bezpośrednio na konto spółdzielni mieszkaniowej.
Przekazywaniepieniędzydorękiczęstonieprzynosirozwiązaniaproblemuapotęgujepatologię.
Kiedy organizowała pomoc
dlapowodzianzeŚląska,telefonowaładourzędówgmin,zktórych pochodzili poszkodowani
izapomocątamtejszychurzędników i pracowników socjalnych ustalała, czy dana rodzina
rzeczywiście potrzebuje określonego wsparcie.  Gromadzi
również zaświadczenia od
władz samorządowych, w których skrupulatnie prosi o określenie nie tylko sytuacji majątkowej zgłaszających się po
wsparcie, danych osobowych,
ale także wymiarów potrzebnych np. przy dopasowywaniu

odzieży. Dzięki takiemu podejściu wiadomo, że pomoc trafia
do naprawdę potrzebujących,
a trud wolontariuszy i darczyńcówniezostaniezmarnotrawiony.Przejrzystośćtofundament!

MatkaBoskawABPG
Cała dokumentacja ABPG
znajduje się w niewielkim pokojuwmieszkaniupaniJadwigi. W „biurze”, na okrągłym
stole naczelne miejsce zajmuje
podstawowe narzędzie pracy –
stara maszyna do pisania. Poza
tym dookoła szafy i regały
z niezliczonymi papierami i segregatorami. Na honorowym
miejscu – Matka Boska Fatimska, która dwanaście lat temu
podsunęła naszej bohaterce pomysłnapodjęcieakcji.
– W 1996 r., w czasie peregrynacjipoPolscecudownejfigury Matki Bożej z Fatimy,
uczestniczyłam w nabożeństwie
wkościeleprzyulicyWysockiego na Bródnie. Zwróciłam się
wówczas do Maryi z pytaniem,
co ona chciałaby, żeby uczynić
dlaniejinachwałęJezusa?Nie
spotkało mnie żadne zjawisko

nadprzyrodzone czy objawienie, ale napłynęła myśl, tak
sprecyzowana i konkretna, jak
gdybyktośdyktował;ledwonadążałamznotowaniem!–wspominapaniJadwiga.
Tak właśnie narodziła się akcja ABPG. Pierwsza akcja –
pomoc powodzianom 97 roku.
Na południe Polski pani
Jadwiga wysłała kilka tirów
zdaramirzeczowymi!
Czerpała
ze
swoich
wcześniejszych doświadczeń
społecznikowskich. Na początku działała w harcerstwie,
w czasie okupacji była członkiem aż czterech organizacji
podziemnych,
m.in. AK
i „Ósemki”, prowadzonej przez
kardynałaWyszyńskiego.
–Poprostudajemitoogromną radość i… przysparza wiele
energii–zwierzasię.–Niemożna przecież patrzeć obojętnie
na ludzką krzywdę, człowiek
mimowolnie się przejmuje a to,
corobiętoniemalnaturalnareakcja na napływające z całego
krajulistyitelefonyzprośbami
opomoc.

Warunekpodstawowy
– Pani napisze, że wciąż potrzebanamwolontariuszy–prosi. – Nie tylko jednorazowych
darczyńców, ale osób które poświęcą swój czas i pracę. Pomoc innym to sprawa zasadnicza jeśli chodzi o współżycie
w społeczeństwie. Nie żyjemy
przecież na bezludnej wyspie;
od rana do wieczora, nawet nie
zdając sobie z tego sprawy, korzystamy z pracy innych, dlategoniemożnabyćobojętnymna
drugiego – to warunek podstawowy! Dobro zawsze powraca
dotych,którzyobdarowująnim
innych!

Wszystkim, którzy
chcieliby wspomóc
niestrudzoną Białołęczankę, podajemy
„słynny” numer telefonu:  (0-22) 670 35
71.
MagdaZarzycka
Magda Zarzycka,
licealistka,
narciarka, mieszka
na Marcelinie

Z ostatniej chwili:
Redakcja „Gazety Stołecznej” nominowała Panią Jadwigę Sobol do dorocznej
prestiżowej nagrody „Stołka” przyznawanej tym, którzy przysłużyli się miastu
i jego mieszkańcom. W finałowym plebiscycie uczestniczy 5 podmiotów. O wynikach zadecydują internauci.
Z czystym sumieniem możemy zarekomendować: GŁOSUJCIE NA PANIĄ JADWIGĘ!

warszawa.gazeta.pl
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Jedni ich uwielbiają i uważają za
forpocztę wszystkiego co zdrowe, ekologiczne, nowoczesne, inni (najczęściej
zmotoryzowani)
wręcz
nienawidzą.
Zwłaszcza, kiedy muszą stać w wielokilometrowych korkach w piątkowe popołudnie. Mowa o Warszawskiej Masie Krytycznej (WMK) – comiesięcznym przejeździe
pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni ulicami miasta. Bierze w nim udział
jednorazowo od 250 (zimą) do ponad
2500 osób (wiosną i latem).
WMKrozpoczynasięzawsze
w ostatni piątek miesiąca o godzinie18.Jesttotradycyjnytermin, obowiązujący na CAŁYM
ŚWIECIE! Impreza zawsze zaczyna się i kończy na Placu
Zamkowym, natomiast trasa
przejazdu co miesiąc się
zmienia.Celakcjitozwrócenie uwagi na rowerzystów
i ich potrzeby, promocja roweru jako zdrowego, ekologicznego środka transportu
w mieście, wreszcie forma
lobbingu na rzecz tworzenia
rowerowejinfrastruktury.
– To nie tylko fanaberia
grupkizapaleńców,chodzinam
o zmianę mentalności – deklarują inicjatorzy. – Niemal
wszystkie stolice europejskie
wykorzystują rowery dla
usprawnienia
komunikacji
iprozdrowotnejedukacjimieszkańców. W wielu miastach powstająsieciwypożyczalnirowerów.Zresztątakiezwiedzanieza
pomocą dwóch kółek to dodatkowaatrakcjaturystyczna.
Żeby Masa zaistniała i mogła
wyraziście formułować postulaty dotyczące praw rowerzystów
w przestrzeni miejskiej i zdrowych, ekologicznych form rekreacji, potrzebne jest zaangażowanie wielu społeczników.
PrzykażdymprzejeździeWMK
pracuje minimum 50 wolontariuszy!!!

Masakrokpokroku
Masa pozwala na rowerową
penetrację miejsc, które na co

dzień są dla rowerzystów zdecydowanie nieprzyjazne. Do tego „odczarowania” stołecznych
ulicpotrzebajednaklicznejgrupy ludzi, którzy – zupełnie za
darmo – całą imprezę opraco-

w u j ą
wnajdrobniejszychszczegółach
oraz dbają o jej bezpieczny
przebieg. Przedsięwzięcie ma
charakter niekomercyjny. Funkcjonuje natomiast sklepik z różnymi rowerowymi gadżetami.
Wypracowany dochód pozwala
napokrycieopłatnalegalizację
przejazdu i zakup sprzętu potrzebnego do jego zabezpieczenia, np. radiostacji czy lizaków
dokierowaniaruchem.
Przygotowania ruszają ponad
miesiąc przed planowanym
przejazdem. Najpierw do różnychurzędówtrafiastosdokumentów,którewarunkująwydanie pozwoleń. W każdy przedostatniczwartekmiesiącawsie-

DOŁĄCZ DO

MIĘDZYPOK
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d z i bie stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”
przy
ul. Nowogrodzkiej
46/6 (a w miesiącach
letnich na nadwiślańskiej platformie na wysokości Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego)
o godzinie 18 odbywa się
otwarte spotkanie organizacyjne. Wówczas wolontariusze
omawiają i podsumowują poprzedniprzejazdorazrozdzielajązadaniazwiązanezorganizacją następnego. To jest też najbardziej dogodny moment, aby
dołączyć do zapaleńców i zostaćwspółorganizatoremtejniezwykłej imprezy. Podczas spotkania odbywają

się szkolenia
z w i ą z a n e
zzabezpieczeniem przejazdu.
Na kilka
g o d z i n
przed startem uwija
się ekipa
nagłośnien i o w o -
- o ś w i e tleniowa.
k t ó r a
przyg otow uj e
specjalną rikszę,
a następnie przyjeżdża nią na
Pl. Zamkowy. Kolejna grupa
wolontariuszy prowadzi Zjazd
Gwiaździsty z poszczególnych
dzielnic War-

szawy i okolicznych miejscowości. Rowerzyści z danej częścimiastawspólniedocierająna
Plac Zamkowy. Najliczniejsza
jest grupa zabezpieczenia, czuwająca nad bezpieczeństwem
rowerzystów,atakżepieszych–
kilkadziesiąt osób monituje
skrzyżowania i przejścia oraz
udziela informacji o celu akcji.
Oprócz nich – Ratownicy Rowerowi, których zadaniem jest
udzielanie pierwszej pomocy
wraziewypadku.

