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L c i t o p e t n e 
niezapomnianych p r z e z y c 
- dzieci z Biaforusi po raz dziesl^ty w Polsce 

Juz po raz dziesiqty przyjechala do 
Polski grupa dzieci z Bialorusi w ra
mach prowadzonej akcji „Pomoc 
Dzieciom Czarnobyla". Ten letni wy-
poczynek organizuje co roku Diako-
nia Kosciola Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP przy fmansowym wspar-
ciu projektu przez szwajcarskie czaso-
pismo „Glaube in der 2.Welt". 

W dniach od 1. do 23. czerwca br. 
w osrodku przy parafii ewangelickiej 
w Sorkwitach goscilo 29 mlodych 
uczestnikow letniego obozu w wieku 

W y p o w i e d z i d z i e c i : 

Wowa(ll lat):Bardzo mi siq podobalo podczas swifta niepel-
nosprawnych w Mr^gowie. Kiedy bylis'my w Swi^tej Lipce widzia-
lem kosciol, a w nim pi^kne organy. Chciatbym jeszcze raz przyje-
chac do Polski. 

Ruslan (8 lat): Podobalo mi si§, jak pojechalis'my do Swi^tej 
Lipki, do Mr^owa na swi^to niepelnosprawnych. Chcialbym 
szybciej do domu. 

Ruslana (11 lat): Przyjechalam z Bialorusi, pierwszy raz na 
oboz zagraniczny w Polsce. Na obozie szczegolnie spodobalo mi 
si^ to, ze dostajemy smaczne jedzenie. Jedyne, co mi si§ nie po
dobalo to godzina ciszy. Podobalo mi si? takze, ze jezdzilis'my 
na koniach i ptywalis'my lodkami. Bardzo wam dzi^kuj? za w)'po-
czynek. 

Nastia (7 lat): Podoba mi si§ tu. Dostaj? dobre jedzenie cz| 
razy dziennie. Podobalo mi si§. Dzi^kuj? za pobyt. 

Ala (12 lat):Bardzo mi si? podobalo na obozie. Jestem pierwszy 
raz za granic^. Bylismy w Mr^gowie na swi?cie osob niepetrSfe 
sprawnych. Bylismy w Cerkwi w Mikolajkach. Jezdzilis'my na ko
niach. Bylam na lekcji historii w polskiej szkole i na spotkaniu 
trzech narodow. Nauczylam si? grac w ringo. 

Elena (lllat):Tu w Sorkwitach bardzo mi si? podoba. Mieszka-
my w domkach. W kazdym pokoju jest prysznic i toaleta. Tu jest 
bardzo ladnie. W czasie naszego pobytu widzielismy duzo cieka-
wych miejsc. Wyst^tpilismy z koncertem na swi?cie osob niepelno-

od 7 do 13 lat. Wraz z grup^ dzieci 
przyjechaio czterech opiekunow. 
Wi^kszosc dzieci znalazla si? po raz 
pierwszy tak daleko od domu. 

Pobyt grupy z Bialorusi rozpoczql 
si? od „spartakiady" dla dzieci i mlo-
dziezy niepelnosprawnej w Mr^go-
wie. Bylo to spotkanie trzech naro
dow: bialoruskiego, rosyjskiego i pol-
skiego. Wszystkie, dzieci z grupy wy-
'poczywaJ4cej w Sorkwitach otrzyma
ly dyplomy i medale za-zaj^fiie dru-
giego miejsca w zawodach sporto-

W N U M E R Z E : 

• Wowa, Rustana i Nastia pisz^ 
0 niezapomnianych wakacjach 

• prof. Erich Bryner nie chce dzielic 
swiata 

• najlepsza grupa wsparcia 
w Mikotajkach 

• trudny temat: przemoc w rodzinie 
• wolontariat swivel jubileusz 
• wiesci z diecezji 

wych. W towarzysz^cym tym zawo-
dom plenerze malarskim szczegolnie 
wyroznila si? 11-letnia Ania Krasno-
borod, ktora zaj?la pierwsze miejsce 
w konkursie pod haslem „Moje ma-
rzenia". 

Mlodzi Bialorusini podczas pobytu 
w Polsce zwiedzili Olsztyn, Swi?tq 
Lipk?, poznawah okolice Sorkwit. 

sprawnych. Dostalam duzo prezentow. Chciaiabym przyjechac tu 
jeszcze raz. o 

Katia (11 lat):Jestem za granic^i pierwszy raz. W Polsce bardzo 
mi si? podoba, lasy, jeziora i ladne domy. W kosciele w Swi?tej Lip
ce pierwszy raz zobaczylam takie pi?kne organy. 

Bardzo mi si? takze podobalo w aquaparku w Mikolajkach. Dni na 
obozie uplywaj^ wesolo i ciekawie. Mam duzo nowych przyjaciol. 
Bardzo si? ciesz?, ze bylam w Polsce. Dzi?kuj? wam za wszystko. 

Ola (9 lat): Tu w Sorkwitach bardzo mi si? podoba. Ŝ  domki. 
W kazdym domku 4 osoby. 

Bylismy na roznych wycieczkach. Bardzo mi si? podobalo. Tak 
bym chciala przyjechac tu jeszcze raz. 

Oksana (11 lat): Mieszkamy w duzych domkach. Jest w nich 
pryszniiJ toaieta. Wokol bardzo pi?knie. Wsz?dzie kwiaty. Byli
smy w roznych ciekawych miejscach. Ŝ  rozne konkursy. 
§ Dasza (11 lat):Tu jest bardzo ladnie. Bardzo dobrze nas karmi^. 
Nauczylam si? grac w now^ gr?, ktora nazywa si? ringo. Bralis'my 
udzial w spotkaniu trzech narodow. Zaj?lis'my 2 miejsce. Dostalismy 
zloty puchar i prezenty. Potrzebuj? pomocy. Pierwszy raz wyje-
chalam tak daleko. Ciesz? si? ze przyjechakm do Polski. Nie podoba 
mi si? ze musimy spac po poludniu. Che? tu przyjechac jeszcze raz. 

Zenia, Misza, Wika, Sasza, Andrej, Liosza, Nastia, Dima, Liosza, 
Siergej, Krystyna, Siergej i Swieta podobnie opisuj^ swoje wraze-
nia z pobytu w Sorkwitach. Oprocz krotkiego opisu dzieci naryso-
waly rysunki, na ktorych najcz?sciej wyst?pujq slohce, dom, t?cza 
i kwiaty. 



tytut i nOW6 zainteresowania 
- rozmowa z prof. dr. Erichem Brynerem, dyrektorem Instytutu „Glaube in der 2. 

Welt" ze Szwajcarii, red. naczelnym czasopisma o tym samym tytule 

- Jaki jest eel Paiiskiej wizyty w Polsce? 
- Celem mojej wizyty bylo przede 

wszystkim poznanie pracy Diakonii Kos
ciola Ewangelicko-Augsburskiego w Pol
sce. Instytut „Glaube in der 2. Welt" (G2W) 
wspolpracuje z Diakonii polsk^i od 1994 
roku. G2W zaangazowal si? w ramach 
swojej pracy socjalnej w pomoc dla dzieci z 
Bialorusi dotkni?tych przez katastrof? w 
Czarnobylu. Nie chcielis'my jednak s'ci^ac 
tych dzieci do Szwajcarii, aby oszcz?dzic 
im dlugiej podrozy i szoku kulturowego, 
st^d nawi^zalis'my wspoiprac? z Diakoni^, 
ktora organizowala te ferie najpierw w Mi
kolajkach, potem w Sorkwitach. W1994 r. 
rozpocz?lismy dofinansowywanie tych fe-
rii. Oprocz tego wsparlismy finansowo bu-
dow? stacji socjalnej w Lodzi. 

B?dziemy kontynuowac nasz^ pomoc 
w tym samym wymiarze, Nie mozemy obie-
cac jej dalszego rozwoju, poniewaz wszystko 
zalezy od tego, czy otrzymamy do naszej 
dyspozycji niezb?dne srodki finansowe. 
Obecnie w Szwajcarii nie jest to takie proste. 
- Czy by* Pan juz kiedys w Czarnobylu? Jak 
b^dzle wyglcjdala ta akcja pomocy dla dzie
ci w przyszJosci? 

-Jeszcze nigdy nie bylem w Czarnobylu 
ani w jego okolicy. Dwa razy uczestniczy-

lem w Mihsku w kilkudniowych konferen-
cjach organizowanych przez szwajcarskie 
i bialoruskie organizacje partnerskie. Pod
czas nich spotkali si? lekarze, piel?gniarki, 
psycholodzy i teolodzy z obydwu krajow, 
aby rozmawiac o pomocy paliatywnej dla 
pacjentow poszkodowanych na skutek 
promieniowania. Przez opiek? paliatywn^ 
rozumiana jest pomoc smiertelnie chorym 
ludziom. Ich choroba nie moze bye wyle-
czona, ale bol moze zostac zlagodzony. 
Wielu ludzi poszkodowanych na skutek 
katastrofy reaktora moze bye leczonych je-
dynie w ten sposob. Wyklady i rozmowy, 
wizyty w klinikach onkologicznych i ho-
spicjach wywarly na mnie ogromne wra-
zenie. Problemy medyczne, terapeutyczne 
i duszpasterskie pozostan^ palace na tym 
terenie takze w nast?pnych latach. 

Planujemy dofinansowanie ferii dla 
dzieci poszkodowanych przez promienio
wania takze w roku 2004 i mamy nadziej?, 
ze b?dzie to mozliwe w tym samym wy
miarze, CO w latach poprzednich. 
- Czy Instytut „Glaube in der 2.Welt" 
wspiera tez inne projekty w Europie Srod-
kowej I Wschodnlej? 

- Dofinansowujemy cal^ seri? projek-
tow w Rosji, gdzie istnieje przedstawiciel-

stwo G2W, ktore w roku 1992 zostalo za-
rejestrowane przez rosyjskie ministers-
two sprawiedliwosci tzn. zostalo prawnie 
uznane. Jest ono prowadzone przez nasz^ 
wspolpracowniczk? - Franzisk? Rich, kto
ra sp?dza w Rosji okolo 6 miesi?cy w roku. 
Do projektow realizowanych w Rosji nale-
t\: rozbudowa i utrzymanie centrow 
socjalnych na Uralu, praca na rzecz dzieci 
ulicy w Petersburgu, projekty dla uzalez-
nionych od narkotykow w Petersburgu; 
medyczna, prawnicza i duszpasterska po
moc dla wi?zni6w w Moskwie, wspieranie 
pracy parafialnej z mlodziez^ w Kostro-
mie i Czukotce na dalekim wschodzie Ro
sji. Projekty te ŝ  realizowane we wspol-
pracy z koscielnymi i spolecznymi organi-
zacjami w Rosji. 

Przez wiele lat G2W mialo piecz? nad 
projektami w Rumunii, przede wszystkim 
w Siedmiogrodzie. Nalezaly do nich: schro-
nisko dla dzieci ulicy w Cluj/Klausenburg, 
dom dziecka i dom opieki w Targu Mures, 
wioska dla mlodziezy i dom opieki w Loco-
deni. Projekty te zostaly dwa lata ukohczo-
ne z powodzeniem, tzn. dzialaj^ juz samo-
dzielnie bez pomocy G2W. 

Wazn^ gal?zi^ naszej dzialalnosci jest 
wspieranie publikacji literatury. Pierwsze 

Duzo radosci sprawiia im wycieczka 
do aqua parku w Mikolajkach. Dzieci 
braly udzial w modlitwach i nabozeh-
stwach w sorkwickim kosciele uboga-
cajqc je swoim spiewem. Dzieci z Bia
lorusi i ich opiekunowie spotkali si? 
takze z czlonkami rodzin prawoslaw-
nych, poniewaz wi?kszosc z nich byla 
wlasnie tego wyznania. Zorganizowa-
no dla nich dwa wieczory przy ogni-
sku, wyjazd do IVlikolajek na zakupy 
zabawek. W szkole w Sorkwitach 
dzieci mogly tez zobaczyc i przezyc, 
jak uczq si? ich polscy rowiesnicy. 
W dzieh Zielonych Swiqtek zostal 
zorganizowany konkurs na najlepsze 
przebranie. Nie zabraklo tez pysz-
nych ciast i innych slodyczy. 

Podczas tegorocznego pobytu od-
wiedzila je tez dyrektor generalny 
Diakonii Kosciola Wanda Falk, od 
ktorej dzieci otrzymaly drobne upo-
minki. Dzieci opisaly swoje wrazenia 
z pobytu w Polsce i wraz z rysunkami 
przekazaly je dyr. Falk. 

Wakacje dzieci z Bialorusi w Pol
sce zostaly zorganizowane dzi?ki 
pomocy szwajcarskiej organizacji 
„Glaube in der 2. Welt", ktora juz od 
dziewi?ciu lat finansuje ich wypoczy-
nek. Pierwszy pobyt grupy z Bialorusi 
przed dziesi?cioma laty zostal sfman-
sowany przez Kosciol ewangelicki. 
Organizowaniem grupy dzieci na Bia
lorusi zajmuje si? bialoruska Funda-
cja Pomoc Dzieciom Czarnobyla. Za-

latwienie wszystkich formalnosci 
l^cznie z zaproszeniem oraz wyszu-
kanie odpowiedniego osrodka wypo-
czynkowego nalezq do zadah Biura 
Diakonii Kosciola Ewangelicko-Au
gsburskiego w RP. O to, by dzieci 
mialy jak najbardziej urozmaicony 
program i by mogly zabrac ze sobq 
jak najwi?cej milych wspomnieh 
troszczy si? ks. Krzysztof Mutsch-
mann, proboszcz parafii ewangehc-
kiej w Sorkwitach. 

Ich usmiech i wlasnor?cznie nama-
lowane rysunki sq najlepszym podzi?-
kowaniem dla wszystkich ludzi dobrej 
woli, ktorzy przyczynili si? do zorga-
nizowania tego letniego wypoczynku. 

Anna Darzyiiska 
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projekty tego typu byly realizowane jesz
cze przed upadkiem komunizmu. Do tej 
pory G2W dofinansowalo koszty druku 80 
ksi^zek, przeznaczonych do ksztalcenia 
i doksztalcania w zakresie teologii, na W?-
grzech, w Rumunii, Rosji, Polsce, Cze
chach, na Slowacji, w Bulgarii i krajach 
nadbalt)'ckich. 

- W ostatnim czasie zmienila si? szata 
graficzna pisma. Czy zmienit si? takze cha-
rakter i kierunek pisma? 

W swoim majowym nume-
rzez2002r.pismoG2Wotrzy-
malo now4 szat? graficzn^, 
ktora zast^piia stary layout 
pochodzĵ cy z roku 1983-Juz 
wowczas by} on raczej konser-
watywny. Pismo mialo zyskac 
nowoczesn^ i przyjazn^ dla 
czytelnika postac i nie bye juz 
tak bardzo „napakowane" teks-
tami, jak to bylo wczesniej. 
Wraz z uplywem czasu zmie-
nial si? takze stopniowo i nadal zmienia 
charakter pisma. Pismo diugo nosilo pod-
tytul „Zeitschrift fur Religionsfreiheit und 
Menschenrechte" (Pismo poswi?cone wol-
nos'ci religijnej i prawom czlowieka). W po-
lowie roku 2001 otrzymalo ono nowy pod-
tytul: „Forum fiir Religion und Gesellschaft 
in Ost und West" (Forum religijne i spolecz-
ne na wschodzie i na zachodzie). Poniewaz 
G2W nie chce bye jakims dowolnym forum, 
tego lata jego podtytul zostal uzupeiniony 
0 slowo „ekumeniczne" forum. W tym sen-
sie nowa szata graficzna byla kolejnym 
krokiem w dlugim procesie rozwoju. 
- Jaki wplyw odegraly na tresc pisma prze-
miany, jakie zaszty po 1989 r. w Europie 
Wschodnlej? : , -

- Przemiany z 1989 roku przyniosly 
z sob^ najbardziej znacz^ce zmiany w tres-
ci pisma. Wczesniej pisano o wierz^cych, 
Koscioiach i wspolnotach religijnych w ate-
istycznych pahstwach bloku wschodniego. 
Opracowanie rzetelnego obrazu bylo bar
dzo trudne. Wiele artykulow musialo bye 
publikowanych anonimowo lub pod pseu-
donimem, aby nie stwarzac zagrozenia dla 
ich autorow pochodz^cych ze wschodu. 
Od kohca roku 1989 przeplyw' informacji 
na zachod byl juz duzo lepszy i przede 
wszystkim nie byl)' one ocenzurowane. 

Wraz z nowymi uwarunkowaniami po-
litycznymi przyszly tez nowe problemy. 

Najpierw dezorientacja w sferze duchowej 
w krajach podlegaj^cych transformacji, 
potem koniecznosc odbudowy zniszczo-
nych struktur koscielnych, problemy zwi% 
zane z rozliczeniem przeszlos'ci. Do tego 
doszfy zagadnienia zwi^zane z nowymi 
ustaleniami w sprawie stosunku pahstwo-
Koscioi oraz pahstwo-spoleczehstwo, kto
re mialy opierac si? na now)'ch prawach 
religijnych rozwijaj^cych si? Kosciolow 
i wspolnot religijnych. Dalszymi proble-

mem by! na pewno na no-
wo rozbudzony nacjonalizm 
(cz?sto na tie religijnym) 
oraz powstaĵ ce w zwi^zku z 
tym konflikty i wojny (byla 
Jugoslawia), a takze proble
my mniejszosci, konfesjona-
iizm, fundamentalizm, anty-

m ekumenizm, antysemityzm 
* i wiele innych. Trzeba bylo 

stawic temu czola, takze na 
lamach naszego pisma. 

- Clqgle jednak nazywacie s\q, w wolnym 
Mumaczeniu: „Wlara w 2. Swiecle". Ten 
tytui sprawla wrazenie podziatu swiata na 
1.213. Czy to nie prowadzl do negatyw-
nych skojarzeii? I czy nie myslicie jednak 
takze 0 zmlanle nazwy pisma? 

- Pierwsze rozmowy w Instytucie G2W 
i jego zarz^dzie na ten temat mialy miejsce 
w styczniu 1990 roku i regularnie powra-
caj^. Ta sprawa ma dwa glowne aspekty, 
jeden tresciowo-znaczeniowy, a drugi for-
malny. Rzeczywis'cie, okres'lenie „Drugi 
Swiat", ktore przez wi?kszos'c' wspoipra-
cownikow nie jest szczegolnie lubiane, 
moze wywolywac' negatywne skojarzenia, 
ale nie bylo to intencjij G2W. Podobnie jest 
z duzo bardziej znanym u nas poj?ciem 
„Trzeci Swiat". Takze on jest trudny do za-
st^pienia. Niektorzy mowi^ o .,2/3 swiata", 
ale to wyrazenie nie mowi jednak nikomu 
zbyt wiele. Jest jeszcze jeden problem jesz
cze: nazwa ..Glaube in der 2. Welt" b w a 
czasami odbierana przez ludzi, ktorzy nas 
nie znaj^, jako okreslenie sekty. 

Jednak ze wzgl?d6w formalnych wielu 
przyjaciol odradza nam zmian? nazwy. 
Taka zmiana przynosi ze sobî  zawsze 
zmniejszenie popularnosci, a co za tym 
idzie takze obnizenie poziomu dotacji 
i ofiar. Tego musimy si? strzec. Po prze-
mianach roku 1989 rozpowszechniona 
byla opinia, ze skoro komunizm juz si? 

skohczyl, to G2W nie jest juz potrzebne. 
Konsekwencj^ tego by! ogromny spadek 
s'rodkow flnansowych, ktore mielis'my 
0 tej pory do dyspozycji. Byl on tak dra-
styczny, ze poci^n^t za sob^ redukcj? per-
sonelu i zwolnienia. Z tych powodow G2W 
pozostalo konserwatywne w nazwie. Spe-
cjalisci od reklamy uwazaj^ t? nazw? za 
dobr^, poniewaz trudno j ^ pomylic z inn^. 
- WIem, ze w czasach „zelaznej kurtyny" 
Glaube In der 2. Welt bylo jednym z nlewle-
lu zachodnlch czasopism koscielnych, 
ktore tak obszernle Informowato o zyclu 
kosclelnym w Europie Wschodnlej. 
Czy ten temat jest jeszcze clqgle 
Interesujqcy dla Zachodu? 

- G2W nie bylo jedynym zachodnim 
pismem, ktore obszernle informowalo 
0 zyciu kosclelnym w Europie Wschodnlej. 
Bylo ich wi?cej. Najbardziej znane byty ta
kie czasopisma, jak: „Religion in Commu
nist Lands" wydawane przez Keston Insti-
tut w Oxfordzie, „Religion in Communist-
dominated Areas" z Nowego Jorku, jak 
rowniez ..Vestnik Russkowo Christiansko-
wo Dvizeniija" z Paryza, ktory ukazywal 
si? w j?zyku francuskim i rosyjskim. Tema-
t\'ka dotycz^ca zycia koscielnego w Euro
pie Wschodnlej jest dla Zachodu nadal cie-
kawa, lecz juz nie tak bardzo, jak w cza
sach pierestrojki i przelomu z roku 1989. 

Pod wzgl?dem gospodarczym, z tzw. 
„ozywieniem na wschodzie" po roku 1989 

N O W E K O N T O 
W zwiqzku z dostosowaniem ope-

racji bankowych do norm europej-
skich, zmienit si^ takze numer konta 
Diakonii Kosciota. Przepraszamy za 
wszelkie utrudnienia z tym zwiqzane. 
O d t ^ d w s z e l k i e o f i a r y w p t a c a c 
m o z n a na n a s t ^ p u j ^ c e k o n t o : 

Diakonia Kosciola 
Ewangelicko-Aussburskieso w RP 
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21 

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa 
Swiftcode: PKOPPLPW 

NR KONTA: 

78124010371111000006931384 
Sl^fadamy serdeczhie podzi^tco-

wania wszystkim Ofiarodawcom, 
ktorzy wptaciii na rzecz Rodzinnego 
Domu Dziecka w Dzi^gielowie oraz 
wszystkim t y m , ktorzy wspierajq in
ne projekty Diakonii Kosciota. 
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PRZEMOC 
- temat, o ktorym zbyt cz^sto siQ milczy 

rodzinie 
Przemoc w rodzinie nie jest zjawi-

slciem nowym, juz w Starym Testa-
mencie czytamy o tym, ze Kain zabil 
Abla, a Jozefa sprzedali jego rodzeni 
bracia. Wszelka brutalnosc wyrz^dza 
wiele krzywdy zarowno w skali wiel-
kich grup spoiecznych, jak i w naj-
mniejszej komorce - rodzinie. 

Upokarzanie, okazywanie oboj?t-
nosci, porzucanie czy molestowanie 
seksualne to czyny na ogol tych, kto
rzy w dziecihstwie nie mieli dobrego 
domu. „To nie zte geny sq odpowie-
dzialne za swiat pelen przemocy i agre-
sji, to zie metody wychowania. (...) 
Wielcy tyrani byh bici i upokarzani 
w dziecihstwie. A bici, kiedy dorastajq, 
bij^ innych, t? prawidlowosc potwier-
dzajq rowniez pracownicy polskich 
zakladow wychowawczych" - pisze 
Urszula Kusio z Zakladu Socjologii, 
Kultury i Wychowania Uniwersytetu 
Lubelskiego. Z badah przeprowadzo-
nych w dwoch polskich zakladach kar-
nych wynika, ze sposrod 50 wi?zni6w, 
ktorzy odsiadywali swoj wyrok za gwalt 
na dzieciach, tylko dwoch z nich nie 
bylo ofiarami molestowania w dziecih
stwie. 

W tej argumentacji o przenoszeniu 
wlasnych wzorcow z dziecihstwa w do-
rosie zycie jest sporo racji, ale sq jesz
cze inne czynniki, o ktorych nalezy 
wspomniec. Rownie istotne sq warun-
ki zycia czlowieka, rozumiane jak naj
bardziej szeroko: w wymiarze politycz-
nym, ekonomicznym, kulturowym, ktore 
wywieraj^ wielki wplyw 
na jego charakter. Jesh 
wi^kszosc tych warun-
kow zewn?trznych jest 
niesprzyjaj^ca, a przy
szly sprawca wychowal 
si? w srodowisku pa-
tologicznym, trudno o-
czekiwac od niego sza-
cunku wobec przyszlej 
ofiary, pozytywnych u-
czuc wzgl?dem siebie 
samego, przy cz?stym 
jednoczesnie silnym ego-
centryzmie, oraz innych ludzi. Row
niez nalog alkoholowy potrafi z czlo
wieka zdolnego do logicznego mysle-
nia, uczynic niejednokrotnie besti?. 

O tym, jak wielkie spustoszenie czy-
ni przemoc domowa, swiadcz^ dane 
statystyczne: wsrod najcz?sciej popel-

nianych przest?pstw w Polsce od kilku 
lat na drugim miejscu znajdujq si? prze-
st?pstwa przeciwko rodzinie. W 2000 r. 
18% kobiet bylo ofiarami przemocy 
fizycznej ze strony swego m?za. Mimo 
tej alarmuj^cej statystyki ci^gle zbyt 
malo mowi si? u nas o skutkach prze
mocy domowej. Ofiara zadnego inne-

Ciggle zbyt malo mowi si^ u nas 
o skutkach przemocy domowej. 
Ofiara zadnego innego przest^pstwa 
nie jest narazona na stawianie 
w dzien i w nocy czota swemu oprawcy, 
na zycie w ciqgtym strachu, ze zaraz 
moze doznac kolejnej krzywdy sama 
lub ewentualnie tez jej dzieci. 

go przest?pstwa nie jest narazona na 
stawianie w dzieh i w nocy czola swe
mu oprawcy, na zycie w ciqglym stra
chu, ze zaraz moze doznac kolejnej 
krzywdy sama lub ewentualnie tez jej 
dzieci, szczegolnie wowczas, gdy stajq 
wjej obronie. 

wi^zano duze nadzieje. W polowie lat dzie-
wi?cdziesi^tych zmienily si? ekonomiczne 
zainteresowania i zaangazowano si? w Azji 
Wschodnlej, pozostawiajiic mlodziez zna-
j^c^ j?zyki slowiahskie samej sobie. Od 
czasu, gdy Kosciol Prawoslawny zacz^l 
dystansowac si? w sprawach ekumenii 
(co stalo si? jednoznacznie widoczne od 
8. Zgromadzenia Swiatowej Rady Koscio
low w Harare w 1998 r.), w kr?gach kos'-
cielnych pojawia si? pewna niech?c do 
prawoslawia i Rosji. 

Problemy prawoslawia, osobiste kon-
takty 1 zainteresowania poszczegolnych 
pracownikow, jak rowniez wielokrotnie 
wyrazane przez czytelnikow naszego cza
sopisma zyczenia, sklonily G2W do zaj?cia 
si? tematem Patriarchatu Ekumenicznego 

w Konstantynopolu i Kosciolow na Bli-
skim Wschodzie. 

Takie rozszerzenie tematyki zostalo ofl-
cjalnie zatwierdzone podczas majowego 
zebrania czionkow zarz^du. Kontynua-
cja dotychczasowej problematyki jest dla 
nas wazna, ale jednoczesnie bierzemy 
pod uwag? fakt, iz granice bylego bloku 
wschodniego juz nie istniej^. Wyniki tego 
rozszerzenia ŝ  tematycznymi punktami 
ci?zkosci marcowego numeru z 2003 r., 
ktory jest poswi?cony chrzescijanom 
w Ziemi Swi?tej i czerwcowego numeru 
0 chrzes'cijanach w Iraku. 
- Jakie Pana wrazenia z pobytu 
w Polsce? 

Ta lipcowa podroz zrobiia na mnie i na 
mojej zonie wyj^tkowo duze wrazenie. 

Dzi?ki naszej przewodniczce, pani Wan-
dzie Falk, moglismy w krotkim czasie wie
le zobaczyc. Odwiedzilismy Biuro Diakonii 
w Warszawie, spotkalismy si? z osobami 
zaangazowanymi w dziaialnosc diakonij-
n^ w Bieisku-Bialej, na Sl^sku Cieszyn-
skim, w Katowicach, Zabrzu, Opolu i Lo
dzi. Szczegolne wrazenie zrobiio na nas 
ozywione zycie koscielne, osobiste zaanga-
zowanie wielu ksi?zy i ludzi swieckich 
w prac? diakonijn^, ich milosc do diakonii 
i ludzi. To jest zauwazalne nawet w ma-
lych szczegolach. Jestesmy pod wrazeniem 
serdecznosci wszystkich ludzi, ktorych 
spotkalismy. 
- Dzl^kuj? za rozmowy. 