Masywyjątkowe
Dla wolontariuszy każda
WMK jest wyjątkowa. Warto
jednakwspomnieć,żeudałosię
zorganizowaćtakżekilkaszczególnych edycji, mających wymiar edukacyjny czy charytatywny. W sierpniu odbywa się
Masa Powstańcza szlakiem
walkposzczególnychoddziałów
izgrupowańAK,wktórejrealizację włącza się Muzeum Powstania Warszawskiego. Od
trzech lat wolontariusze WMK
we współpracy z Fundacją Synapsis prowadzą „Masę
n
a
a u tyzm”.
Jej cel e m
j e s t
p r o m o cja wiedzy na
t e m a t
osóbzaut y z m e m ,
za każdy
przejechany
kilometr na
rzeczichaktywizacji zaw o d o w e j
F u n d a c j a
Orange przekazuje 3,5 zł.
Od 2005 roku
odbywasięMasa Krytyczna na
rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz przejazdu, wolontariusze na rowerach przez cały dzień zbierają
pieniądzedopuszek.Wtenspo-

EN

sób idea WMK dociera do szerokiej grupy odbiorców, a jednocześnie wolontariusze-rowerzyści we właściwy sobie sposób wspomagają potrzebujących.

Masapismipetycji
Mniej widoczną, ale bardzo
ważną przestrzenią działań wolontariuszyzWMKjestopiniowanie projektów infrastruktury
rowerowej, udział w radach
technicznychdotyczącychprzygotowywanych inwestycji drogowych, „wydeptywanie” ścieżek rowerowych poprzez pisaniesetekpismdourzędówiinnych instytucji.Te działania realnieprzekładająsięnawarunki
poruszaniasięrowerempomieście.Całysztabpasjonatówspołecznie kontroluje urzędników,
interweniuje, przypomina. To
właśnieaktywiścizWMKopracowaliwwieludzielnicachkoncepcje rozwoju ścieżek rowerowych.

GrudniowaMasa
NieodpuszczająnawetwBoże Narodzenie. Przejazd odbędzie się również 25 grudnia
2009 roku. Białołęccy rowerzyści, którzy chcieliby w tak nietypowy sposób spędzić świąteczny wieczór, powinni zjawić
się o 17.20 na przystanku autobusowym w stronę Centrum
u zbiegu ulic Konwaliowej
i Modlińskiej. Stąd wspólnie
MasaruszynaPlacZamkowy.

Atychktórzychcieliby rozpocząć przygodęzwolontariatem
rowerowym odsyłamy
do
strony
www.masa.waw.pl.
GrzegorzRomanik

Grzegorz Romanik, pochodzi
z Tarchomina, jeździ na rowerze
wszędzie i o każdej porze roku, student

IOWEGO KLU
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URATOWAŁ
AM CZŁOW
IEKA

Po ludzku okiełznanie
żywiołów jest rzeczą niemożliwą. Można
natomiast z nimi współpracować. „Na ugodę” z żywiołem wody poszli ratownicy,
działający przy Fundacji AVE.
Od 4 lat co roku w ramach
programu „Daj Siebie Innym”
młodzieżowi ochotnicy zdobywają profesjonalne uprawnienia
ratownicze.Późniejjakowolontariusze zabezpieczają niekomercyjne spływy kajakowe, organizowane przez Fundację
AVE. Ratownictwo wiąże się
z ogromną odpowiedzialnością.
Młodziludziedecydującysięna
kurs muszą liczyć się z tym, iż
są zobligowani do ochrony
zdrowia,anawetżyciainnych.
Jedną z absolwentek pierwszej edycji programu jest Olga
Kamińska, mieszkanka Tarchomina. Jako 15-latka uratowała
tonącego człowieka… – To nic
wielkiego–ucinawszelkierozmowynatentemat.–Azresztą
pocowogóleotympisać?Nie
jestemżadnąbohaterką!
Obecnie Olga uczy się
w II klasie liceum. Na lekcjach
wciążmyślio…wodzie.Jejpasją jest bowiem pływanie (a także spływanie). Przez siedem
lat po 5 godzin dziennie trenowała w klubie sportowym
(BUKS Warszawa), zdobyła
wieletrofeów.
Przypadkiem w 2006 roku
wpadł jej w ręce folder, zachęcający do udziału w I edycji
programu „Daj Siebie Innym”.
–To coś dla mnie – pomyślała.
Bez wahania zadzwoniła do
fundacji, a kilka dni później
uczestniczyła już w kursie na
młodszego ratownika WOPR.
Egzamin wstępny zdała najlepiej ze wszystkich kursantów.
Dwa baseny przepłynęła w re-

kordowymczasieponiżej25sekund!
Po zakończeniu szkoleń zaczęłajeździćnaspływykajakowejakoPaniRatownik.
–Pływaniesamowsobiedaje
mi ogromną satysfakcję. Najbardziej lubię kontakt z wodą
i to, że nie muszę być tutaj geniuszem! Nikt nie wymaga ode
mnie szczegółowej wiedzy na
nieinteresujące mnie tematy –
śmiejesięOlga.
Już podczas pierwszej wyprawy – na Wiśle!!! – przeżyła
wywrotkę. Nie z własnej winy
bynajmniej.Płynęłazseniorem,
który koniecznie chciał przywiązać kajak do ogromnej wiślanej boi. Na efekty nie trzeba
było długo czekać – w ułamku
sekundy obydwoje znaleźli się
w wodzie. – Jak wpadłam do
rzeki,myślałamtylkootym,co
się dzieje z panem Longinem.
Na szczęście jako tako pływał.
Jazajęłamsię„ratowaniem”kajaka, sprzętu i… drugiego śniadania.
Ale nie wszystkie sytuacje
wyglądają tak niewinne i nie
wszystkie wynikają z niefrasobliwości.
– Na Słupii była z nami 70letniasiostrazakonna–opowiadaOlga.–Nigdywcześniejnie
pływałanakajakach,nieumiała
teżpływać.Dlabezpieczeństwa
posadziliśmy ją w kajaku z panią Wandą, naszą przewodniczką, najbardziej doświadczoną
kajakarkąwnaszymklubie.
Kajakarze dopłynęli do mety
pierwszego dnia. Tuż przed zakończeniem czekała na wszystkichtrudnaprzeprawa–kamieniste bystrze pod mostem.
Wszyscy szczęśliwie wylądowali na brzegu. Ostatnia była pani Wanda
zsiostrą.
– Zobaczyliśmy, że
paniWanda bezpiecznie
przepłynęła
bystrze,
więczajęliśmysiępakowaniem sprzętu – kontynuuje  Olga. – W pew-