Rozmawiala: Wanda Falk 
Tlum. Anna Darzyhska 
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Kobiety, bo to one najcz?sciej 
ofiarami przemocy domowej, poszu-
tcuj^ wi?c pomocy w rozny sposob. 
W mniejszym stopniu zwracaj^ si? 
w tej sprawie do s^siadow czy Icrew-
nycli, bo niestety funkcjonujq 
tutaj negatywne wzory i ste
reotypy. Niektorzy powtarza-
jq przystowia: „Bije, bo ko-
ciia" albo „Jak mqz zony nie 
bije, to w^troba mu gnije." 

Z ogolnych badan prze-
prowadzonycli przez wiodq-
cy w Polsce osrodek nauko-
wy wynika, ze 79% respon-
dentow stwierdziio, iz nie 
ma usprawiedliwienia dla 
stosowania przemocy fizycz
nej wobec bliskicti, a jesli ta
kie sytuacje si? zdarzajq, to powinny 
one - tak zaznaczylo 75% - znalezc 
epilog w s^dzie. Tylko cz?sc badanych 
wyrazala pogl^dy, ze przemoc domo
wa to sprawa prywatna lub ze osoba, 
wobec ktorej stosowana jest przemoc, 
musiala na ni^ zasluzyc. 

Z innych badah przeprowadzonych 
w Polsce wynika, ze nasze organa po-
wolane do ochrony krzywdzonych cz?-
sto nie spelniajq swojej roll. Dotyczy to 
w roznym stopniu policji, prokuratury 
i sqdownictwa. Przykladowo, na pod-
stawie analizy dokumentow policyj-
nych z 70 spraw obliczono, ze ofiara
mi przemocy w rodzinie, ktore wezwa-
ly pohcj? byio 86 kobiet i tylko dwoch 
m?zczyzn. Najcz?sciej byiy to kobiety 
mi?dzy 31 a 50 rokiem zycia, pracuj^-
ce zawodowo, podczas gdy ich mqz 
byl bezrobotny i pod wplywem alkoho-
lu. Wiele tez mowi informacja, ze po-
srod tych 70 wezwah tylko w jednym 
przypadku policja zostala wezwana po 
raz pierwszy. Przeprowadzona analiza 
tych dokumentow potwierdzila akty 
przemocy. Nie podano natomiast, ja
kie byly wyniki tych interwencji. 

Na szcz?scie znajdujq si? w naszym 
kraju ludzie, ktorzy dokladajq starah, 
by poprzez wnikliwq i krytyczn^ dzia
ialnosc stwarzac instytucjonalne syste-
my zapobiegania przemocy w rodzi
nie. Na czolo pod tym wzgl?dem wysu-
wa si? Centrum Praw Kobiet (CPK). 
Nalezy podkreslic, ze Centrum nie tyl
ko otacza opiekq ofiary brutalizacji. 

ale takze walczy o demokratyzacj? sto-
sunkow spolecznych, o podnoszenie 
poziomu edukacji i kultury, szczegol
nie kultury prawnej. Przewodniczqca 
Fundacji - Urszula Nowakowska de-

Problem przemocy w rodzinie 
i przeciwdzialanie temu zjawisku 
nie jest tez obey w naszym 
Kosciele. Ksi^za poprzez 
ewangelizacj^ i rol^, 
jak^ odgrywaj^ w srodowisku 
lokalnym, maj^ tu wazn^ 
funkcj^ do spelnienia. 

maskuje w swoich licznych publika-
cjach nieprawidlowosci ze strony 
wladz, stronniczosc organow wymia-
ru sprawiedliwosci itp. Tym samym 
ksztaltuje takze opini? decydentow 
oraz zwyklych obywateh, inspiruje do 
wspolpracy wiele innych instytucji. Do 
bardzo interesujqcych i wywierajqcych 
skuteczny rezonans spoleczny nalezy 
organizowane przez Centrum Praw 
Kobiet „Trybunaly - Przemoc Wobec 
Kobiet". Tutaj kobiety, 
ktore osobiscie doswiad-
czyiy przemocy od naj-
blizszych, czy tez ze stro
ny instytucji, przedsta-
wiajq swoje sprawy. Za-
proszeni goscie - uznane 
autorytety w swoich dzie-
dzinach - wypowiadaj^i 
si? na temat przedstawio-
nych historii, formuluj^ 
sugestie i rekomendacje. 
Na sali ŝ  rowniez obec-
ni policjanci i inni przedstawiciele wy-
miaru sprawiedliwosci, osoby publicz-
ne i decydenci oraz kobiety o po-
dobnych doswiadczeniach. Trybunaly 
przyciqgajq zainteresowanie mediow, 
ktore szeroko relacjonowaly „obrady" 
trybunalu i prezentowane historic, 
i dzi?ki czemu przyczynily si? do na-
glosnienia samego problemu przemo
cy wobec kobiet. Trybunaly przyczyni
ly si? z pewnosciq do zwrocenia uwagi 
rowniez na problem naruszania praw 
kobiet w kontaktach z organami sciga-

nia i wymiaru sprawiedliwosci oraz or-
ganizacjami pomocowymi. Przyczyni
ly si? rowniez, jak mozna s^dzic, do 
uwrazliwienia osob stosujqcych prawo 
oraz szerokiej publicznosci na temat 

przemocy wobec kobiet. We wnio-
skach postulowano wprowadzanie 
nowych rozwi^zah: by np. oprawca 
byl zmuszony opuscic swoj dom, 
a kobieta z dziecmi miala zapewnio-
n^ lepszq ochron? w swoim dotych-
czasowym miejscu zamieszkania. 

Centrum Praw Kobiet dziala tez 
na rzecz zmian ustawodawczych. 
Trudno ocenic, na lie energicznym 
i krytycznym dzialaniem CPK moz
na przypisac motywy, jakimi kiero-
walo si? Ministerstwo Sprawiedli
wosci, ktore wydalo „Polskq Kart? 

Praw Ofiary". Z przedmowy Ministra 
tego resortu wynika, ze celem wydania 
tej Karty jest poprawa sytuacji osob 
pokrzywdzonych. Minister przyznaje 
w przedmowie do Karty, ze wiedza na 
temat obowi^zujqcych praw jest nie-
wystarczajqca, a praktyka odbiega od 
zasad okreslonych w przepisach. Kar-
ta ma stanowic pomoc dla kazdego po-
krzywdzonego w sytuacji, gdy jego pra-
wa nie ŝ  respektowane oraz przypo-

Ofiary przemocy w rodzinie 
potrzebuje roznego rodzaju wsparcia. 
Czasami wystarcza rozmowa z kims, 
do kogo ma si^ zaufanie, nieraz jest 
potrzebna pomoc materialna 
lub przenieslenie do miejsca, 
gdzie ofiara znajduje bezpieczny azyl. 

minac policjantom, prokuratorom i s?-
dziom, ze dqz^c do zebrania materialu 
dowodowego oraz ustalenia i osqdze-
nia faktycznych sprawcow przest?pstw, 
nie mogq zapominac o szczegolnej sy
tuacji pokrzywdzonego. Na rzecz prze-
ciwdzialania przemocy w rodzinie sto-
sowne kroki podejmuje w Polsce row
niez Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Problem przemocy w rodzinie i prze-
ciwdzialanie temu zjawisku nie jest tez 
obey w naszym Kosciele. Ksi?za po
przez ewangelizacj? i rol?, jakq odgry-
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W o l o n t a r i a t ma 5 lat 
- podsumowanie Diakonijnego Roku Wolontariatu 

O wolontariacie pisalismy niemal 
w kazdym numerze kwartalnika. Cz?s-
to byly to wspomnienia i przezycia 
osob, ktore odbyly spoleczn î sluzb^ 
w Polsce. Niekiedy przychodzily listy 
od osob bfdqcych za granic^. Wolon-
tariusze mowili o trudnych chwilach 
podczas swego wolontariatu, o pierw-
szym kontakcie z nowym krajem, ludz-

mi. Przede wszystkim zach^cali jednak 
innym mlodych ludzi do odwazenia si^ 
na ten krok, gdyz czas, ktoiy przezyli 
okazywal si^ w ostatecznym rozrachun-
ku bogaty i wazny. 

Dzis pora na podsumowanie pî cio-
lecia koordynowania przez Diakoni? 
Kosciola Diakonijnego Roku Wolonta
riatu. Ulatwiq je ponizsze zestawienia. 

Od roku 1998 Diakonia Kosciota Ewan
gelicko-Augsburskiego w Polsce jako orga-
nizacja goszczĵ ca realizuje program wo
lontariatu Spoleczny Rok Diakonijny, poz-
niej zwany: Diakonijny Rok Wolontariatu -
Wolontariat Europejski. 

Diakonia KEA od 2000 r. zlozyla 5 lis-
tow intencyjnych (Projekt Goszcz^cy) do 
Komisji Unii Europejskiej - Edukacja i Kul-

waj^ w srodowisku lokalnym, majq tu 
wazn^ funkcj? do spelnienia. Na ogol 
znajq swoich parafian, prowadz^ 
wsrod nich pedagogizacj? wszystkich 
czionkow rodzin, uwzgl?dniajac oczy-
wiscie ich wiek i miejsce w strukturze 
oraz ewentualne odchylenia dewiacyjne. 

duszpasterze, ktorzy duzo dobrego 
robiq dla catego srodowiska. W ramach 
dzialalnosci diakonijnej organizuje 
m.in. socjoterapeutyczne 
placowki dla osob naduzy-
waj^cych alkoholu, dla dzie
ci ulicy, ktore otrzymujq po-
silki, mediujq z pracodaw-
cami w sprawie zatrudnia-
nia bezrobotnych. W tym 
miejscu trzeba wspomniec, 
ze na niektorych terenach bezrobocie 
si?ga ponad 50%. Ta sytuacja najgorzej 
odbija si? na losie dzieci i mlodziezy. 
Dane statystyczne podajq, ze co trzecie 
dziecko zyje ponizej granicy ubostwa. 
W znacznym stopniu ubostwo zwi^za-
ne jest z liczb^ dzieci - dotyka ono az 
85% rodzin z czworgiem i wi?cej dzie
ci. Bywa, ze 9-12-latki utrzymujq dom: 
zbierajq zlom, dorywczo pracuj^, ze-
brzq, kradnq. Ich droga do doroslosci 
jest „sciezke na skroty, gdzie latwo 
wejsc w kolizj? z prawem. Dzieci te sq 
cz?sto bite, glodne, zle na caly swiat, 
cpaje, uprawiajq seks", uwaza cytowa-
na juz powyzej Urszula Kusio. Zgod-
nie z Mi?dzynarodowym Raportem 
obliczono, ze „dzieci ulicy" stanowi^ 
w Polsce ok. 1,2 mln populacji w wie
ku do 18 roku zycia. Che? zaznaczyc, 
ze w grudniu 2000 r. Diakonii Koscio
la udalo si? utworzyc, pierwszy po I I 

wojnie swiatowej, Rodzinny Dom 
Dziecka, gdzie w tej chwili mieszka 
9-cioro dzieci. Dom jest dose duzy 
i mogq w nim zamieszkac jeszcze inne 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Wazn^ rol? w pracy diakonijnej Ko
sciola pelniq diecezjalne i parafialne 
komisje diakonijne. Odgrywajq one 
pozytywnq rol? w integrowaniu ro
dzin, lagodzeniu konfliktow itp. 

Rowniez sprawca potrzebuje 
bardzo fachowej pomocy, 
a kazdy taki przypadek powinien 
bye wnikliwie rozwazony. 

Diakonia Kosciola wspolpracuje 
z roznymi instytucjami krajowymi i za-
granicznymi w kwestiach dotyczqcych 
rozwi^zywania problemow socjalnych. 
W planach jest zorganizowanie Osrod
ka dla osob, ktore doznaly przemocy. 
Ten projekt b?dzie realizowany wspol-
nie z Synodaln^ Komisje ds. Kobiet 
oraz z „La Stradq." Diakonia wspol
pracuje z Ministerstwem Pracy i Po-
lityki Spolecznej, Caritas, Polskim 
Czerwonym Krzyzem, Wspolnotq Ro-
bocz^ Zwiqzkow Organizacji Socjal
nych w zakresie poprawy sytuacji so
cjalnej ludzi w Polsce. 

Ofiary przemocy w rodzinie potrze
buje roznego rodzaju wsparcia. Cza
sami wystarcza rozmowa z kims, do 
kogo ma si? zaufanie, nieraz jest po
trzebna pomoc materialna lub przenie
slenie do miejsca, gdzie ofiara znajdu
je bezpieczny azyl. Takie miejsce -

mieszkanie zostanie wkrotce zorgani
zowane w jednej z parafii z mysla 
o osobach, ktore przezyly powazne 
konflikty rodzinne. Rowniez sprawca 
potrzebuje bardzo fachowej pomocy, 
a kazdy taki przypadek powinien bye 
wnikhwie rozwazony. Istotnym ele-
mentem moze okazac si? rozmowa 
duszpasterska, do czego potrzebne 
jest rowniez wyksztalcenie w dziedzi-

nie psychologii. Niektorzy sprawcy 
wymagaje dluzszej terapii pod kie-
runkiem psychologa czy psychiatry 
a w sytuacjach niebezpiecznych dla 
rodziny groz^cych utratq zdrowia 
lub zycia nalezy wzywac organa sci-
gania przest?pstw. Przemoc Iqczy 
si? bardzo cz?sto z alkoholizmem, 

wi?c w takich sytuacjach warto nakla-
niac, by naduzywajqcy alkoholu podj^l 
kuracje odwykow^ w jednym z licz
nych Klubow AA. Wkrotce zostanie 
otwarty w Ukcie na Mazurach Ewan
gelicki Osrodek dla Osob uzaleznio-
nych od alkoholu. Obecnie w parafii 
w Sorkwitach w Stacji Diakonijnej 
znajduje si? punkt spotkah dla osob 
bezrobotnych, ktorzy cz?sto sq uwikla-
ni w problemy bytowe oraz rodzinne. 
Na terenie Polski znajdujq si? rowniez 
Centra Mediacji dla osob, ktore prze-
zywajq konflikty rodzinne. 

Skala mozliwosci pomocy zarowno 
dla ofiary, jak i sprawcy przemocy jest 
duza. Wazne, by umiec z niej korzy-
stac po wnikliwym namysle i w zgo-
dzie z przekazanymi nam przez Jezusa 
Chrystusa wskazaniami milosci bliz-
niego. 

Wanda Falk 
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tura w Brukseli. Wszystkie zostaly przyj?te, 
ŝ  one podstaw^ do skladania wnioskow 
0 fundusze. Projekty Goszcẑ ce dotyczy na-
st?puĵ cych instytucji: 

• Centrum Ksztalcenia i Rehabilitacji 
Osob Niepelnosprawnych we Wrociawiu; 

• Parafia Ewangelicko-Augsburska sw. 
Trojcy w Warszawie: 

• Centrum Misji i Ewangelizacji oraz 
Dom Opieki ..Emaus" w Dzi?gielowie; 

• Gmina Wyznaniowa Zydowska we 
Wrociawiu (wspieranie dzialalnosci socjal
nej); 

• Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Opolu (pomoc spoleczna i dziaialnosc 
kulturalna). 

Obecnie czekamy na akceptacj? listu in-
tencyjnego dotycz^cego Domu Opieki „Be-
tania" Kosciola Ewangelicko-Reformowa-
nego w Jozefowie pod Warszaw% Prowa
dzone ŝ  takze rozmowy dotycz^ce skiero-
waniawolontariuszaw ramach zast̂ pczej 
sluzby wojskowej do Domu Spotkah im. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Gdahsku. 

Diakonia KEA jako organizacja goszcz -̂
ca wolontariuszy z pahstw UE sklada (od 
2000 r.) wnioski o fundusze na realizacj? 
Projektow Goszcz^cych (EVS*). 

Ponizsze zestawienie przedstawia roz
mieszczenie wolontariuszy w latach 1998-
2003- Wolontariat trwa przewaznie od 
wrzesnia do lipca (podobnie jak rok szkol-
ny). 

1998/1999 - wolontariuszka, Parafia 
Ewangelicko - Augsburska, Ustroh filial 
Bladnice, EDO „Emaus", wypoczynek swi^-
teczno-noworoczny dla osob samotnych 
1 starszych (Wisla-Jawornik - opieka, po
moc w organizacji), turnus rehabilita-
cyjno-wypoczynkowy dla osob niepelno
sprawnych (Mikolajki). 

1999/2000_ - wolontariuszka, Parafia 
Ewangelicko - Augsburska, Lodz, (+EDO 
„Tabita"). turnus rehabilitacyjno-wypo-
czynkowy dla osob niepelnosprawnych 
(Mikolajki); 

wolontariusz (zast?pczna sluzba 
wojskowa), EDO ..Arka" Mikolajki. 

2000/2001 - wolontariuszka (EVS), 
Parafia Ewangelicko - Augsburska Swi?tej 
Trojcy, Warszawa, EDO „Tabita", turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osob 
niepelnosprawnych (Mikolajki). 

wolontariuszka (EVS) CeKiRON, 
Wroclaw, turnus rehabilitacyjno-wypo

czynkowy dla osob niepelnosprawnych 
(Mikolajki); 

• wolontariusz (EVS) CME i EDO 
„Emaus", Dzi?giel6w, turnus rehabilitacyj-
no-w)'poczynkowy dla osob niepelno
sprawnych (Mikolajki). 

2001/2002 - wolontariuszka (EVS), 
Parafia Ewangelicko - Augsburska Swi?tej 
Trojcy, Warszawa, EDO „Tabita", turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osob 
niepelnosprawnych (Mikolajki); 

• wolontariuszka (EVS) 1 wolontariusz 
(zast?pcza sluzba wojskowa), CeKiRON, 
Wroclaw; 

• 2 wolontariuszki (EVS), Gmina Wy
znaniowa Zydowska, Wroclaw, turnus re
habilitacyjno-wypoczynkowy dla osob nie-
pelnosprawnvch (Mikolajki) 

2002/2003 - wolontariuszka, Parafia 
Ewangelicko - Augsburska Swi?tej Trojcy, 
Warszawa, EDO „Tabita"; 

wolontariuszka (EVS) i wolontariusz 
(zast^pcza sluzba wojskowa), CeKiRON, 
Wroclaw; 

« 2 wolontariuszki (EVS), Gmina Wy
znaniowa Zydowska, Wroclaw. 

Dla wszystkich wolontariuszy Diakonia 
KEA organizuje seminaria (3 seminaria 
4-5 dniowe w c i^u trwania rocznego wo
lontariatu), ktore obejmujji nast?puj^ce 
jednostki edukacyjne: 

# towarzyszenie we wzrastaniu w wie-
rze, - " • >i: - 1 j V:V 

# wspolpraca w grupie, 
doswiadczenia mi?dzykulturowe, po-

znawanie historii Polski, 
# przystosowanie do zycia zawodowego, 
# zdobywanie umiej?tnos'ci praktycz-

nych, 
# nauka j?zyka. 
Wolontariusze zobowi^zani ŝ  do spo-

rz^dzenia sprawozdania po uplywie polo-
wy wolontariatu (luty/marzec), jak i spra
wozdania kohcowego, ktore wraz ze 
sprawozdaniem merytorycznym i finanso-
wym Diakonii KEA wysylane jest do Komi
sji Unii Europejskiej - Edukacja i Kultura 
(Agencja Narodowa Programu MLODZIEZ 
Komisji Unii Europejskiej - Edukacja 
i Kultura, Akcja 2-wolontariat Europejski, 
EVS). 

Diakonia Kos'ciola od 2000 r. skiada 
rowniez wnioski o fundusze na realizacj? 
Projektow Wysylaj^cych. Ponizsze zesta
wienie przedstawia rozmieszczenie wo

lontariuszy wyslanych przez Diakoni? KEA 
do panstw UE: 

2000/2001 - 2 wolontariuszy (Niem-
cy), 1 wolontariusz (Wielka Brytania) -
razem: 3 osoby, w tym 1 wolontariusz 
EVS); 

2001/2002 - 2 wolontariuszy (Niem-
cy), 1 wolontariusz (Dania) - razem: 
3 osoby, w tym 2 wolontariuszy EVS; 

20002/2003 - 10 wolontariuszy (Niem-
cy), 2 wolontariuszy (Dania), 2 wolonta
riuszy (Wielka Brytania), I wolontariusz 
(Holandia), 1 wolontariusz (Belgia), 1 wo
lontariusz (Szwecja), 1 wolontariusz (Wlo-
chy) - razem: 17 osob, w tym 12 wolonta
riuszy EVS. 

Tym wolontariuszom Diakonia KEA 
oferuje informacj? i opiek?. Takze ci wo
lontariusze zobowi^zani ŝ  do sporz^dze-
nia sprawozdania po uplywie polowy wo
lontariatu (luty/marzec), jak i sprawozda
nia kohcowego, ktore wraz ze sprawozda
niem merytorycznym i finansowym Dia
konii KEA wysylane jest do Komisji Unii 
Europejskiej - Edukacja i Kultura (Agencja 
Narodowa Programu MLODZIEZ Komisji 
Unii Europejskiej - Edukacja i Kultura, Ak
cja 2-wolontariat Europejski, EVS). 

Wszelkie blizsze informacje na temat 
wolontariatu znalezc mozna na stronie 
www.diakonia.org.pl w dziale wolontariat. 

opr. Elzbieta Byrtek 

*EVS - wolontariat odbywajcjcy s i ^ wg zato-
zeh Komisji Unii Europejsl^iej - Edu-
l^acja i Kultura, koordynowany przez 
DiakoniQ KEA. 
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iDmKoniA 

\Nr^ku trzymam kamien. Pod 
palcami wyczuwam jego powierzchn'if. 
Miejscami jest szorstki, ale w innych 
miejscach gfadki. Ma ostre kanty, 
ale i przyjemne zaokrqglenia. Moze 
bycptaski i dtugi, ale tez zupetnie 
inny. Kamien ma swojq wag^. Moze 
bycszary, biafyalbo brqzowy,jedno-
kolorowy lub wielokolorowy, jasny 
albo ciemny. Moze mice rysy 
albo wybrzuszenia. 

W ciqgu lat ksztaltowato go wiele 
roznych czynnikow. Woda go wygla-
dzita i wydrqzyia. Inne kamienie 
ocierafy si^ lub uderzafy w niego. By-
waigorqcy lub zimny, padat na niego 
deszcz. To wszystko go uksztaHowato. 

Kamien moze bye przeszkodq na 
drodze, ale takze materiaiem do jej 
budowy. Moze bye fundamentem 
domu, materiaiem do budowy mostu, 
ale i sHq niszczqcq. 

Nie ma dwoch takich samych 
kamieni na swiecie. 

Nasza grupa tutaj w Mikolajkach 
liczy osiemdziesiqt niepowtarzalnych 
osob. Kazdy niesie swoje doswiadcze
nia, wnosi do catosci talent, ale i sia-
bosci.jezeli nie b^dziemy bacsi? tych 
roznic, mozemy stacsi? dla siebie 
wsparciem i sifq, mozemy stworzyc 
piqknq, duzq i kolorowq mozaik^. 

Modlitwa wieczorna wolontariuszy 

„Miko}ajki" byly dla mnie najpierw 
tajemniczym slowem. Ludzie, ktorzy 
juz brali udzial w tym turnusie, byli za-
chwyceni, mowili , ze bylo „pi^knie", 
„cudownie".. . Ja nie mialam zielonego 
poj^cia, C O tu mnie czeka.... 

Teraz mog^ powiedziec, ze turnus 
w Mikolajkach to faktycznie cos szcze-
golnego. Nigdy nie wyobrazalam so
bie, ze jest mozliwe, by taka grupa jak 
nasza: ludzie majqcy 9 lub 89 lat, mo-
wigcy po polsku lub po niemiecku, 
niepelnosprawni lub „zdrowi", mogla 
sp^dzic tak wspanialy czas. Dzi^kuj^ 
bardzo za to doswiadczenie. 

Judith 

Judith Dubiski pochodzi z Niemiec. Wolon
tariat w Polsce odbywata w Ewangelickim 
Osrodku Diakonii „Tabita" w Konstancinie-
Jeziornie, PEA Swi^tej Trojcy w Warszawie 
oraz w Biurze Diakonii Kosciota. 

Najlepsza 
grupa wsparcia 

- letni turnus w Mikotajkach 
W dniach od 28 kwietnia do 8 maja 

br. Diakonia Kosciola Ewangelicko-
Augsburskiego juz po raz dziewi^ty 
zorganizowala turnus rehabilitacyjno-
wypoczynkowy dla osob niepelno
sprawnych. Do Ewangelickiego Os
rodka w Mikolajkach przyjechaly 74 
osoby. Wsrod nich bylo 66 osob z na
szego Kosciola ( z diecezji cieszyh-
skiej-15, katowickiej-11, mazurskiej-8, 
pomorsko-wielkopolskiej-9, warszaw-
skiej-15) oraz 8 osob ze Schneidlin-
gen w Niemczech, ze Szkoly Specjal-
nej dla Mlodziezy Niepelnosprawnej 
Umyslowo. Z szkolq t^ Diakonia pro-
wadzi wymian? mlodziezy juz od kil
ku lat. 

Podczas tegorocznego turnusu 
grup^ uczestnikow opiekowalo si? 
dwoch studentow teologii: Robert 
Szmigielski i Lukasz Jorasz-Lazik 
oraz 4 mlode wolontariuszki z Nie
miec, ktore pelnily w naszym kraju 
sluzb? diakonijny w ramach progra
mu Unii Europejskiej. Opiek? piel?-
gniarsky sprawowala juz po raz trzeci 
Ewa Tschirschnitz, ktora pracuje jako 
piel?gniarka w Ewangelickim Osrod
ku Diakonii „Tabita". 

Tegoroczny pobyt byl bardzo uroz
maicony pod wzgl?dem form zaj?c. 
Podobnie jak w ubieglych latach zor
ganizowany zostal kurs j?zyka nie-

mieckiego. Zaj?cia prowadzily wolon
tariuszki: Judith Dubiski, Johanna 
Grote, Ines Steger oraz Nicole Kro-
nenberg. Uczestnicy turnusu spotkali 
si? takze z miejscowym proboszczem, 
ks. Franciszkiem Czudkiem i jego 
zony Janiny Czudek, dyrektorky Do
mu Opieki „Arka". 

Podczas rehabilitacji 

Ponadto juz tradycyjnie odbyl si? 
wyjazd do parafii w Sorkwitach, 
w ktorej zapoznahsmy si? z dzialalno-
sciy duszpastersky i diakonijny, o kto
rej opowiedzial miejscowy duszpa-
sterz ks. Krzysztof Mutschman. 

Dzi?ki sprzyjajycej aurze odbyl si? 
takze rejs statkiem i codziennie moz
na bylo korzystac ze wspolnych spa-
cerow. Wsrod innych zaj?c nalezy 
wymienic spotkanie z jednym z u-
czestnikow turnusu, Jozefem Wis-

niewskim, ktory jest pisarzem 
i poety. Pan Jozef podczas 
swojego wystypienia opowie
dzial nam o wtasnej twor-
czosci. 

Dla grupy osob niepelno
sprawnych z Niemiec przy-
gotowahsmy dodatkowy pro
gram: zwiedzili oni K?trzyn, 
„kwater? Hitlera" z czasow 

I I I wojny swiatowej w Gierlo-
o zu, park dla dzikich zwierzyt 

Q oraz okolice Mikolajek. Nie 
wsz?dzie moglismy si? wy-
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,,Mozna z nimi pogadac 
o wielu rzeczach../' 

Tak jak co roku i tym razem, choc 
troch^ wczesniej niz zwykle, bo juz 
pod konlec kwietnia, rozpocz^i siQ 
turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny 
dla osob niepelnosprawnych. Bytoby 
nleprawd^ stwierdzenie, ze w turnu
sie biorat udziat jedynie osoby niepet-
nosprawne fizycznie. To tylko jedna 
z grup, ktore tworz^ spotecznosc co 
roku spotykaj^c^ si^ w Mikotajkach. 

Wielu z tych, ktorzy tam przyjezdza-
J4 nabiera motywacjl i odwagi do bar
dziej samodzielnego zycia oraz wiary 
w to, ze aktywne zycie w swiecie pet-
nosprawnych jest mozliwe. 

Sobek, a wtasclwie Sobiestaw, po-
rusza siQ na wozku. Podobno byt kie
dys bardziej zamkni^ty w sobie 1 utnzy-
mywat kontakt jedynie z rodzicami. 
Teraz jest zupetnie inaczej. W ostat
nim czasie spotkalismy siQ juz dwu-
krotnie - najpierw na turnusie w Miko
tajkach, a potem w Dzi^gielowie, 
gdzie pracowatem w domu opieki 
„Emaus". Mimo trudnosci zwi^anych 
z niepetnosprawnoscici, Sobek jest 
samodzlelnym cztowiekiem, ktory do

brze radzi sobie w zyciu. 
Mozna z nim pogadac o wielu 
rzeczach. Po prostu swietnie 
spQdza SIQ Z nim czas. 