nym momencie usłyszałam
krzyk: „Ratownicy do wody”.
Rzuciłamsiębeznamysłu.
Nie wiadomo dlaczego, już
po przeszkodzie kajak pani
Wandy i siostry wywrócił się.
Pani Wanda, która nigdy wcześniej w sowim długim kajakarskim życiu nie miała wywrotki,
zaliczyła ją z… nieumiejącą
pływać siostrą zakonną. Oczywiściesamaprzewodniczkanatychmiast wynurzyła się, ale
siostry nie było. Szybka akcja
Olgi, która dopłynęła do kajaka
i wydobyła siostrę na zewnątrz,
połączonazbłyskawicznąreakcjąpozostałychratowników,dosłownieocaliłazakonnicyżycie.
– Olga, ty jesteś bohaterką!
Jaktojesturatowaćczłowieka?
– E, tam. To normalne! Najfajniejsze było, jak wyciągnęliśmysiostręzwody.Myśleliśmy,
że będzie zła albo przestraszona.A ona z uśmiechem: „Dziękujęwam,tobyłnajpiękniejszy
dzień mojego życia. Podobnej
przygody jeszcze nie przeżyłam”. Zazdroszczę
siostrze takiego patrzenianaświat…
***
Obecnie klub kajakowy
FundacjiAVE skupia 40 ratowników–gimnazjalistów,licealistów i studentów, którzy cały
czas doskonalą swoje umiejętności. Jako wolontariusze zabezpieczająspływy,atakżeanimują różne akcje i masowe imprezywodniackie,m.in.doroczny spływ Wisłą przez Miasto
Nieujarzmione dla uczczenia
rocznicy Powstania Warszawskiego czy Dzień Dziecka
w Dolinie Wkry, w których
udział bierze kilkaset osób. Od
czterech lat prowadzona jest

również Akademia Kajakowa
dla osób niepełnosprawnych,
wymyślona i animowana przez
Agnieszkę Włodkowską. Ratownicy pełnią podczas takich
spływówkluczowerole.
Kuba Zawistowski, student,
szef WOPR-owców: – Jeżeli
moje umiejętności mogą komuśpomóc,chętnienimisłużę. To daje poczucie sensowności pracy włożonej w treningi,pokazuje,żewysiłekfizycznyteżmamnóstwoplusów.Poza kształtowaniem własnego
zdrowia,rzeczjasna.
Ania Kamińska, tegoroczna
maturzystka,ratowniczka:–Ratownictwomateżtodosiebie,
żewszyscymusząsięciebie słuchać… A mówiąc
całkiem poważnie mnie
WOPR i Fundacja AVE
pomogły w budowaniu
własnego poczucia wartości.Totakżekuźniacharakterówiszkołaodpowiedzialności:

jako ratownik muszę przede
wszystkimpolegaćnasobieiod
siebienajwięcejwymagać.
Agata Mandał, studentka,
uczestniczka spływów kajakowychFundacjiAVE:–Ratownicy–wolontariusze  pokazali, że
można wykorzystać także własnąsprawnośćfizycznąnarzecz
innych… Szczególnie widać to
podczas wypraw dla osób niepełnosprawnych.

EwaWojciechowska
OlaBorycka
Ewa Wojciechowska,
licealistka, stypendystka
Fundacji AVE
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Zimbabwe. Afrykański kraj z drugą
pod względem wielkości hiperinflacją na
świecie. Stopa bezrobocia - 80%. Ze
względu na epidemię wirusa HIV średnia
życia wynosi 34 lata. Państwo, na czele
którego stoi bezwzględny dyktator. Państwo, w którym nie ma NIC.
W ten smutny krajobraz
wkraczają księża Salezjanie
oraz świeccy misjonarze. A za
ich pośrednictwem w przypadkowyinadzwyczajnyjednocześniesposóbbardzowielumieszkańcówWarszawy.

Bezcennekoszulki
Ta niezwykła historia rozpoczyna się od rocznego urlopu
dziekańskiegoDanusi,studentki
warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Za pośrednictwem Salezjanów wyjeżdża
namisjędoośrodkawnapołudniu Zimbabwe. Pracuje
wszkolezinternatemdlachłopców z ulicy. Popołudniami do
oratoriumprzychodząteżmaluchyzokolicznychwiosek.Wiek
podopiecznych–od2do17lat.
W tamtejszych realiach nastoletnichłopaktojużdorosłymężczyzna. Najmłodsi wychowankowiesąwięcnajczęściejsynami…tychnajstarszych.
Misjonarze uczą rzeczy podstawowych, na przykład tego,
żekażdymaprawodowłasnego
imienia. „Dlaczego?” – dziwią
sięAfrykańczycy.WZimbabwe
bowiemludzienienosząimion,
określająsiebiewsposóbopisowy, np. „chłopiec w żółtym
t-shircie”.Coś,cownaszychrealiach wydaje się absolutnym
pogwałceniem wszelkich praw,
tamuchodzizanormę.Misjonarze i wolontariusze uczą podopiecznych angielskiego, przyuczają do wykonywania zawodów,zajmująsiętakżerozwożeniempaczekżywnościowychdo
rodzin, pomagają zarażonym
wirusemHIV.
Jednym z elementarnych problemów jest brak ubrań.
WZimbabweniemażadnejfa-

brykiodzieży,aużywana(!)koszulka kosztuje aż 15 dolarów.
Dzieci z misji chodzą więc
w poszarpanych, brudnych
strzępach dawnych koszul.
Oczywiścieżadneznichniema
T-shirtu na zmianę. Jeden podarty–toszczytluksusu!
Zresztąkoszulkijakotakiesą
w Zimbabwe świetnym środkiem płatniczym. Nieopodal
miejsca, w którym pracuje Danusia,znajdujesięParkNarodowy. Sprzedawcy pamiątek chętniej od pieniędzy przyjmują
ubrania. Handel wymienny
kwitnie. A walutą jest odzież.
Itobardzomocnąwalutą.Przebicieniesłychane!

Mail,któryobiegłświat
Danusia postanowiła działać.
PoprosiłaswojąsiostręAgnieszkę, aby przeprowadziła wśród
znajomych w Polsce małą
zbiórkę używanych koszulek
dlawychowankówsalezjańskiej
szkoły. Siostra wysłała więc
maila do swoich znajomych
zprośbąopomoc.
Spodziewała się zebrać dwa
pudełka ubrań. Nie przypuszczała,żeznajomiprześląwiadomość swoim przyjaciołom, ci
zaś nie próżnując przekażą mailakolejnymitakdalej,itakdalej. Dość powiedzieć, że na
skrzynkęredakcyjnąmaildotarł
co najmniej trzykrotnie, a na
swoją prywatną otrzymałam go
czteryrazyodróżnychosób.Po
kilkudniachzaczęłyurywaćsię
telefony – dosłownie co chwilę
do Agnieszki zgłaszały się kolejne osoby z pytaniem: gdzie
i kiedy można dostarczyć koszulki?
W tym samym czasie rozdzwonił się także telefon u księży Salezja-

nów. Sęk w tym, że oni o całej
akcji nie mieli pojęcia. Na
szczęście udało się ich udobruchać i obiecali modlitwę i trzymaniekciukówzaakcję.
Agnieszkapoprosiłaopomoc
znajomychzIgnacjańskichSpotkań Biblijnych, odbywających
się przy kościele oo. Jezuitów
na Starym Mieście. Z pomocą
zakonników udało się zorganizować salę – magazyn na koszulki.Ztegopowoduwklasztorze miała miejsce mała rewolucja,bowiemfurtaniezamykałasięaninachwilę–wciążktoś
przynosił paczki z koszulkami.
Dlatego zakonnicy zdecydowali
się wyznaczyć jeden termin,
w którym wszyscy gotowi pomóc, mogliby przekazać ubrania.
–Wniedzielę25października
spędziliśmy w kościele 14 godzin – opowiada Katarzyna
Rybczyńska,
przyjaciółka
Agnieszki,którapodjęłasiękoordynowania akcji. – Od rana
do nocy ludzie przychodzili
z koszulkami, niektórzy pofatygowali się do nas tylko z tego
powodu, nawet nie szli na
mszę! Musieliśmy ogarniać
„niekontrolowane
zrzuty”
w drzwiach i na schodach kościoła!Odzewniesamowity!!!