Podobnie jest z innymi moimi przy-
jaciotmi z Mikotajek. Basia, Henio, Ja-
nek, Krzysiek, Zuzia, Ewa, choc kaz
dy z nich jest inny, oryginalny, maj^ 
cos wspolnego, co podziwiam. Wszy-
scy staraj^ SIQ czerpac z zycia to, co 
najlepsze, a nie tkwic w izolacji i ode-
rwaniu od rzeczywistosci. Gratuluj^ 
im ich postawy! 

W Mikotajkach cz^sto spotykamy 
si^ takze z niepetnosprawnymi przyja-
ciotmi z Niemiec, ktorzy na co dzieh 
mieszkaj^ w osrodku dla Osob Nie-
petnosprawnych Umyslowo w Schne-
idlingen. W tym roku dzi^ki stypen-
dium, ktore otrzymatem z ramienia 
Diakonii Kosciota bqd^ mogt zoba
czyc ich dom i poznac codzienne zy
cie. DziQki temu, ze mam mozllwosc 
uczestniczenia w roznego rodzaju 
praktykach diakonijnych, wiele si^ 
uczQ i mog^ lepiej zrozumiec potrze-
by innych ludzi. 

brae caty grupy, poniewaz w tym roku 
nie mielismy do dyspozycji „zielone-
go autobusu", ktory wymaga obecnie 
naprawy. Wszyscy odczulismy, jak 
wazny byt to zawsze dla nas srodek 
lokomocji. 

Wspolna spolecznosc modlitwy, 
rehabilitacja, ciekawy program, co
dzienne spacery w gronie przyjaciol 
oraz pi?kno przyrody mazurskiej wy
warly wielki wplyw na samopoczucie 
mi?dzynarodowej grupy uczestnikow 
wypoczynku w Mikolajkach. Dla wie

lu polskich uczestnikow turnusy te sy 
niejednokrotnie jedyny szansy na wy
jazd poza wlasne miejsce zamieszka
nia, mozliwosciy spotkania innych lu
dzi, zintegrowania si? ze spoleczeh-
stwem. Wielu uwierzylo, ze mogy oni 
- mimo niepelnosprawnosci - bye sa-
modzielnymi ludzmi i ze ktos czeka 
na ich przyjazh. Z perspektywy tych 
dziewi?ciu lat trudno nie zauwazyc, 
ze najlepszy grupy wsparcia dla siebie 
nawzajem sy oni sami. 

^ , - . Wanda Falk 

r s s i 'rdearie podzi^kowania 
dla mm 

Bisktipa Janusza Jaguckiego oraz cztonkow Konsystorza 
za wsparde finansowe tegorocznego nirmisu i uzyczenie konsystorskiego busa 

oraz dla Freda Stellingwerfa z Holandii 
za dar serca wielu ludzi dobrej woli r r 

przekazany na rehabilitacji osob niepelnosprawitych w Polsce. 

Andreas (w srodku) znalazt w Polsce przyjaciot 

Na turnusie rehabilitacyjnym juz od 
czterech lat sluze^ swojej pomocei 
tzw. „europejscy" wolontahusze, kto
rzy w ramach rocznego wolontariatu 
przebywaj^ w Polsce. W tym roku 
w Mikotajkach bylo czterech wolonta
riuszy z Niemiec. Dzifki nim turnus 
byt jeszcze bardziej ciekawy, nie tylko 
dla mnie, ale przede wszystkim dla 
podopiecznych. 

Robert Szmigielski 
Student IV roku ChAT 

w Warszawie 

Kiedy przyjechalam do Mikolajek, 
cieszylam si^ na nowe doswiadczenie 
i bylam ciekawa, co mnie tutaj czeka. 
Ale bylam tez wyczerpana osmiomie-
si^czn^ pracq, naukq i wieloma nowymi 
wrazeniami. Mialam wi^c nadzieje, ze tu
taj troche odpoczn^. Niekiedy brakowa-
lo mi sil, by moc pomagac tak, jak 
chciaiabym. Przepraszam. 

Jednak coraz cz^sciej odwazalam si? 
na spotkania z obcymi ludzmi. To dawa-
lo mi sil? i sprawialo duzq przyjemnosc. 
Czasami czulam si? mala, sJaba i bez-
radna. Ale podzi^kowanie i podziw ludzi 
dodaly mi otuchy, pocieszyly mnie. 
Clwazam, ze mog? bye wdzi^czna za 
moje zdrowie i mlodosc i za to, ze mam 
mozliwosc spotykac ludzi w innym wie
ku, w innym kraju, ktorzy mowiq innym 
j^zykiem i majq inne przyzwyczajenia..., 
a jednak mozemy si? wzajemnie zrozu
miec. 

Najcudowniejszym przezyciem byl 
dla mnie wieczor pozegnania grupy nie-
mieckiej, kiedy wszyscy razem tanczyli: 
oboj?tne, Niemiec czy Polak, duzy czy 
maty. Dzi?kuj? za to . 

Serdecznie pozdrowienia, 
Johanna 

Johanna Grote pochodzi z Niemiec. Wolonta
riat odbywata w Centrum Ksztalcenia i Rehabi
litacji Osob Niepelnosprawnych we Wrociawiu. 
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Droga do Eurodiakonii 
W czerwcu br. podczas dorocznego 

zgromadzenia organizacji czlonlcow-
slcicli EURODIAKONII, Europejslciej 
Federacji na rzecz Diakonii, ktore od-
bylo si? w Edynburgu, przyj?to Diako-
ni? Kosciola Ewangelicko-Augsbur
skiego w Polsce do grona jej cztonkow. 
Fakt ten, ktory oznacza udzial w pra-
cach i dzialalnosci tej federacji, otwiera 
przed Diakoniy nowe mozliwosci dal
szego rozwoju. Dzialanie na plaszczyz-
nie EURODIAKONII daje rowniez mo
zliwosc wymiany doswiadczeii z zakresu 
organizacji pracy, metod zarzydzania 
oraz koscielnego prawa pracy. Wszyst
ko to wydaje si? bardzo celowe i po
trzebne Diakonii Kosciota, zwiaszcza 
wkontekscie integracji europejskiej. 

EURODIAKONIA jest stowarzy-
szeniem socjalnych instytucji charyta-

tywnych wywodzycych si? z prote-
stanckiej i prawoslawnej tradycji w Eu
ropie. Nalezy do niej 44 organizacje 
czlonkowskie dzialajyce w 25 krajach 
Europy. Federacja ta, w takim ksztal-
cie, w jakim obecnie istnieje, powstala 
z potyczenia dwoch organizacji: Euro
pejskiej Federacji na rzecz Diakonii 
z siedziby w Zurychu (zaiozonej z in-
spiracji szwedzkiego ekumenisty, arcy-
biskupa Nathana Soderbloma w 1922 
r.) i Eurodiaconii z siedziby w Brukseli 
(zaiozonej w 1992 r. w celu nawiyza-
nia wspolpracy z instytucjami Unii 
Europejskiej). Obie organizacje poly-
czyly si? w jedny w 1996 r., ktora zo
stala oficjalnie zarejestrowana w Stras-
burgu. Siedziby EURODIAKONII 
jest Bruksela. 

Cele dziatania EURODIAKONII I 
• praca na rzecz europejskiej kultury soli-

darnosci | 
• przyczynianie si^ do lepszej integracji so

cjalnej 
j • promocja i wymiana doswiadczeh 

• przeciwdziatanie ubostwu i wyobcowaniu 
niektorych grup spolecznych 

• pomoc ludziom w trudnych sytuacjach 

\o daje Diakonii Kosciota 
cztonkostwo w EURODIAKONII? 

• znacznie utatwi korzystanie z bogatego 
dorobku organizacji diakonijnych zrze-
szonych w EURODIAKONII; 

• wymiany doswiadczeh z innymi organiza-
cjami 0 charakterze charytatywnym; 

• umozliwi wspolne prowadzenie badah nad 
rozeznaniem rzeczywistosci spolecznej 
oraz wypracowanie strategii dziatania ma-
j^cych na celu zwalczanie negatywnych 
zjawisk spolecznych (przemoc w rodzinie, 
marginalizacja spoleczna, bezrobocie, 
dzieci ulicy, rodziny dysfunkcyjne etc.); 

• pozwoli na wypracowywanie wspolnych 
standardow z zakresu polityki spolecznej. 

Konfrontacja z duhsk^ tradycji diakonii 
- seminarium polsko-dunskle 

Glownie wzajemnemu przedstawie-
niu si? sluzylo seminarium duhsko-pol-
skie z udzialem przedstawicieli pol
skiej i duhskiej Diakonii, ktore odbylo 
si? 12 maja br. w domu wypoczynko-
wym „Betania" w Wapienicy niedale-
ko Bielska-Bialej. Stron? duhsky repre-
zentowali: Svend Aage Hjelm, prze-
wodniczycy komisji ds. kontaktow 
z Diakoniy w Polsce oraz jej czlonko-
wie: Borge Kousgaard, przewodniczy-
cy rady nadzorczej Kolonii „Filadel-
fia", Conny Hjelm, kierownik ds. szko-
leh diakonow z Kolonii „Filadelfia", 
Christian Schmidt, specjalista od 
spraw przeciwdzialania uzaleznieniom 
od alkoholu i narkotykow. Zwiyzek 
Wyzszych Szkol Diakonijnych repre-
zentowal diakon Jorgen Baerenholdt, 
ktory pracuje w swietlicy socjoterapeu-
tycznej z dziecmi i mlodziezy z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

Diakoni? polsky reprezentowali: bp 
sen. dr Jan Szarek, prezes Diakonii 
Kosciola, koordynatorzy diakonii die-
cezjalnych: ks. Marek Londzin z diece

zji cieszyriskiej, ks. Jan Raszyk z diece
zji katowickiej, ks. Slawomir Sikora 
z diecezji warszawsklej oraz czlonko-
wie komisji ds. kontaktow z Diakoniy 
duhsky: ks. Andrzej Mendrok i Prze-
myslaw IVIeyer, przedstawiciel Cen
trum Ksztalcenia i Rehabilitacji Osob 
Niepelnosprawnych we Wrociawiu 
z Diakonii Diecezji Wroclawskiej. 
Duszpasterstwo dla gluchoniemych 
reprezentowala diakon Barbara Ada-
mus. Seminarium prowadzila Wanda 
Falk, dyrektor generalny Diakonii 
Kosciola, przewodniczyca komisji ds. 
kontaktow z Diakoniy duhsky. 

Biskup Jan Szarek przedstawil dzia
ialnosc Diakonii Kosciola w obecnej 
sytuacji spoleczno-ekonomicznej Pol
ski. Z kolei ks. Marian Niemiec jako 
przyklad diakonii parafialnej przedsta
wil dziaialnosc diakonijny parafii 
ewangelickiej w Opolu. 

Informacje na temat zycia Kosciola 
Luterahskiego Danii, do ktorego nale
zy 85% ogolu mieszkahcow ponad 5-
milionowego kraju przekazali goscie 

z Danii. Terytorialnie Kosciol luterah-
ski podzielony jest na 10 diecezji (ok. 
2000 parafii). Na czele kazdej diecezji 
stoi biskup, ktory pelni funkcje dusz
pasterskie i administracyjne. Nato
miast Biskup Kopenhagi ma dodatko-
we funkcje: ordynuje nowych bisku-
pow i pelni wiele roznych funkcji re-
prezentacyjnych. Ksztalcenie duchow-
nego trwa 6 lat oraz pol roku semina
rium pastoralnego. W 1948 roku po 
raz pierwszy na duchownego ordyno-
wano kobiet?. 
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(/) 0 dzieciach 1 mtodziezy 
O Diakonia Kosciola EA 

N w RP zostala zaproszona 
do udzialu w pracach eks-

^ ^ ^ ^ perckich zespolu ds. dzie-
J ^ ^ ^ ci i mlodziezy zorganizo-
• ^ • i wanego przez Wspolnot? 
^ ^ ^ f c Roboczy Zwiyzkow Or-
^ ^ ^ ^ ganizacji Socjalnych -

WRZOS. W spotkaniach 
biory udzial przedstawicie

le organizacji pozarzydowych, przed
stawiciele administracji rzydowej i sa-
morzydowej, m.in. przedstawiciel 
Biura Rzecznika Ochrony Praw 
Dziecka. 

Dotychczasowe spotkania dotyczy-
ly wymiany doswiadczeh i informacji 
na temat podejmowanych dzialah 
w zakresie problematyki dzieci i mlo
dziezy. Opracowano materialy doty-
czyce najpilniejszych problemow do 
rozwiyzania, przedstawiono przykla-
dy programow i projektow realizowa
nych przez socjalne organizacje poza-
rzydowe. Do omowienia i opracowa-
nia wyznaczono nast?pujyce bloki te-
matyczne: 

• profilaktyka dzieci i mlodziezy 
(m.in. praca swietlic srodowiskowych); 

• przemoc wobec dziecka (m.in. 
w szkole, domu); 

• rodziny zast?pcze (zabezpiecze-
nia socjalne dzieci niepelnospraw
nych, monitoring rodzin zast?pczych, 

zadania i kompetencje administracji 
wobec rodzin zast?pczych); 

• problematyka dzieci cudzoziem-
cow, uchodzcow; 

• adopcje; 
• prawo rodzinne. 
Ustalono rowniez, iz kazdorazowo 

w czasie spotkania zostanie omowio-
ny konkretny przypadek. Na drugim 
spotkaniu zostala przedstawiona sytu
acja niepelnej rodziny z siedmiorgiem 
dzieci z malej miejscowosci. Podj?to 
dyskusj? nad mozliwymi formami po
mocy ze strony instytucji i organizacji 
pozarzydowych. 

Zespol ds. dzieci i mlodziezy w naj-
blizszych miesiycach wypracuje 
i przedstawi stanowisko majyce na 
celu popraw? jakosci dzialah na rzecz 
dzieci i mlodziezy w kwestiach: 

• monitoring i kryteria poprawne-
go funkcjonowania rodzin zast?p-
czych; 

W wprowadzenie zasady, iz sprawy 
dzieci sy kwestiami priorytetowymi; 

• opracowanie programu wspol
pracy mi?dzyresortowej (szczegolnie: 
resort zdrowia, oswiaty i sydownic-
twa) 

• wprowadzenie zwolnieh z oplat, 
np. sydowych (dla organizacji poza-
rzydowych wyst?pujycych w imieniu 
dziecka). 

opr. E. Byrtek 

D z i Q k i zakupionym swiecom 
dzieci pojechafy na oboz 

Co roku w okresie Adwentu rozprowadzane 
we wszystkich parafiach ewangelickich 

swiece wigilijne. Srodki uzyskane z ich rozpro-
wadzenia trafiajei do ludzi, ktorzy ich naprawdQ 
potrzebuje) lub umozllwiaj^ wielu dzieciom wy
jazd na letnie lub zimowe wakacje. 

Podczas akcji „Wigil i jnego Dzieta Pomocy 
Dzieciom 2 0 0 1 " rozprowadzono 14.050 tys. 
swiec, z czego uzyskano niemaize 47 tys. zlo-
tych. Po odiiczeniu kosztow produkcji i 5% ze-
branej na rzecz Diakonii Kosciola, na realizacje 
wszystkich projektow zwi^zanych z pomocy 
dla dzieci pozostalo niemal 18 tys. zlotych. 
Z tej sumy dofinansowano przede wszystkim 
obozy letnie i zimowe dla dzieci organizowane 
w roznych diecezjach, zakupiono obiady 
w przedszkolu i szkole, umozliwiono zakup 
podrQcznikow i przystosowanie lazienki dla 
dziecka niepelnosprawnego. Udzielono takze 
jednorazowej pomocy wielodzietnej rodzinie. 

W kolejnym 2 0 0 2 r. podczas akcji rozpro
wadzono mniejsz^ ilosc swiec (13.520 tys. 
sztuk), uzyskano jednak kwot^ nieco wi^kszy 
niz w roku ubieglym ( 47 .690 tys. z lotych). Po 
odiiczeniu kosztow produkcji i 5% na rzecz Dia
konii Kosciola, do dyspozycji pozostaj^ niemal 
23,5 tys. zlotych. Dzi^ki tym srodkom wiele 
dzieci, ktorych rodzicow na to nie stac, znowu 
b^dzie moglo pojechac na oboz z innymi ro-
wiesnikami, otrzymac cieply posilek w szkole 
lub kupic podr^czniki do nast^pnej klasy. 

Przed nam! ko le jna , czwar ta juz akcja 
„W ig i l i j nego Dzieta P o m o c y Dz iec iom" , 
w k to re j r a m a c h r o z p r o w a d z a n e b?d£| 
s w i e c e w ig i l i j ne . Dobrze jes t p a m i ^ t a c , 
k u p u j q c t a k ^ swiecQ, ze p o m a g a m y 
w t e n s p o s o b k o n k r e t n e m u dz iecku , 
a n ie jak ie js a n o n i m o w e j g rup ie . Kazda 
nabyta sw ieca niesie juz p o m o c . 

Diakonia Duhska rozpocz?la swojy 
dziaialnosc od powolania fundacji. 
Pierwszy diakonat powstal w 1863 r., 
diakonat Kolonia „Eiladelfia" w 1887 r., 
kolejny diakonat Sankt Lukas w 1900 
r., a pierwsze wyzsze szkoly diakonijne 
w 1920 r. Ksztalcenie diakonow odby-
wa si? w wyzszych szkolach diakonij
nych, np. w Kolonii „Filadelfia" czy 
Arhus. Okres nauki trwa 3 lata, w tym 
1/3 programu dot. tematyki teologicz-
nej, 1/3 duszpasterstwa i psychologii 
oraz 1/3 poswi?ca si? na zaj?cia prak-
tyczne. Do waznych cech osobowo-
sciowych pracownika diakonijnego 
nalezy: zyczliwosc, odpowiedzialnosc, 
otwartosc, szczerosc i pracowitosc 

oraz praktyczne umiej?tnosci zawodo-
we. Zwiyzek Diakonii Duhskiej zrze-
sza absolwentow wyzszych szkol dia
konijnych i czionkow parafii. Zajmujy 
si? oni wzajemny wymiany doswiad
czeh oraz reahzujy wspolnie projekty 
0 charakterze spolecznym, np. pomoc 
osobom bezdomnym, pomoc dzieciom 
1 mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych, 
pomoc osobom uzaleznionym od alko
holu itp. 

Polska dziaialnosc diakonijna zosta
la zaprezentowana zarowno od strony 
ogolnopolskiej jak i diecezjalnej oraz 
parafialnej. Reprezentowane byly 
wszystkie diecezje za wyjytkiem Diece
zji Mazurskiej. 

Wspolpraca polsko-duhska ma si? 
opierac na wymianie doswiadczeh. Na 
rok 2004 zaplanowano zorganizowa
nie podrozy studyjnej do Danii dla 
spolecznych i zawodowych pracowni
kow diakonijnych z Polski. Jej celem 
b?dzie zapoznanie z pracy duhskich 
domow opieki i hospicjow. Zostany 
takze nawiyzane kontakty z osrodkami 
zajmujycymi si? pracy z „dziecmi uUcy" 
i z osobami gluchoniernymi. Do Polski 
z kolei przyjedzie na kilkumiesi?czny 
praktyk? w wybranych osrodkach dia
konijnych pracownik diakonijny z Da
nii. Oprocz tego b?dy organizowane 
wspolne szkolenia i seminaria. 

W.F. 
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Roznorodnosc i d a l s z y rozwoj 
- minqt kolejny rok dziatania Biura Diakonii Kosciota 

Do zadah priorytetowych Biura 
Diakonii w 2002 r. nalezaio spieszenie 
z pomocy szczegolnie ludziom bezbron-
nym, potrzebujycym opieki i wsparcia. 
Poprzez wlasny prac? oraz w koopera-
cji z innymi osrodkami diakonijnymi 
staralismy si? uzyskiwac pozytywne 
wyniki. Obecnie w naszym kraju wy-
st?puje wiele niekorzystnych zjawisk, 
do ktorych nalezy przede wszystkim 
rosnyce bezrobocie. Jak wynika z ba
dah opublikowanych w „Polityce Spo
lecznej" 1/2003, „w Polsce w ostatnich 
trzech latach zlikwidowano 1 mln 
miejsc pracy, a coroczna liczba osob 
zdolnych do aktywnosci zawodowej 
wzrosla o ok. 180 tys." (E. Tryfianek, 
„Bezrobocie: stereotypy i wyzwania", 
s. 3). W kraju wyst?puje rowniez po-
wi?kszajyce si? rozwarstwienie spolecz-
ne powodujyc ubozenie szerokich rzesz 
ludzi, C O przyczynia si? m.in. do ich 
marginahzacji i powi?kszania si? roz
nego rodzaju zjawisk patologicznych. 

Brak stalych zrodel utrzymania wy-
wiera bardzo niekorzystny wplyw na 
funkcjonowanie rodziny. Bardzo trud-
na jest rowniez sytuacja ludzi w star-
szym wieku. 

Praca wsrod osob 
specjalnej troski 

W Polsce ta grupa spoleczna stano-
wi 12% ogolu populacji kraju, podczas 
gdy srednio w Europie Zachodniej ok. 
10%. W naszej spolecznosci ewange
lickiej mamy zarejestrowanych 1200 
osob z roznego rodzaju dysfunkcjami. 
Dla nich od lat prowadzone sy roz
nego rodzaju akcje. W tym roku 
w dniach 13-24 maja w turnusie reha-
bilitacyjno-wypoczynkowym w Miko
lajkach wzi?lo udzial 80 niepelno
sprawnych wraz z opiekunami. Drugi 
turnus przygotowany wraz z Diakoniy 
Wurzburg odbyl si? w Krzyzowej 
w dniach 2-9 wrzesnia br. W tej akcji 
udzial braly jedynie osoby z niepelno-
sprawnosciy fizyczny. Z Polski przyje
chaio 11 uczestnikow, z Niemiec - 15. 

Rowniez w lipcu br. dla kilkuoso-
bowej grupy mlodziezy niepelno
sprawnej umyslowo z Polski i Nie
miec odbylo si? spotkanie integracyj-
ne w Osrodku Ewangelickim w Schne-
idlingen. 

Dzi?ki tym spotkaniom wielu nie
pelnosprawnych nawiyzalo kontakt 
z innymi osobami, takze niepelno-
sprawnymi, zmienilo si? niejednokrot
nie ich spojrzenie na siebie, zmniej-
szylo poczucie wlasnej izolacji: w sro
dowisku zamieszkania, zwiaszcza 
wsrod sysiadow. Pozytywne zmiany 
da si? tez zauwazyc w mentalnosci 
wielu ludzi, bariery architektoniczne 
sy likwidowane przede wszystkim 
przy koscioiach, ale takze cz?sto przy 
instytucjach uzytecznosci publicznej. 

Obecnie w Polsce, tak jak i w in
nych krajach Europy, wzrasta procent 
ludzi w starszym wieku. Wielu z nich 
zyje w bardzo skromnych warunkach, 
nie stac ich na zakup odpowiedniej 
zywnosci, potrzebnych lekow itp. Biu
ro Diakonii Kosciola w 2002 r. koor-
dynowalo sprowadzanie sprz?tu reha-
bilitacyjnego dla domow opieki: „Ta-
bita" oraz „Sarepta". 

By przyjsc z pomocy wielu dzie
ciom zyjycym w trudnych warunkach 
materialnych, podobnie jak w po
przednich latach, takze w 2002 r. 
przeprowadzilismy wspolnie z Caritas 
Polsky oraz z ELEOS-em akcj? „Wigi-
lijne Dzielo Pomocy Dzieciom". Juz 
dziewi?cioletniy tradycjy cieszy si? 
zorganizowane przez nasze Biuro wa
kacje dla dzieci z Bialorusi w ramach 
akcji "Pomoc Dzieciom Czarnobyla". 
O tegorocznym pobycie piszemy na 
lamach tego Kwartalnika. 

Rozwoj wspotpracy 
partnerskiej . 

W 2002 roku nastypil dalszy roz
woj wspolpracy z wieloma instytucja
mi. Szczegolnie dobrze rozwijajy si? 
projekty zwiyzane z tegoroczny akcjy 
Diakonijny Rok Wolontariatu. W ra

mach tego projektu, w Polsce w roz
nych placowkach wolontariat odbylo 
5 osob z Niemiec, z kolei z Polski wy-
jechaly za granic? 3 osoby. W styczniu 
2002 r. w ramach 2 programu TVP 
nadano film dokumentalny na ten te
mat pt. „Zwyczajna sluzba" Obecnie 
w ramach nowego naboru przebywa 
w Polsce 5 wolontariuszy, a za granic? 
wyjechalo 16 osob. 

Wraz z Diakoniy Niemiecky, wy-
dzial „Katastrophenhilfe" Biuro Dia
konii Kosciola koordynowanie prac? 
w ramach projektu „Pomoc powodzia-
nom 2001 - wylanie Wisly" Akcj? t? 
zakohczono i podsumowano w czerw
cu 2002 r. 

Poza tym Biuro Diakonii Kosciola 
utrzymuje kontakty robocze z wielo
ma instytucjami, m.in. Polsky Rady 
Ekumeniczny (PRE), Ministerstwem 
Pracy i Polityki Spolecznej (MPiPS), 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
Forum Inicjatyw Pozarzydowych, 
Wspolnoty Roboczy Zwiyzkow Orga
nizacji Socjalnych. Od lat wspolpracu-
jemy takze z Centrum Praw Kobiet 
w kwestiach poradnictwa dla kobiet, 
ktore doznajy przemocy w rodzinie, 
ze Stowarzyszeniem Wolontariatu 
w Polsce, Chrzescijahsky Akademiy 
Teologiczny. 

Nadal bliska wspolpraca wiyze nas 
z Diakoniami zagranicznymi. Cenny 
inicjatywy bylo podpisanie umowy 
o wspolpracy partnerskiej pomi?dzy 
naszy Diakoniy a Evangelisches Ju-
gend- und Fiirsorgewerk z Berlina. 
Pod koniec 2002 r. przedluzona zosta
la umowa o naszej wspolpracy diako
nijnej z Diakoniy Duhsky. 

W toku dzialah znajdujy si? wst?p-
ne prace dotyczyce utworzenia osrod
ka dla osob, ktore doznajy przemocy 
w rodzinie. Projektem ten wspolnie 
opracowujy Frauenhilfe z Niemiec, 
Synodalna Komisja Kobiet z Polski 
oraz Diakonia Kosciola. 

Opr. Wanda Falk 
Dyr. gen. Diakonh Kosciola 
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Misyjne drzwi Kosciota 
- nowy profil i i^ierunek dziatania Diakonii IVIazurskiej 

Osobowos'c prawna, ktor^ uzyskalismy, 
pozwala nam uczestniczyc we wszystkich 
funduszach pahstwow^ch tworzonych na 
rzecz opieki socjalnej gwarantowanej kon-
stytucyjnie przez pahstwo. Diakonijne 
dzialania Kosciota mieszcz^ si^ w zakresie 
tzw. organizacji pozarzydowych, ktore 
majy prawo uczestniczyc w niwelowaniu 
wszelkich patologii spolecznych. Relacja 
przedstawiciela Departamentu Polityki So
cjalnej przy Urz^dzie Wojewodzkim wyka-
zala jednoznacznie, ze pula ubiegtoroczne-
go budzetu przekazanego dla organizacji, 
podobnych do naszej Diakonii, nie prze-
kroczyla 2%. W praktyce oznacza to, ze 
gminy, czy powiaty nie posiadaj^ zadnych 
pieni^dzy na rozwoj opieki socjalnej przez 
instytucje niepahstwowe. 

Chociaz perspektywa ogolnej polityki 
unijnej nakresla udzial organizacji, takich 
jak Diakonia Mazurska , w gwarantowa-
niu opieki socjalnej, to po za przygotowa-
niem prawnym wszelkich ustaw nie idy za 
tym zadne fundusze gwarantujyce rozwoj 
takiej dzialalnosci. Instytucje pahstwowe, 
takie jak domy opieki, PCK nie dopuszczajy 
innych organizacji do funduszu zwiyza-
nych z opieky spoleczny. Wystarczy tutaj 
wskazac jedyny w naszej diecezji Dom 
Opieki „Arka" w Mikolajkach, ktory co 
roku pozbawiony jest 10 - 20% srodkow 
zagwarantowanych ustawowo, co stawia 
pod znakiem zapytania jego prawidlowe 
funkcjonowanie. Z jednej strony patrzyc 
na model zachodni koscielnych organiza
cji diakonijnych widzi si? ogromne pole 
dzialania w zakresie sprawowania opieki 
socjalnej, z drugiej - nasz poczytkujycy 
system dzialania Diakonii Mazurskiej nie 
majycej dost^pu do gwarantowanych 
przez pahstwo srodkow flnansowych. 