Afrykańskievsnieafrykańskie
Zebranerzeczynależałorzecz
jasna przejrzeć. Część osób
przyniosłainneubrania,nietylkoT-shirty.Dlategowolontariuszepodzieliliwszystkonadwie
kategorie:to,comogłobyćwysłane do Afryki i to, co trafić
tamniemogło,alezatomożna

byłodostarczyćwinnemiejsce.
– Znowu, niby przypadkowo,
okazało się, że z problemu powstałodobro!Wszystkierzeczy
odłożone w kategorii „nieafrykańskie” trafiły do Domu
Dziecka w Otorowie pod Poznaniem–cieszysięKatarzyna.

Jak przesłać tonę koszulek?
Z niepozornego maila wysłanegodoznajomychzrodziłasię
akcja charytatywna na szeroką
skalę. Podczas niedzielnej akcji
zebrano TONĘ bezcennych dla
mieszkańcówZimbabweT-shirtów.
–Kumojemuogromnemuzaskoczeniu okazało się, iż jednym przewoźnikiem, który jest
wstanienamwtejsytuacjipomóc jest... Poczta Polska, na
którątakczęstowszyscynarzekamy!–opowiadaKatarzyna.–
Dziękiinformacjomzmisjioraz
życzliwościpocztowców,którzy
autentycznie zachwycili się naszą akcją, poznaliśmy twarde
prawa, obowiązujące w Zimbabwe: wszelkie prywatne paczki
znikająwniewyjaśnionychokolicznościach, natomiast to, co
uchodzi za przesyłkę rządową,
zazwyczajdocieradocelu.Uzyskanie
takiej
informacji
w okienku na poczcie nie byłoby możliwe – procedury nie
przystają do egzotycznych realiów…
Zimbabweniemadostępudo
morza, najpierw przesyłki docierają samolotem do stolicy
kraju Harare, skąd do wioski,
wktórejprzebywaDanusiaijej
podopieczni, pozostaje jeszcze
–bagatela!–600km.–Moglibyśmywysłaćdaryzapośred-
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nictwem firmy kurierskiej, ale
wówczas należałoby zapłacić
kilkadziesiąt tysięcy złotych za
trzydziestotonowykontener.Takieprawarynku.
Kiedy już dowiedzieli się
otymjakpakować,wolontariusze zrobili wszystko co
wichmocy,bypaczkiwyglądały jak najbardziej „rządowo”.
Koszty przesyłki pokryto częściowo z ofiar złożonych na tacę w kościele oo. Jezuitów
w niedzielę misyjną, częściowo
dzięki kolejnemu łańcuszkowemumailowi.

Coteraz?
Przesyłka złożona z 51 paczek ma dotrzeć na
miejsce27grudnia.Niewiadomo,ilekoszulekotrzymaDanusia – z doświadczenia Salezjanów wynika, że z 20 wysłanych do Zimbabwe dochodzą
zaledwie 3… Trzymajmy kciuki, aby jak najwięcej dzieciaków mogło cieszyć się w nowym roku nowymi, własnymi
ubraniami.
Akcja autentycznie mi zaimponowała.Przedewszystkimze
względu na oddolny, prawdziwie obywatelski charakter, który doskonale wyraża wolontariackiegoducha.Nietrzebabyć
zarejestrowanymwjakiejśorganizacji, widnieć na listach społeczników,miećnakonciedziesiątkinagródczywyróżnień,żeby zrobić coś dobrego dla innych.Wystarczyserceichęci.
–Tonicwielkiego–Katarzyna zdaje się być zażenowana. –
Po prostu pojawił się problem
i trzeba było coś zrobić. Samo
rozkładanie rąk czy zrzucanie
sprawy na „wyspecjalizowane
instytucje”niewystarczy.
A poza tym – jak się okazuje
– również Internet może mieć
wolontariackieoblicze.

OlaBorycka
Ola Borycka,
studentka
lingwistyki UW,
fanka kultury
rosyjskiej, śpiewu,
tańca i kajaków
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Dwie
Marty, dwie Ole, Paulina, Grzesiek, trzy Zuzie, trzy Agaty, Franek, Przemek, Rebeka, Dominika, Daria, pięć Magd,
Klara, trzech Wojtków, Asia, Mateusz, Maciek, Aleks, dwie Kasie, pięć Karolin, Mateusz,
dwóch Jakubów, jeden Kuba, Justyna, trzy Moniki, Marek, dwóch Piotrów, dwie Gosia, Sandra, Hania, Hubert, Tytus, Emilia, Marysia, Kamila, Daniel, dwie Anie, Szymon, Adam, Błażej, Kamil, Remek, dwóch Patryków, dwóch Filipów,
dwie Kingi, Michał… Uff! Łącznie 72 osoby. To nie księga imion ani litania do wszystkich świętych.
To grupa młodych ludzi
z Choszczówki i okolic, którzy
dwa razy w roku skrzykują się,
aby pod auspicjami stowarzyszenia „Nasza Choszczówka”
realizować inicjatywy dla dzieciakówiubogich.

rządek i prawidłowy przebieg
imprezy. Później, mimo dużego
zmęczenia, zostają, żeby posprzątać–mówiKrzysztofPelc
ze stowarzyszenia „Nasza
Choszczówka”,
organizator
Olimpiady.
Skrzykują się telefonicznie,
Najpierwwrzesień
jedno spotkanie organizacyjne
Uroczyste zapalenie znicza, i…dodzieła.WtymrokuXIV
konkurencje rodem ze starożyt- edycjęOlimpiadykoordynowanej Grecji, prawdziwe medale ło aż dziewięćdziesiąt osób.
i podium… – to dobrze znana Wciąż dołączają kolejne, główmieszkańcom Białołęki scene- nie ci, którzy ze względu na
ria.Od14latwkońcuwrześnia wiekniemoglijużbraćudziału
na skraju lasu w Choszczówce w zawodach (według regulamiwyrastaolimpijskiemiasteczko. nugórnagranicato12lat).
W dziewięciu dyscyplinach
– Kiedyś, jako dziecko, sama
(m.in. tenis, boule, rzut piłką, brałam udział w Olimpiadach.
wioślarstwo)wszrankistajepo- Myślę, że teraz nadszedł czas,
nad dwustu przedszkolaków żeby w pewnym sensie odiuczniówszkółpodstawowych. wdzięczyć się za te wszystkie
Mało kto zdaje sobie sprawę, fajne chwile, które mnie wówże za coraz lepiej organizowa- czas spotkały – mówi Zuzanna
nymi kolejnymi edycjami stoi Firlit, licealistka. – W trakcie
nietylkozarządidorośliczłon- zawodów zajmuję się pilnowakowie stowarzyszenia, ale wła- niem,abywszyscymaliuczestśnie młodzieżowi wolontariu- nicydotarlinaczasnalinięstarsze. Bez nich trudno byłoby tową, no i żeby nikt z nich się
ogarnąć tak wielkie przedsię- nie zgubił... Co mnie motywuwzięcie. Uczestników i sympa- je? Po prostu chcę, żeby dzietyków wydarzenia jest coraz ciaki miały świetną zabawę
więcej,przybywawięcipracy. i przyznam, że i ja spędzam
– Ci młodzi ludzie naprawdę czas nie mniej radośnie niż one
ciężko pracują. Pod ich opieką same!
są przecież dzieci. Muszą czuPaulina Dębska, licealistka,
wać aby żadnemu nie stała się dodaje:–Jeślijestokazjazrobić
krzywda. Odpowiadają za po- cośdobrego,todlaczegomiała-

bymsiędotego
nie przyłączyć?
Nie oczekuję
żadnych pochwał, laurów,
wyrazów uznania, po prostu
cieszę się, że
dzięki mojej
pracy ktoś inny
może coś uzyskać.
To
wszystko co robimy jest także
m o ż l i w o ś c i ą
wykazania się,
własnego rozwoju.
Warto też wyróżnić „gwiazdy”,którecorokupojawiająsię
na Olimpiadzie. Od wielu lat
wol ont ar ius zem– konf er ans jerem jest znany aktorArtur Barciś; medale wręczają z kolei
słynniolimpijczycy.