Utworzenie sieci parafialnych stacji dia
konijnych to wizja, ktory zyje nasza diece-
zja, zwiaszcza, ze po roku 2006 taka dzia
ialnosc promowana b^dzie zarowno przez 
Uni? Europejsky, jak i przygotowane roz-
wiyzania legislacyjne pahstwa. Patrzyc 
z perspektywy stosunkowo malych parafii 
naszej diecezji, jest to wielka szansa na za-
istnienie i wpisanie si? na trwale w zyciu 

poszczegolnych spolecznosci miast i po-
wiatow. Tym bardziej, ze poprzez dziata
nia diakonijne poszczegolnych parafii ran-
ga i ich znaczenie wciyz wzrasta i coraz 
bardziej jest doceniana. Uwazam, ze to sy 
wtas'nie misyjne drzwi naszego Kos'ciola, 
ktorymi mamy szans? otwierac si? na na-
szych wspotwyznawcow. Podobne struk-
tury funkcjonowania stacji opieki tworzy 
juz w obr?bie naszej diecezji Caritas. Po 
roku 2006 b?dzie to odpowiednie zaplecze 
dla wykorzystanie srodkow publicznych. 
W Nidzicy juz od roku funkcjonuje taka sta-
cja, ktora przej?la zakres opieki zarezer-
wowanej dotychczas dla PCK. Nasze doko-
nania w tej kwestii mozemy jedynie rozpo-
znac w Mikolajkach, Mrygowie i dzialajy-
cej stacji diakonijnej w nowo otwartym bu-
dynku w Sorkwitach. Jest to pewien wzor 
dla naszych pozostalych jednostek para
fialnych 0 charakterze diakonijnym. Przy-
gotowujyc juz teraz zaplecze lokalowe b?-
dziemy mieli szans? utworzenia odpo
wiedniej sieci stacji diakonijnych, zwiasz
cza, ze mamy juz dost?p do s'rodkow pozy-
skiwanych na tego rodzaju dziaialnosc. 
Dzi?ki tej mozliwosci utworzono np. w Ni
dzicy odpowiedniy baz? dla gromadzenia 
sprz?tu rehabilitacyjnego. Tego sprz?tu 
jest na tyle duzo, ze podobnie jak w Sor
kwitach mozna udzielic pomocy kazdej 
osobie zwracajycej si? do parafii. To zas 
ma odpowiednie przelozenie na postrzega-
nie parafii przez caly spotecznosc miasta 
czy powiatu. Ten kierunek misyjny dzialal
nosci parafii daje szans? postrzegania jej 
jako partnera, a nie malej, nic nie znaczy-
cej grupy wyznaniowej na terenie miasta, 
0 ktorej nawet nie wiadomo, gdzie si? 
zgromadza. Jest to zatem kierunek, w kto
rym Diakonia Mazurska powinna pody-
zac, by znalezc swoje miejsce w zyciu spo
lecznosci ewangelickiej na Mazurach. 

Wspolpraca z Neuendettelsau 
Duzym wydarzeniem o charakterze 

diakonijnym sy plany budowy i otwarcia 
Domu Opieki w Olsztynie za sprawy podpi-
sanej umowy z Diakoniy Neuendettelsau. 
Sprawowana b?dzie nie tylko w najblizszej 

przysztosci opieka spoleczna, lecz juz teraz 
potozono nacisk na ksztalcenie kadr w 
dziatajycej od wrzesnia 2002 r. szkole. Jest 
to szansa dla stacji diakonijnych, by za-
trudniac wspotwyznawcow z odpowiedni-
mi kwalifikacjami. By tak jednak moglo si? 
stac, powinnismy na swoim terenie, takze 
w innych diecezjach, propagowac ide? 
stworzenia odpowiedniego zaplecza ludzi 
z naszego srodowiska wyznaniowego, kto
rzy otrzymali wyksztalcenie w zakresie 
sprawowania opieki nad osobami starszy-
mi. W rzeczywistosci bowiem w nowo 
otwartej szkole „Laurenhus" w Olsztynie 
uczy si? zaledwie jedna ewangeliczka. Po-
zostali uczniowie, ktor^'ch edukujemy, sy 
spoza naszego Kosciola. Bardzo wazne 
jest, bys'my to w wlasnej mniejszosci wi-
dzieli szans? naszego zaistnienia 1 rozwoju. 

Diakonia w parafiach 
mazurskich 

Za modelowy przyklad dziatania stacji 
diakonijnej moze posluzyc stacja diakonij
na w Parafii w Sorkwitach. Oprocz opieki 
paliatywnej i pracy z ludzmi uzalezniony-
mi od alkoholu, stacja prowadzl takze wy-
pozyczalni? sprz?tu rehabilitacyjnego. Od 
samego poczytku wprowadzono ide? 
sponsoringu, polegajycy na poszukiwaniu 
funduszy na wtasny r?k?. Co roku organi-
zowany jest bal charytatywny z przezna-
czeniem zebranych s'rodkow na diakoni? 
parafialny. Sysiednia Parafia w Mrygowie 
prowadzl akcj? stalego dozy-wiania 20 
dzieci, gabinet rehabilitacyjny, a takze fi
nansuje kilku rodzinom wczasy w prowa-
dzonym domu paraflalnym. Takze inne 
parafie, jak np. w Gizycku, Suwatkach, K?-
trzynie, Dzialdowie fundujy dzieciom obia
dy w szkole lub stypendia (parafia w Pasy-
miu i Dzialdowie). W Suwatkach zorgani-
zowano we wspotpracy z partnerami nie-
mieckimi 1 holenderskimi pomoc indywi-
dualny dla wybranych rodzin. Szerokim 
zakresem dziatania i licznymi mozliwo-
sciami rozwoju diakonii dysponuje parafia 
w Mikolajkach. Znajduje si? tutaj jedyny 
na terenie Diecezji Mazurskiej Dom Opieki 
i b?dycy w trakcie budowy Dom Socjalny 
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dla Osob Uzaleznionych z siedziby w Ukcie. 
W Mikolajkach tez co roku odbywajy si? 
wczasy terapeutyczno - w7poczynkowe 
dla niepelnosprawnych wspolwyznawcow 
z calej Polski. 

Parafie w Suwalkach, Rynie, Dzialdo
wie i Olsztynie wspolpracujy z zakonem 
Joannitow z Niemiec, Dzi?ki tej wspolpra
cy wyodr?bnil si? kolejny model dzialah 
diakonijnych, ktore wykraczajy poza ramy 
dzialalnosci parafialnej: organizowanie 
i posredniczenie w udzielaniu pomocy me-
dycznej i socjalnej dla roznych instytucji 
lokalnej spolecznosci. Obecnie na naszym 
terenie istnieje 11 stacji socjalnych Joanni
tow, w ktorych pracuje tylko jedna ewan
geliczka. Opiek? duszpastersky nad ty-
mi stacjami sprawuje ks. Pawel Hause, 
symbolicznie odprawiajyc 2 nabozehstwa 
w roku. 

Wspotpraca z innymi 
diecezjami na polu diakonii 

Ta wspolpraca trwajyca od ok. trzech 
lat ma przede wszystkim wmiar praktycz-
ny. Parafie we Wrociawiu, Salmopolu, Le-
gnicy i Warszawie przekazaly dla parafii 
w Rynie i K?trzynie duzy ilos'c paczek dla 
dzieci na Swi?ta Bozego Narodzenia. W po-
dobny sposob funkcjonuje pomoc odziezo-
wa dla wybranych parafii mazurskich. Pa
rafia w Pasymiu przeznacza okres'lony 
kwot? na stypendium dla wybranej osoby. 
Parafia w Rynie prowadzl od trzech lat 
wspolprac? z miastem w ramach akcji „Po-
mocne dlonie dla miasta Ryn". Dzi?ki temu 
CO roku otrzymuje paczki dla dzieci w okre
sie s'wiytecznym. Parafia w Sorkwitach na-
wiyzala wspolprac? z Diakoniy Wroclaw-
sky i w obr?bie swojej gminy rozdyspono-
wala 300 paczek swiytecznych. 

Niniejsze sprawozdanie nie odzwiercie-
dla w pelni zaangazowania poszczegol
nych parafii w dziaialnosc diakonijny. 
Chcialem przede wszystkim nakres'lic pew-
ne cechy charakterystyczne dla dzialalno
sci diakonijnej w mazurskich parafiach. 
Bye uda si? w niedalekiej przyszlosci stwo
rzyc wspolny model stacji diakonijnych. 
W takim modelu Diakonii upatruj? naszy 
sil? i szans? na wzmocnienie roll ewangeli-
cyzmu na Mazurach. 

Opr. Ks. Roland Zagora 
koordynator ds. diakonii 

w diecezji mazurskiej 

Przeglqd wydarzen diakonijnych 
w 2 0 0 2 r. 

DiECEZJA WARSZAWSKA 
Na wniosek Biskupa Mieczyslawa Cie-

slara, Synod Diecezji Warszawsklej po-
wolal do zycia Diakoni? Diecezji War
szawsklej. W oparciu o Statut Diakonii, 
przyj?ty przez Synod Diecezjalny, ukon-
stytuowaJa si? Rada Diakonh Diecezji 
Warszawsklej. Rada Diakonh powolala 
takze koordynatora Diakonii Diecezji 
Warszawsklej. 

Dzialania diakonijne w naszej diece
zji koncentrujy si? wokol dwoch obsza-
row aktywnosci: 

• dziaialnosc w oparciu o komisje 
diakonijne poszczegolnych parafii na
szej diecezji; 

• dziaialnosc instytucjonalna: dom 
opieki w W?growie, Ewangelicki Osro
dek Diakonii „Tabita" oraz stacje diako
nijne przy parafii w todzi i w Kielcach -
filiale parafu radomskiej. 

Praktycznie wszystkie parafie naszej 
Diecezji dzialajy konsekwentnie poprzez 
swoje komisje diakonijne, realizujyc na 
miar? swoich mozliwosci sluzb? odwie-
dzinowy, dowozenie osob starszych i sa
motnych na niedzielne nabozehstwa, 
zbiork? darow, pozyskiwanie sponso-
row dla akcji diakonijnych, jak np. po
moc powodzianom. Niektore parafie nio-
sy tez pomoc charytatywny dla ewan-
geUkow na Mazurach, dla parafii na 
Ukrainie (parafia w Tomaszowie Mazo-
wieckim). 

Parafie w lodzi, Tomaszowie Mazo-
wieckim oraz Sw. Trojcy w Warszawie 
zatrudniajy pracownikow diakonijnych 
bydz powierzajy koordynacj? pracy or-
dynowanym diakonom. 

Stacja diakonijna przy parafii w lodzi 
zatrudnia jednego pracownika na stale 
i obejmuje staly pomocy 14 osob. Ob-
szar dzialalnosci jest obecnie nieco ogra-
niczony ze wzgl?du na proces budowy 
stacji diakonijnej w Lodzi. Stacja diako
nijna w Kielcach dzialala w roku 2002 
w oparciu o pomoc wydzialu Katastro-
fenhilfe przy Dziele Diakonii Niemiec, 
wspierajyc instytucje i poszczegolne 
osoby dotkni?te powodziy. 

W W?growie znajduje si? Dom Opieki 
„Sarepta" dysponujycy 13 miejscami. Te 
dzialania opiekuhcze, choc z punktu 
ekonomicznego trudne do realizacji, sy 
niezwykle potrzebne w diasporalnej 
spolecznosci diecezji warszawsklej. 
Ewangelicki Osrodek Diakonii „Tabita" 
w Konstancinie - Jeziornie prowadzony 
staraniem parafii Sw. Trojcy w Warsza
wie uzyskal w minionym roku dodatko-
wo 40 miejsc w pierwszej cz?sci nowego 
budynku dla pensjonariuszy, zwi?ksza-
jyc tym samym Uczb? miejsc do 80. EOD 
„Tabita" jako niepubliczny zaklad opieki 
zdrowotnej dziala w zakresie zapewnie-
nia pelnej opieki medycznej do momen-
tu hospitalizacji. Istotne wydaje si?, ze 
w zestawieniu konfesyjnym pensjona
riuszy 70% to nasi wspolwyznawcy. 

Perspektywy i plan dzialania na rok 
biezycy to przede wszystkim koniecz
nosc utrzymania i kontynuacji dzialah 
diakonijnych w obu obszarach aktywno
sci, zarowno parafialnej, jak i instytucjo-
nalnej. Istotny, ze wzgl?du na mozli
wosc rozszerzenia dzialalnosci diakonij
nej, jest post?p w dalszej budowie stacji 
socjalnej przy parafii Sw. Mateusza 
w lodzi oraz zakonczenie rozbudowy 
EOD. „Tabita" przy parafii Sw. Trojcy 
w Warszawie. Mam taky nadziej?, ze 
dziaialnosc na szczeblu diakonh diece
zjalnej przyniesie w roku 2003 nie tylko 
kontynuacj? akcji wczasow swiyteczno-
noworocznych, ale pozwoli wykreowac 
nowe formy dzialah diakonijnych. 

opr. ks. Slawomir Sikora 
. koordynator ds. diakonh 

i^*; ; ; - j i v , diecezji warszawsklej 

DiECEZJA CIESZYNSKA 
1. Wczasy swiyteczno-noworoczne 

dla osob starszych i samotnych w para
fii w Wisle Jaworniku, ktore odbyly 
si? w dniach od 22 grudnia 2002 r. do 
2 stycznia 2003 r. Na wczasy przyjechaio 
ponad 50 osob z kilku diecezji. 

2. Mi?dzydiecezjalne spotkania osob 
niepelnosprawnych i ich rodzin w para
fii w Ustroniu Polanie w ramach dzialal-
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DiAKonmi 

nosci Ewangelickiego Stowarzyszenia 
Osob Niepelnosprawnych ,,Maria-Mar-
ta". Na spotkania, ktore odbywaly si? 
w kazdy trzeciy sobot? miesiyca przyjez-
dzajy niepelnosprawni z diecezji kato
wickiej i cieszyhskiej. 

3. Przy parafii w Ustroniu dziala ogol-
nokoscielna wypozyczalnia sprz?tu re
habilitacyjnego dla osob niepelno
sprawnych. Z wypozyczalni skorzystalo 
wiele osob nie tylko z wojewodztwa sly-
skiego, ale takze z innych cz?sci Polski. 

4. W ramach parafialnej stacji diako
nijnej przy parafii w Drogomyslu dziala 
Diecezjalny Punkt Pomocy Odziezowej. 
W funkcjonowanie punktu wydawania 
odziezy zaangazowane sy glownie panie 
z parafii w Drogomyslu. 