GrudnioweMikołaje
Dwamiesiącepóźniejwolontariusze znowu przystępują do
działania.Tymrazemwokresie
największej przedświątecznej
gorączki, gdy w większości domów trwają porządki, młodzi
ludzie ponownie znajdują czas
dlainnych. Odpięciulat„Nasza
Choszczówka” organizuje akcję
rozdawaniaprezentówdzieciom
z ubogich rodzin. Nie byłoby
w tym nic wyjątkowego,gdyby nie oprawa
t o w a r z y s z ą c a
wydarzeniu.
Dwatygodnie
przed Bożym
N a r o d z e n i e m
wdwumiesięczniku „Nasza
Choszc zówk a”
drukowany jest
rysunek Świętego Mikołaja,
który na wielkichsaniach

wiezie paczki. Na każdej widniejeimięiwiekdziecka–lista
potrzebujących powstaje na
podstawie wywiadu przeprowadzonego w OPS, szkołach
iprzedszkolach.Następnieczytelnicykupująprezentydlakonkretnych dzieciaków i dostarczająjedobazystowarzyszenia.
Co roku podarki docierają do
okołopięćdziesięciorgadzieciaków.
– Ostatnio telefonowała pani,
którawystraszonymgłosempytała, czy przypadkiem nie przeoczyła tegorocznej akcji… To
miłe, że ludzie chcą pomagać,
że sami dopytują o taką możliwość – mówi Barbara Nykowska, koordynująca przedsięwzięcie.
W Wigilię kilkunastu wolontariuszy przybywa do „centrum
dowodzenia”. Ubierają się
wmikołajowestrojeiwasyście
kogoś dorosłego ruszają z prezentami w teren. Dzieci, które
tego dnia zostają obdarowane
zazwyczajnieotrzymująinnych
prezentów. Nie wiedzą o tym,
żeodwiedzijeMikołaj.Dlatego
takczęstowizytomtowarzyszy
ogromnewzruszenie.
– Docieramy do bardzo biednych ludzi. Nie mogłam uwierzyć,żesąjeszczedomy,wktórychdołazienki

trzeba wychodzić na dwór…
Najbardziej jednak przeraził
mnie widok zamarzniętej wody
na ścianie pokoju w jednym
z mieszkań. Dziewczynka, której wtedy wręczyliśmy prezent,
długo patrzyła na kolorowe pudełko i popłakała się… ze
szczęścia–mówijednazmikołajowychwolontariuszek.
Kiedy Mikołajowie wrócą do
bazy,długodzieląsięwrażeniami.Częstogrudniowaakcjastaje się początkiem szerszej pomocy. Wiele rodzin potrzebuje
wsparciaprzezcałyrok.
Wolontariuszom z Choszczówki przyznajemy złoty medalzanajbardziejlicznyizgrany„team”.

MagdaChorąży
Magda Chorąży,
studentka polonistyki, mieszka
w Choszczówce
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Przykład pani Wandy – tej od „kajaków”
Fundacji AVE – zadziałał. Ludzie, którzy znali
ją z widzenia, z chóru, z UTW, z osiedlowego
sklepu… otworzyli oczy.
– Ojej, widziałam Panią w telewizji!
– Rozmawiała Pani z Prezydentową… Jaka
Ona jest? Miła?
– Nie wiedziałam, że udzielasz się społecznie.
– Jak ty się strasznie musisz męczyć z tymi
dzieciakami… Płacą Ci trochę?
– Gratuluję, cieszę się, że Pani mieszka na
naszym osiedlu… Szczerze gratuluję.
PaniWandasamawsobiejest
osobą aktywną, potrafi skutecznie zachęcać, inspirować, ożywiać.Alecoinnegozachęcićdo
udziału w projekcie albo
w spływie kajakowym, a co innego wypracować w ludziach
autentyczną, stałą, trwałą pasję
społecznikowską. W chórze seniora GOLD OLDAVE FundacjiAVE, w którym śpiewa pani
Wanda, wyróżnienie przyjęto
zradością.Generalnie.
–Wanda,teraztotyjużjesteś
gwiazda, już pewnie nie będzieszznamiplotkowała…
– Żadna ze mnie gwiazda!
Wanda jestem – obruszała się
wielokrotnie wolontariuszka roku.
Podziw u jednych, szacunek
u drugich i szczypta zazdrości
u trzecich. To wszystko razem
spowodowało,żecorazczęściej
zaczęto rozmawiać na różne
„społeczne” tematy: podczas
przerw,przedpróbąiponiej,na
koncertowychwyjazdach.
– Panie Bartku, a może i ja
bymsięnacośprzydaławfundacji… – zaczęły pojawiać się
nieśmiałepytania.
PaniWandai„BarwyWolontariatu” skutecznie poruszyły

serca, umysły, wyzwoliły energięipasję.

RóbmyPiernikalia!!!
Wtrakcierozmównapoczątku 2008 roku narodziła się
śmiała koncepcja: Juwenalia III
Wieku. W dodatku ogólnopolskie, masowe, skupiające
wszystkich polskich studentów-seniorów.
– Tego
jeszcze nie
było! Takie
p r z e d s i ę wzięcie bardzo by się
p r z y d a ł o ,
ż e b y ś m y
mogli się
spotkać, zobaczyć co
robimy,jakdziałamy,wymienić
doświadczenia… W końcu po
całym roku ciężkiej nauki –
nam, studentom – należy się
rozrywka! – mówią z pasją jeden przez drugiego, dorzucając
coraztonoweargumenty.–TakieJuwenaliamogłybyteżznakomicie zaktywizować tych seniorów, którzy jeszcze siedzą
wdomu,niewiedzącozesobą
zrobić.Toświetnapromocjaró-

żnych form aktywności dla ludziwIIIwieku,wtymwolontariatu.
Rzeczywiście Juwenaliów III
Wieku jak Polska długa i szeroka nie było.A cel przedsięwzięcia wydawał się
ważny.
– Ale ja mam już budżetnanajbliższyrokzaplanowany, może wrócimy do tematu kiedy indziej?–próbowałemoponować. – Poza tym do obsługi
takiej imprezy potrzeba wielu
ludzi,anasiwolontariuszemają
pełneręceroboty…
– Pomożemy, zajmiemy się
wszystkim!–niedawalizawygraną.
I rzeczywiście zajęli się.
W połowie marca gotowy był
szczegółowy projekt Juwenaliów III Wieku, które miały

mieć charakter OgólnopolskiegoFestiwaluUniwersytetówIII
Wieku. Głównym wydarzeniem
miał być konkurs chórów, zespołów muzycznych i solistów
UTW,atakżetowarzyszącymu
konkurs teatrów, kabaretów,
gruptańcaiplastyków.Ponadto
plenerowa czerwcówka. Wydarzeniazaplanowanonaczerwiec
2008roku.
Seniorzy do realizacji wciągnęli młodzież z Fundacji, zaprawioną w festiwalowych bojach.
–Onilepiejznająsięnakomputerach,mogąszybciejopracowaćdrukiiregulaminy…
Podzielili się obowiązkami
i przez trzy miesiące przygotowywaliimprezę.

Wielkapróba
Nadszedł poranek 7 czerwca.

Jużdzieńwcześniejprzyjechały
2 pierwsze grupy. I zaczęły się
pierwsze trudności. W hotelu,
gdzie mieli spać, zapomniano
o rezerwacji. Szybka interwencjaAgnieszkii…wszystkowraca do normy. Rano wszyscy na
stanowiskach. Pani Mirka i Bogusiawszatni,AgnieszkazpaniamiDanusiamiwbiurzefestiwalowym, na scenie Dzięcioł
z Jankiem oraz panami Zdzisławem, Tadeuszem i Janem,
przy wejściu na salę
widowiskową pan
Wacław z Kubą pilnująporządkuiciszy
podczas występów,
panLeszekzkilkoma
paniami szybko aranżują wystawy malarstwa przywiezionego przez
grupy z Radomska i Zielonej
Góry. Ola, pani Taisa, Olga
i Klary razem z Martą gotowe
na oprowadzenia zespołów po
Warszawie, mała Gabrysia
i nieco starsza  Marysia przy
sceniezekologicznymitorbami
– upominkami dla każdego
uczestnika
Juwenaliów…
Wszyscy nieco zmęczeni.
Wczoraj do późna zawieszali
dekoracje, kserowali ostatnie
materiały,przygotowywalikartkiobiadowe.AjeszczepaniTeresa i panowie Jan i Zdzisław
musieli być w radiu. Zaprosiła
ich„Trójka”napółgodzinnąaudycjęoprzedsięwzięciu…
Bagatela – na młodzieżowo-seniorskiewezwaniewpionierskichJuwenaliachIIIWiekuodpowiedziało aż 600 Studentów
III Wieku z najróżniejszych zakątkówkraju(planowanoudział

najwyżej 200 osób…) – od
Słupska i Zielonej Góry przez
Włocławek, Łódź, Toruń, po
Tomaszów Lubelski, Krosno,
Bytom, Rybnik, Radomsko,
Oborniki Śląskie, Łazy i Ostrowiec. Łącznie na Juwenaliach
wystąpiły34grupyartystyczne.
Przezwidownię,koncertytowarzyszące, plenerową czerwcówkę „przewinęło się” kilka tysięcyosób.
I wszystko w spokoju, radości,bardzopozytywnejatmosferze, wręcz euforii… Przecierałemzezdumieniaoczy.
W sobotę koncerty, przesłuchaniaiwernisażeodbywałysię
wDomuKultury„Świt”.Jednocześnie grupy koncertowały
wrożnychkościołachicentrach
kultury stolicy. Wieczorem
wparkuprzyDomuKulturyodbyłasięplenerowaczerwcówka.
Na środku parku stanął wielki
namiot ze 150-metrowym parkietem, który nie pustoszał nawetnachwilę!Byłytańce,piknikowe grillowanie, a także integracja grup z różnych miast.
Każdaznichnaplenerowejscenie prezentowała regionalny
utwóriuczyłagopozostałych…
Zabawa trwała do północy,
a trzeba było jeszcze posprzątać.Niktnienarzekał.
A następnego dnia znowu –
doboju!PaniTaisao9odbierała ze szkoły grupę z Torunia,
pan Zdzisław wyjeżdżał na
dworzec po chór z Łodzi, Olga
z Klarą jechały zWłocławkiem
do Muzeum Powstania Warszawskiego…, a pozostali od
8gotowiwBiałołęckimOśrodkuKultury,gdzieodsamegorana wystartowały kolejne przesłuchania.Obydofinału…

PRZEKAŻ FUNDACJI AVE 1 % PODATKU!
KRS 0000229157
Wspierasz: chóry, festiwale, Akademię Kajakową Niepełnosprawnych,
program stypendialny, Wirtualne Muzeum Białołęki, integrację pokoleń...
reklama w „Aveciarzu” tel. 022 392-08-83
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Galę podsumowującą zaplanowano na popołudnie. W jej
trakcie kilkusetosobowy chór
wykonałpieśństudencką„Gaudeamus Igitur”. Trzeba to było
słyszeć i widzieć! Ściany drżały!!!
Na scenie publikę porywała
Warszawska Kapela Podwórkowa „Chłopaki ze Starej Paki”,
potemjeszczeniecodziennypokaz „Modelek +50”, które
prezentowały stroje kąpielowe (!), wreszcie
przepięknetańceżydowskiewwykonaniustudentów UTW przy Fundacji
Shalom.Adotegociekawewykłady i spotkania, m.in. z prof.
Andrzejem Zielińskim, który
pływał z Karolem Wojtyłą na
kajakach,atakżezpaniąWandą
– wolontariuszką roku… „Dawajciesiebieinnym”–nawołuje pani Wanda, a odpowiadają
jejgromkiebrawa.
Jeszcze ogłoszenie werdyktu
jury, wręczenie nagród, łzy radościlaureatówi...Udałosię?

Udało się! Najwymowniejsze
byływtejmateriiowacje,jakie
blisko1000uczestnikówIogólnopolskichJuwenaliówIIIWieku zgotowało organizatorom
podczasgalifinałowej.Jeszcze
nigdyczegośpodobnegoniedoświadczyłem! Wzruszyłem się,
kiedy ponad 600 osób spontanicznie zaczęło skandować na
cześć naszych wolontariuszy,
a potem śpiewało dla mnie
„Stolat”.

Na skalę europejską!
W 2009 Juwenaliowy sukces został powtórzony. Na II
edycję festiwalu w maju br.
przyjechało ponad 1200 seniorów z 50 miast – od Ustki po
Zamojszczyznę. Wolontariusze
czulisięjakrybywwodzie.Nie
zdeprymował ich nawet Jerzy
Połomski, który razem z nimi
zaśpiewał w juwenaliowym
chórze„GaudeamusIgitur”.Teraz planują edycję 2010 roku
o zasięgu… europejskim!!!

Rozsyłają zaproszenia do
grupzNiemiec,Francji,Słowacji,Litwy,Ukrainy,Czech,Belgii.Znowubędziesiędziało!
Grupę tworzą seniorzy: Mirka,Teresy,Bogusia,Hanie,Jan,
Tadeusz,Zdzisław,Wacław,Beata, Janeczka, Danusie, Wanda,
Ala,Lucyna,Leszek,Taisaoraz
dzieci i młodzież od 10. do 25.
roku życia: Agnieszka, Marta,
Ola,Olga,Agata,Magda,Marysia, Gabrysia, Klary, Janek, Tomek, Kuba, Paulina,Anie, Sylwia,Hania.

Rockowisko, Betlejem
iBarejada
Bezprecedensowy juwenaliowy sukces wypracowany przez
młodzieżowo-seniorskąekipęto
nie przypadek. Młodzież skupiona w Fundacji AVE nabyła
doświadczenie w realizowaniu
podobnychprzedsięwzięć.
Dzieciaki i młodzież z chóru
Avetkiod9latnatejsamejzasadzie animują ogólnopolski
wielopokoleniowyekumeniczny

bożonarodzeniowy festiwal
Betlejem u Avetek, który jest
jednym z największych w Polsce. Co roku bierze w nim
udział około 100 chórów i zespołówmuzycznychoraz20teatrów (ponad 2500 osób od
przedszkolaków po seniorów).
Wszystkimzajmująsięsami:od
rozsyłania zaproszeń po oprowadzanie zespołów po Warszawie.
Sylwia Młotkowska, fanka
rocka, cztery lata temu wymyśliła i z pomocą wolontariuszy
Fundacji
AVE zrealizowała
ogólnopolski festiwal garażowychzespołówrockowych,który obecnie przyciąga około 50
kapelnietylkozkraju,alerównieżzzagranicy.
Ostatnio młodzi pod egidą
MartyFerfetzainicjowalibiałołęckąBarejadę–przeglądkultowychkomediiStanisławaBarei.
W nocy filmowej i spotkaniu
z aktorami wzięło udział ponad

100osób.
Dlaczegotorobią?
–Pojednejznaszychimprez
ktośwmailunapisał,żebyłoto
coś więcej niż zwykły konkurs;
to „inspirujące spotkanie ludzi,
którzypragnąrobićcoświęcej”.
Innym razem: „Podziwiam organizatorów za to, że nie boją
sięwychodzićpozaustaloneramy, że tworzą coś nowatorskiego.” Albo: „Jestem pod wrażeniem imprezy, w której uczestniczyliśmy. Dziękuję za bardzo
dobrą organizację, za widoczną
pracę młodych ludzi, za serdeczność, pomoc, wyrozumiałość. To chyba wyjątkowe: tu
nie czuło się rywalizacji, niezdrowejkonkurencji,apanował
duchprzyjaźni,serdeczności.”