5. Przy parafh w Goleszowie dziala 
od okolo 20 lat Punkt Apteczny. Niesie 
on wciyz niezb?dny i konieczny pomoc 
dla wielu chorych, ktorzy mogy tutaj 
bezplatnie otrzymac leki z darow. Istnie-
nie tego punktu nie byloby mozliwe bez 
zaangazowania si? osob z zagranicy 
dostarczajycych leki, a w Goleszowie 
ks. Romana Dordy i wydajycego leki dra 
Jana Sliwki. 

6. W okresie wakacyjnym diecezja 
cieszyhska zorganizowala letni wypo
czynek dla l6-osobowej grupy dzieci 
i mlodziezy z parafii luterahskich na Bia
lorusi. Zostali oni goscinnie przyj?ci 
przez parafi? w Cisownicy i otoczeni 
opieky duszpastersky przez ks. radc? 
Jana Koziela. Ich pobyt sfinansowano ze 
srodkow diakonijnych diecezji oraz 
dzi?ki ofiarnosci parafii w Cisownicy. 

7. W parafiach: Brenna, Istebna 
i Wieszcz?ta-Kowale powstaly parafialne, 
mi?dzyszkolne swietlice srodowiskowe. 

8. Zaj?cia z wiedzy o diakonii w Szko
le Biblijnej przy Centrum Misji i Ewange
lizacji w Dzi?gielowie prowadzl! w roku 
szkolnym 2001/2002 ks. Marek Londzin. 

9. Na terenie diecezji dziala w ramach 
Diakonh Kosciola rodzina zast?pcza 
pahstwa Aleksandry i Pawla Goluszkow 
w Dzi?gielowie, ktora w roku 2002 opie-
kowala si? i wychowywala 8 dzieci i mlo
dziezy. 

10. Akcja zbierania ofiar w okresie 
pasyjnym do Skarbonki Diakonijnej. 

11. Mi?dzydiecezjalne spotkanie dia
konijne (diecezji katowickiej i cieszyh
skiej) w Jastrz?biu Zdroju, ktore zainau-

gurowalo akcj? „Wigilijne Dzielo Pomo
cy Dzieciom". 

12. Zbiorka funduszy na rzecz ofiar 
powodzi w Czechach i na Slowacji 
w 2002 roku. 

13. Wspolna akcja Diakonii Kosciola 
i CME „Prezent pod choink?", czyli zbior
ka paczek swiytecznych dla dzieci na 
Ukrainie. CME w ramach duszpasterstwa 
wsrod dzieci w okresie letnim zorganizo-
wal akcj? pomocy dla ewangelickich 
dzieci z Mazur przez zebranie funduszy 
na kolonie dla tych dzieci w Wisle-Jawor-
niku oraz pomoc materialny. Koordyna-
torem i organizatorem akcji byJa Janina 
Gazda. Paczki swiyteczne z parafii w Bia-
lej i filialu w Salmopolu otrzymaly tez 
dzieci z parafii w Rynie na Mazurach. 

14. W parafu w Wisle-Mahnce pow
stal parafialny punkt wydawania odziezy. 

15. W parafii w Starym Bielsku odby
lo si? diecezjalne spotkanie diakonijne, 
ktorego tematem byla pomoc osobom 
uzaleznionym od alkoholu. Spotkanie 
poprowadzil dr Roman Wojnar z Bielska 
-Bialej. 

16. Na terenie diecezji dzialajy ewan-
gelickie domy opieki: „Emaus" i „Emaus 
11" w Dzi?gielowie oraz „Soar" w Bieisku-
Bialej. 

Opr. ks. Marek Londzin 
koordynator ds. diakonii 

w diecezji cieszyhskiej 

DiECEZJA 
POMORSKO-WIELKOPOLSKA 
Niewytpliwie jednym z wazniejszych 

wydarzen minionego roku bylo utworze
nie dwoch stacji diakonijnych. Pierwsza 
zostala otwarta w parafii poznahskiej, 
druga w parafii koszalihskiej. W KoszaUnie 
powstal Dom Diakonii zakupiony na rzecz 
parafii przez Fundacj? Rity von Gaudec-
ker, staroluteranki pochodzycej z tego 
miasta. Na stale zatrudniona jest w nim 
jedna osoba zwana siostry diakonijny. 

Nadanie ram instytucjonalnych wszel-
kiej pomocy diakonijnej w ramach para
fii czyni jy bardziej wiarygodny na ze-
wnytrz i stwarza zupelnie inne mozli
wosci dzialania. Dziaialnosc stacji diako
nijnych w naszych parafiach ma takze 
znaczenie misyjne i jest dla otoczenia 
swiadectwem naszej troski o bliznich 
w potrzebie. I choc cz?sto parafialne ko
misje diakonijne robiy wcale nie mniej, 

to jednak ich dziaialnosc nie zawsze jest 
tak widoczna na zewnytrz. 

Jednym z priorytetow dzialalnosci 
diakonijnej na naszym terenie jest 
wspieranie jedynego w diecezji Domu 
Seniora w Zagorowie, poza tym takze 
skladanie skarbonek diakonijnych oraz 
ofiar wielkopiytkowych na rzecz tego 
Domu. 

Jak C O roku wlyczalismy si? tez 
w dzialania Biura Diakonh Kosciola. 
W naszych parafiach rozprowadzalismy 
swiece wigilijne, z ktorych dochod prze-
znaczony byl w pewnej cz?sci na dziaial
nosc diakonijny w naszej diecezji. W tym 
roku srodki te przeznaczone b?dy na 
tworzenie Diakonh Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej. 

Opr. ks. Janusz Staszczak 
koordynator ds. diakonii w diecezji 

pomorsko-wielkopolskiej 

DiECEZJA WROCiAWSKA 
1. Dziaialnosc Centrum Ksztalcenia 

i Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 
(CeKiRON) we Wrociawiu 

CeKiRON prowadzl nast^puj^ce 
szkoly publiczne: 

• Gimnazjum Integracyjne 
•Liceum Ogolnoksztalcyce 
• Liceum Medyczne (kierunek wyga-

szany - tylko V klasa) 
• Technikum Ekonomiczne ; " 
• Zasadnicze Szkoly Zawodowe w za

wodach: krawiec, introligator, zegar-
mistrz, monter-elektronik 

Inne instytucje prowadzone 
przez CeKiRON: 

• Osrodek Szkolno - Wychowawczy 
z internatem 

• Niepubliczna Szkola Polsko-Nie-
miecka 

• Dom Pomocy Spolecznej „Samary-
tanin" 

• Ekumeniczna Stacja Opieki - Cen
trum Piel?gniarstwa Rodzinnego, Rehabili
tacji i Opieki Paliatywnej we Wrociawiu 

• Niepubliczne Przedszkole ,Jedy-
neczka" w Walbrzychu 

• Niepubliczne Przedszkole „Bajka" 
w Walbrzychu 

• Niepubliczne Przedszkole Muzycz-
no-J?zykowe „Wesole Nutki" we Wro
ciawiu 

2. Dziaialnosc Stacji Diakonijnej „Mi-
losierny Samarytanin" w Karpaczu 
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Stacja swiadczy uslugi piel^gnacyjno-
piel^gniarskie potrzebuiycym mieszkan-
com Karpacza. Opieky obj^to dzieci 
z dzieci?cym porazeniem mozgowym, 
osoby po udarach mozgu, chorych na 
serce, cierpiycych na stwardnienie roz-
siane, cukrzyc? oraz osoby samotne. 
SD „Milosierny Samarytanin" angazuje 
si? rowniez w dzialania okazjonalne, 
jak np. w obchody Swiatowego Dnia Bia
lej Laski (15 pazdziernika), wieczor po-
etycki „Kochaj blizniego' w ramach ob-
chodow Mi?dzynarodowego Dnia Tole-
rancji. 

3. Dziaialnosc Stacji Diakonijnej przy 
parafii Opatrznosci Bozej we Wrocia
wiu. Stacja swiadczy bezplatne uslugi 
piel?gniarsko-piel?gnacyjne. 

4. Wypozyczalnie sprz?tu rehabilita
cyjnego i stacje wypozyczeh (Karpacz, 
Klodzko, Swidnica). 

5. Tworzenie struktur samopomocy 
lub grup charytatywnych w ramach pa
rafu (Klodzko, Legnica, parafia Opatrz
nosci Bozej we Wrociawiu). 

6. Uczestnictwo w ogolnopolskiej ak
cji „Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom" 
(CeKiRON, Karpacz, Legnica, Swidnica). 

7. Akcja „Prezent pod choink?" 
(Swidnica). 

8. Udzielanie pomocy rzeczowej 1/ 
lub finansowej (Gorzow Wielkopolski, 
Jawor, Klodzko, Legnica, Swidnica, para
fia Opatrznosci Bozej we Wrociawiu, 
Zielona Gora, Zary). 

9. Dofinansowanie wyjazdow dla 
dzieci, przygotowanie prezentow swiy
tecznych dla dzieci (Gorzow Wielko
polski) 

10. Odwiedziny duszpasterskie para
fian, ktorzy nie mogy juz samodzielnie 
uczestniczyc w nabozehstwach (Gorzow 
Wielkopolski, Jawor, Klodzko, Legnica, 
Swidnica). 

11. Program dozywiania dzieci (pa
rafia Opatrznosci Bozej we Wrociawiu). 

12. Inne projekty: 
W program profilaktyczno-wycho-

wawczy opracowany przez parafi? 
Wang w Karpaczu, ktory zgloszono do 
konkursu na zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i mlodziezy ogloszonego 
przez Rad? Miasta Karpacza. Parafia wy-
grala konkurs, otrzymala cz?sciowe do
finansowanie i uzyskala pozwolenie na 
zorganizowanie swietlicy. 

» projekt na zorganizowanie impre-
zy integracyjnej „Nie jestesmy sami" 
zwiyzanej z obchodami Europejskiego 
Roku Osob Niepelnosprawnych zlozyla 
parafia Wang w Karpaczu. Rada Miasta 
Karpacza zatwierdzila projekt i przyzna-
la dofinansowanie. 

P zorganizowanie przez parafi? 
Wang czasu wolnego oraz wypoczynku 
dla dzieci i wychowawcow drezdehskiego 
przedszkola zaianego podczas powodzi. 

W prowadzenie zaj?c profilaktyczno 
- wychowawczych dla mlodziezy z gim
nazjum w Karpaczu. Tematyka zaj?c 
obejmuje problemy osob niepelno
sprawnych, dzieci i mlodziezy niedosto-
sowanych spolecznie, antykoncepcji, 
uzaleznieh itp. 

W projekt utworzenia przez parafi? 
Wang we wspolpracy z Zakonem Joanni
tow Niepublicznego Zakladu Opieki 
Zdrowotnej „Diakonia -Wang". 

W projekt stworzenia przez parafi? 
w Klodzku kompleksowego systemu 
wsparcia dla osob fizycznie lub/i umy
slowo niepelnosprawnych, czionkow 
ich rodzin oraz opiekunow poprzez two
rzenie i wspieranie grup samopomocy, 
osrodkow informacyjnych i doradczych 
(z zakresu prawa, pohtyki spolecznej, 
psychologii, dzialah socjalnych, eduka
cji i ksztalcenia zawodowego) oraz wo
lontariatu. 

Opr. na podstawie sprawozdania 
ks. dyr. Roberta Sitarka, 

koordynatora ds. diakonii 
w diecezji wroclawskiej 

DiECEZJA KATOWICKA 
1. Przy parafii w Bytomiu-Miecho-

wicach prowadzony jest Dom Opieki 
„Ostoja Pokoju". Korzystajy z niego 
przede wszystkim wyznawcy naszego 
Kosciola, a takze innych wyznah, w tym 
rzymskokatolickiego. Przy Domu Opieki 
istnieje wypozyczalnia sprz?tu rehabili
tacyjnego. 

2. Powstaly wypozyczalnie sprz?tu 
rehabiUtacyjnego przy kilku parafiach: 
w Katowicach, Zabrzu, Kluczborku, 
Opolu, Lasowicach Malych, Bytomiu-
Miechowicach i Jastrz?biu-Zdroju. 

3. Punkt wydawania odziezy i lekow 
prowadzi parafia w Katowicach, ktora 
dysponuje takze transportem sanitar-
nym (dwie karetki) dla osob niepelno

sprawnych i chorych w celu przewiezie-
nia ich do szpitala, przychodni i z powro-
tem. 

4. Przy parafii w Pszczynie dziala 
Ewangelicka Stacja Diakonijna. 

5. Przy parafii w Opolu otwarto swie
tlic? socjoterapeutyczny dla dzieci „T?-
czowy Ogrod". 

6. Parafia w Katowicach-Szopieni-
cach prowadzi swietlic? srodowiskowy 
„Kawiarenka Szansa" dla starszych dzie
ci i mlodziezy. W przygotowaniu jest 
sala komputerowa. 

7. Na terenie parafii w Orzeszu znaj
duje si? Rodzinny Dom Dziecka. W do
mu tym mieszka trzynascioro dzieci 
wwiekuod2do 18 lat. 

8. Wszystkie niemaize parafie wly-
czyly si? aktywnie w akcj? przygotowa-
nia „Prezentu pod choink?" dla dzieci 
z Ukrainy. Wiele parafii prowadzilo 
zbiork? pieni?dzy na leczenie Daniela 
Dominika z Wroclawia. 

9. W parafii w Jastrz?biu Zdroju od
bylo si? otwarcie akcji „Wigilijne Dzielo 
Pomocy Dzieciom 2002" pod haslem 
„Umilowac Chrystusa". W inauguracji 
wzi?li udzial przedstawiciele wladz Ko
sciola, Diakonii, wladz lokalnych i me
diow, goscie ekumeniczni. We wszyst
kich parafiach rozprowadzano swiece 
wigilijne, z ktorych dochod przeznaczo-
ny byl na pomoc dzieciom. 

10. Wszystkie parafie zebraly i prze
kazaly ofiary na rzecz powodzian 
w Niemczech i Czechach, na rzecz do
mow opieki w naszym Kosciele. Kilka 
parafii przekazalo dary - plody rolne dla 
Domu Opieki „Ostoja Pokoju" w Miecho-
wicach (Pszczyna-Studzionka, Gliwice, 
Pyskowice, Laryszow, Tarnowskie Gory, 
Bobrek, Miechowice), dla domu opieki 
w Dzi?gielowie (Golasowice, Orzesze). 

Opr. ks. Jan Raszyk 
koordynator ds. diakonh w diecezji 

katowickiej 

DiflKonin 
Kwartalnik poSwî conv ewangelicznej stuzbie bliiniemu 
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