BartekWłodkowski
Bartek Włodkowski, prezes
Fundacji AVE

UŚMIECHAJĄ SIĘ
W Y J Ą T
K

Peter Bruegel na
malował obraz
przedstawiający
mych, idących
kilku niewidojeden za drugi
m
.
nie
W
i
dzimy ich w m
który szedł pier
omencie kiedy
wszy, leży już
te
n,
przejm ow
ro
wie, a pozostali
raz nosi tytuł „Ś
spadają za nim
lepcy”. Jeżeli po
.
Ob
wać
się
dejmiemy się re
treścią tego dz
fleksji nad dosł
ieła, nasuwa si
ow
w
ł
a
s

n
ą
ną
ę myśl, że ludz
w życiu ciężko,
ie niepełnospra
są od kogoś za
w
nie
p
eł
n
o
ni
mają
leżni. Siedemna
ska poświęca cz
stoletnia Kasia
ęść swojego cz
spraw
n
o
Piotrowasu na pomoc ty
sobie rady. Je
m, którzy sami
ścią,
do
ździ na obozy
nie dają
z niepełnospra
opiecznych dom
wnymi, odwie
ów dziecka, uc
dz
a pod- s t r z e g a ć
zestniczy w zb
spicja domowe
ió
r
ka
ch
pieniędzy na ho k o l o r y
i stypendia dla
zdolnej młodzie
ś w i a t a …
ży.

Kamil Hyszka: – Skąd pomysł, żeby zaangażować się
wwolontariat?
Katarzyna Piotrowska: – Zaczęło się prozaicznie od mojej
wychowawczyni w gimnazjum,
którawywiesiłakartkęnaszkolnym korytarzu z ogłoszeniem,
że potrzebni są wolontariusze.
Chciałamzrobićcośdlainnych,
więcsięzgłosiłam.Terazpracuję z osobami niepełnosprawnymi. Wolontariat daje mi radość
i satysfakcję, czuję się po prostudowartościowana!

– Czy wolontariat odmienił
twojeżycie?
– Owszem, zmieniłam perspektywę. Szczególnie wpłynęły na mnie długie rozmowy
z niepełnosprawnymi. Zachwyciłomnieichoptymistycznepodejście do życia! To fascynujące,żeczłowiek,któryuległwypadkowi, stracił możliwość
swobodnego poruszania się potrafi śmiać się, żartować
z samego siebie, zupełnie

O c z y w i ście spotkałam też osoby, którym pozytywne myślenie nie
przychodzitakłatwo,ale–muszę zaznaczyć – są w zdecydowanej mniejszości. Moi podopieczni to ludzie bardzo wrażliwi. Nauczyli mnie  doceniać
to,czegowcześniejniedostrzegałam: że wiele rzeczy mogę
zrobićsama,niemuszępolegać
na niczyjej łasce… Zrozumiałam również, jak ważne jest
wspieranie osób
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n i e pełn os prawn ych
poprzez zwykłą
r o z m o w ę ,
uśmiech.
– Uczestniczył
a
ś
w
obozach
z osobami niepełn os prawn ymi. Jak wyglądają takie wyjazdy?
– Każdy wolontariusz opiekuje się jedną
osobą niepełnosprawną ruchowo lub umysłowo. To, jakie
czynnościpodejmuje,zależyod
stopnia i rodzaju niepełno-

ienas.12
Dokończen

ać je
i wyhodow bie.
so
z skrzydeł
e
b
ę
si
ć
zi
, urod
kie piękne
właśnie ta
ago
st
je
to
i
José Saram
rzydeł,
sk
z
e
b
ły
io
iem to an
Ludzie bow

reklama w „Aveciarzu” tel. 022 392-08-83

Dokończeniezes.11
sprawności. Generalnie konieczna jest pomoc w ubraniu,
umyciu, jedzeniu. Poza tym
chodzi też o to, aby wspólnie
spędzaćczas,rozmawiać,śmiać
się…Przyznam,żenapoczątku
miałamtrudnościzadaptacjądo
nowej sytuacji; po prostu było
mi ich szkoda. Potrzebowałam
czasu, żeby uświadomić sobie,
że moi podopieczni są de facto
tacy sami, jak ja; wymagają jedynie więcej pomocy z zewnątrz. Przy rozstaniu zawsze
sąłzy…
– Podobno wolontariusze
pomagając innym, w dużej
mierze pomagają również sobie…
– Toprawda.Dziękiwolontariatowi możemy lepiej poznać
samychsiebie,np.dostrzecwłasnesłabości,uświadomićsobie,
co nas porusza, czego się boimy. Zanim zrozumiałam, że
moi podopieczni pomimo trudnej sytuacji losowej, wcale nie
tonąwrozpaczyiniemuszęna
każdym kroku ich żałować,
przeżywałam ciężkie chwile.
Pomoc przyszła z najmniej
oczekiwanej strony – od samychpodopiecznych.Kiedynie
wiedziałam, jak coś zrobić,
załatwić, oni sami wszystkiego
mnieuczyli,tłumaczylikrokpo
kroku, prowadzili za rękę. Wolontariat jest działaniem dwustronnym – coś dajesz i nawet
kiedynieoczekujesz– otrzymujeszcośwzamian.
– Ty jesteś sprawna fizycznie. Czym mogą ciebie obdarowaćniepełnosprawni?
– Potrafią czerpać przyjemność z rzeczy małych i umieją
cieszyć się z tego, co mają.
A poza tym wyjątkowo dużo
sięuśmiechają!

Rozmawiał
Kamil
Hyszka
Kamil Hyszka
uczy się w LO
im. Ruy
Barbossa
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Historia społecznikowskiej pasji tego człowieka rozpoczęła się niepozornie – od pracy
w szkolnym sklepiku. W tej chwili jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, szanowanych i powszechnie lubianych animatorów sportu na Białołęce. Razem z ks. Andrzejem Kinowskim założył Parafialny Klub Sportowy AGAPE. Przez wiele lat był jego sekretarzem i głównym wolontariuszem; zresztą
cały czas uczestniczy we wszystkich działaniach
klubowych. Zapałem zaraził wiele osób, w tym także
swoich synów. Mowa o Jarosławie Filipowiczu.

OlaBorycka:–Jaknarodziłasięspołecznapasja?
JarosławFilipowicz:–Zaczęło się całkiem zabawnie. Pewnego dnia moja wychowawczynizpodstawówkizaproponowałamnieimoimdwómkolegom
pracę w szkolnym sklepiku.
Zajmowaliśmysięsprzedażązeszytów, długopisów, książek.
Wówczas ogromny problem
sprawiało kupowanie nowych
podręczników, dlatego nasza
funkcja była bardzo istotna.
Oczywiście nie otrzymywaliśmynicwzamian–poświęcaliśmy swoje przerwy, ale teraz
cieszę się z tego, gdyż było to
moje pierwsze społecznikowskiedziałanie.Późniejwszkole
zawodowej przy FSO, wstąpiłemdospółdzielniuczniowskiej
„Fiacik”, ale najbogatszą praktykę społecznikowską odbyłem… w wojsku. Po wyborze
na funkcję KO (kulturalno-oświatowy) poznałem kapitana
Hieronima, który nauczył mnie
organizacjiróżnegorodzajuimprez.
– Na kanwie tych doświadczeń po latach powstał PKS
AGAPEBiałołęka…
– Pomysłpojawiłsięwszczególnych okolicznościach, kiedy
wlutym2003rokupodczasturnieju tenisa stołowego rozgry-

KLIKAJ I POMAGAJ
Często nie wiemy, w jaki sposób zaangażować
się w działalność charytatywną. Zimowa pora powoduje, że wielu z nas woli zostać w domu. Dlatego proponujemy łatwy i bardzo skuteczny sposób pomagania –
wystarczy jedno kliknięcie, a świat staje się nieco jaśniejszy. Oto krótki przewodnik po wybranych stronach, do których odwiedzenia zachęcamy.

Na początek www.pajacyk.pl.
Na pewno każdy słyszał o działalnościtejorganizacji,nawszelki wypadek przypominam: z ich
pomocąniedożywionedziecimogą otrzymać posiłek. Jedno kliknięcie na brzuszek pajacyka to
5 groszy. Jeśli zachęcimy do
udziałuwakcjitakżeznajomych,
możemy sprawić, że ktoś dosta-

nie pyszną pomidorową. Warto
wiedzieć,żestronęodwiedzaok.
20 000 osób dziennie, co oznacza, iż każdego dnia posiłek
otrzymuje ok. 4086 dzieci (źródło:Pajacyk).Matoniebagatelne
znaczenie,zwłaszczajeśliuświadomimy sobie, że ponad 30%
dzieciwPolscejestniedożywionych; w samej Warszawie – po-

wałem mecz z księdzemAndrzejemKinowskim, ówczesnym wikariuszem
parafii przy Myśliborskiej. Pamiętam,
żeprzegrałem,aledopięliśmy swego i już
w maju w urzędzie
miasta zarejestrowaliśmyPKSAGAPE.
Przez kilka lat mojego sekretarzowaniawklubiezrealizowaliśmy w tenisie – 6 turniejów
rodzinnych,3zokazjiDniBiałołęki, 13 rocznie w cyklu
Grand Prix Białołęki; 2 diecezjalne Parafiady, 10 regat smoczych łodzi; niezliczoną ilość
turniejów szachowych, nie mówiącomeczachpiłkarskich.Ale
to wszystko to nie tylko moja
zasługa, ale wielu wspaniałych
ludzi, którzy swoją bezinteresowną pracą przyczynili się do
rozwoju licznych talentów
i zdobywania przez nich wysokich miejsc na różnych turniejach.Wszystkimchciałbymnajserdeczniej podziękować za
współpracę.
– Co najbardziej zapisało
się w Pańskiej pamięci, jak
rozwijałsięklub?
– Pierwsza impreza to turniej
o Puchar Lata. Pamiętam, że
podczasfinałowegofestynuroznad23 000!Klikajmy!!!
Kolejna strona www.polskieserce.pl wspiera rozwój kardiochirurgii w Zabrzu. Tu też przekazujemyprzezsponsorów5groszy. W listopadzie kliknęło 455
114 osób tym samym pomagając
wstworzeniusztucznegoserca.
Www.okruszek.org.pl to stronaTowarzystwaPomocyim.Św.
BrataAlberta.Klikającwchlebek
przeznaczamy5groszynajedzenie dla potrzebujących. W „spożywczaku” bochenek kosztuje
ok. 1,5 zł, a to oznacza, że wraz
z29znajomymimożemyzapewnić komuś kilka kromek tego
pszennegowypieku.
Strona www.habitat.pl/klikacz.php reprezentuje fundację
Habitat for Humanity – dobro-

daliśmy wtedy 200 gwizdków,
które przez cały dzień słychać
było na Białołęce.Wyzwaniem,
którepochłonęłomnóstwoenergii, było zebranie ludzi, gotowych poświęcić swój czas
i umiejętności dla innych. Najpierw powstała sekcja piłki nożnejzdrużynąOrlików,prowadzona przez Dariusza Witkowskiego, później Darka Jerzaka,
obecnie Andrzeja Telakowca.
Chociaż w rozgrywkach Mazowieckiego Związku
Piłkarskiego pierwsze mecze przegrywaliśmy po 15, 18
do zera, dzieciaki
anirodziceniepoddali się. Jednocześnieznakomitytrener
Kazimierz
Król założył drużynę Żaków, która przez długi
czas podczas meczy, mówiąc
kolokwialnie, „lała wszystkich”
w lidze. Od samego początku
również rozwijała się sekcja
szachowa, jedna z najliczniejszych, obecnie kierowana przez
Macieja Brudzińskiego. Doczekaliśmy się mistrzów Polski
iwojewództwa!Tenisistówprowadzi Zdzisław Winczewski –
wielokrotniepodczasmiędzynarodowej Parafiady nasi zawodnicy zajmowali czołowe lokaty.
Zkoleinajmłodszasekcjatoodrębna, autonomiczna jednostka
stworzona przez mojego starszego syna Michała – WGA
„Zbójcerze”. W jej
składwchodząwyłącznie osoby pełnoletnie,
zgodnie z ogólnopolskim kodeksem ASG
(Air Soft Gun). Cały
czas doskonalą swoje
umiejętności, kompletująsprzęt,stroje,swo-

jepokazyorganizowalipodczas
Dni Białołęki, Barejady czy regat łodzi smoczych. Gotują też
znakomitą grochówkę i bigos.
Od kilku lat na Kanale Żerańskimodbywająsięteżregatyłodzi smoczych, w których rywalizują osady parafialne, samorządowcyisłużbymundurowe.
– Listadziałańimponująca!
Codajewolontariat?
–Największąradościąiprzyjemnością jest obserwowanie
reakcji uczestników turniejów;
nawet, jeśli ktoś przegrał, ale
wychodzi usatysfakcjonowany
samymfaktemudziałuwturnieju, to ja mam wielką satysfakcję! Moja praca wzbudza
w kimś ogromne emocje, pozwalapożyteczniespędzićdzieciakomczas…
– Czy ma Pan motto życiowe, które przyświeca podejmowanymdziałaniom?
– Wywodzę się z pokolenia,
którepamiętajakpoWarszawie
w latach 60. jeździły fury rozwożące węgiel, ciągnięte przez
konie. Otóż miały one takie
klapki na oczach, żeby nie widziałyzżadnejstrony,cojemija. Patrzyły wyłącznie na
wprost.Obiecałemsobie,żenie
będę taką szkapą dorożkarską,
dlatego staram się patrzeć szerzejiczasemmisiętoudaje.

czynną organizacją chrześcijańską,którejcelemjestpomocniezamożnym rodzinom w zbudowaniu lub wyremontowaniu własnegomieszkania.Fundacjadziała w 100 krajach, gdzie pomogła
w stworzeniu 200 000 domów.
Tymsamymdaładachnadgłową
milionowi ludzi! Średnio co 24
minutygdzieśnaświeciepowstaje nowy habitatowski dom!
WPolscedotejporypomogliponad150rodzinom.
Polecam także Pola Nadziei.
Sadząc wirtualnego żonkila na
www.sad zim yn ad ziej e.pl/index.php?mod ul=pol a_zas adz
przeznaczamy złotówkę na rzecz
AkademiiWalkizRakiem.
JakwidaćbuszującpoInterneciemożnarównieżzrobićcośpo-

żytecznegodlainnych.Jeżeliodwiedzimy każdą z wyżej wymienionych stron uzbieramy 2,15 zł
dla potrzebujących. Codzienne
wizyty miesięcznie dadzą  64,5
zł,arocznie774zł!Takniewiele
wysiłkupotrzeba,byuraczyćkogoś głodnego obiadem albo pomóc odnaleźć nadzieję. Może
więc warto któryś z tych portali
ustawićnastronęstartowąswojej
przeglądarki i codziennie pomagać jednym kliknięciem? Nam
zajmieto5sekund,komuś–bez
przesady–możeuratowaćżycie.
Wartoklikać!!!
PaulinaAderek

Rozmawiała
OlaBorycka

U c z e n n i c a
I klasy LO im. Ruy
Barbosa. Interesuje
się fotografią.

