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Czas jesieni pozwala nam razem z przy-
rodą zatrzymać się na chwilę w zadumie, 
nad swoim życiem, nad drugim człowie-
kiem. Może to dobry czas na rozpoczęcie 
nowego etapu w naszym życiu. Zostań 
WOLONTArIuSzem!!! Wielu ludzi potrze-
buje dziś naszej pomocy, wsparcia oraz 
chwili czasu, który często marnujemy. 
Warto zaangażować się w nasze projek-
ty choćby dla seniorów, niepełnospraw-
nych lub spędzić trochę czasu z dziećmi  
na świetlicach Caritas. Wolontariat poma-
ga innym, ale jest też potrzebny nam samym, 
byśmy poczuli się potrzebni i wartościowi 
dzieląc się sobą z drugim człowiekiem.

Jeśli trudno znaleźć czas na wolonta-
riat, to może drobna pomoc materialna 
przyczyni się do wsparcia najbardziej po-
trzebujących i da nadzieję, której każdy  
z nas potrzebuje. Wspierajmy WOLONTA-
RIAT, razem możemy więcej.

Za nami Zaduszki i uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Tradycyjnie był to czas 
szczególnej modlitwy za zmarłych. Kupu-
jąc Znicze Caritas, przekazaliśmy naszą ce-
giełkę na wsparcie dzieł charytatywnych.

Przed nami adwent, wyjątkowy czas 
dla chrześcijan, czas radosnego oczekiwa-
nia na przyjście Jezusa. Nabywając świe-
ce „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 
pomóżmy zrealizować dziecięce marzenia. 
Uczestnicząc w zbiórkach żywności Caritas 
dzielmy się darami z bliźnim.

„Każdy ma coś, co może dać innym”.

Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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Centrum Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości

Doradca zawodowy w Centrum przeciwdziałania 
Przyczynom Przestępczości 

Celem doradztwa zawodowego w Projekcie Ministerstwa i Fun-
duszu Sprawiedliwości zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób doro-
słych, jest wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno
-zawodowych, rodzinnych i socjalnych. Każdy z nas powinien zatem 
zetknąć się z doradztwem zawodowym jeszcze w okresie szkolnym, 
czyli w czasie, kiedy młody człowiek, a przyszły pracownik, ma okre-
ślić swoje zainteresowania i rozpoznać własne predyspozycje.

W związku z ostatnio obserwowanymi dynamicznymi zmianami 
na globalnym rynku pracy, coraz częściej poradnictwo zawodowe 
nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, jest oparte na założeniu, 
iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwa-
łym. Powinien się on bowiem zaczynać we wczesnym dzieciństwie 
i trwać przez całe życie. Proces ten jest złożony, wymaga rozwagi  
w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych 
do dokonania właściwych wyborów. Wymaga zatem wsparcia odpo-
wiednio przygotowanych specjalistów, czyli doradców zawodowych.

Zadaniem doradcy zawodowego w tym projekcie jest więc 
towarzyszenie swojemu podopiecznemu w kluczowych momen-
tach tego procesu oraz pomaganie mu w zdobywaniu istotnych 
informacji zarówno o sobie samym, jak i o możliwościach edu-
kacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na rynku pracy, pomoc 
w napisani dokumentów aplikacyjnych(cv, listu motywacyjnego) 
jak również w kontakcie z instytucjami świadczącymi usługi so-
cjalne. Pomagamy również przeciwdziałać przemocy w rodzinie 
poprzez porady i sposoby dotyczące założenia niebieskiej karty 
jak również możliwości uzyskania lokalu socjalnego.  

Autor Jacek Jackowski

Edukator profilaktyki uzależnień w Centrum przeciw-
działania Przyczynom Przestępczości

Profilaktyka uzależnień to odpowiednie działanie, które ma 
na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi zjawiska  
jakim jest uzależnienie.

Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, 
hazardu lub Internetu to zmniejszanie ryzyka ich używania oraz 
związanych z tym problemów, poprzez opóźnienie lub przeciw-
działanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób 
– szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących z legalnymi  
i nielegalnymi środkami lub zachowaniami.

Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie na-
prawczym, to przede wszystkim proces wspomagania człowieka  
w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu roz-
wojowi i zdrowiu oraz ograniczenie i likwidowanie czynników, które 
zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują życie. Skuteczna pro-
filaktyka uzależnień ma na celu uczenie młodych ludzi konstruk-
tywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, przez kształcenie 
pro-zdrowotnych postaw już od najmłodszych lat. Często profilak-
tyka nie bazuje głównie na edukacji na temat szkodliwości używek, 
lecz skupia się na uczeniu umiejętności konstruktywnego radzenia 
sobie z przeżywanymi napięciami, będącymi źródłem sięgania po 
używki. Kierunkiem działań profilaktycznych jest przedstawienie al-
ternatywnych, różnorodnych i atrakcyjnych dla młodzieży sposobów  
na spędzanie wolnego czasu. W ten sposób mogą zostać zaspoko-
jone jej potrzeby podobne do tych, które skłaniają ją do sięgania po 
substancje psychoaktywne. uprawianie sportu, hobby, rozwijanie za-
interesowań, pasji czy uczestnictwo w różnorodnych formach aktyw-
ności fizycznej, mogą w sposób konstruktywny zaspokajać potrzebę 
ekscytujących doznań, stymulacji czy akceptacji grupy rówieśniczej.

Sięganie po używki często związane jest ze stanem depresyjnym, 
który towarzyszy zaburzeniom emocjonalnym, charakterystycznym 
dla ludzi wkraczających w dorosłość. Wielu młodych ludzi ma poczucie 
osamotnienia, niedopasowania do otoczenia, odczuwa brak miłości  
i akceptacji, czy też skarży się na niepowodzenia szkolne lub towarzyskie. 
Znajdując się w takim stanie emocjonalnym, bardzo łatwo jest sięgnąć 
po substancje psychoaktywne, które obniżają napięcie, dają złudzenie 
akceptacji pośród danej grupy społecznej, dostarczają przyjemnych 
przeżyć i wrażeń, których brak młodym ludziom. Ryzyko uzależnienia 
wzrasta, gdy dochodzą do tego czynniki takie jak nuda, brak umiejętno-
ści odmawiania oraz brak wiedzy o szkodliwości zażywanych substancji.

Autor: Marzena Kopówka-Skrzecz

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dzięki dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości, realizuje projekt pn. „Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj”. Celem 
projektu jest kompleksowe przeciwdziałanie przyczynom przestęp-
czości. W ramach zadania zapraszamy wszystkie osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej, posiadające różnorodne problemy, 
do skorzystania z rozmów i porad z naszymi specjalistami w Centrach 
Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości w Sokołowie Podlaskim, 
Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim.  Psycholog, socjoterapeuta, dorad-
ca zawodowy i edukator profilaktyki uzależnień pełniąc dyżury udzielą 
wszechstronnego wsparcia wszystkim osobom potrzebującym.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli i pedagogów, 
dla których organizowane są szkolenia mające pomóc zrozumieć 
współczesne problemy młodych ludzi, a także poznać techniki  
i metody skutecznej pomocy im.

Chcąc przeciwdziałać przyczynom przestępczości powinniśmy sku-
pić się już na wychowaniu naszych najmłodszych, dlatego też powyż-
szy projekt skierowany jest również do nich. Organizacja dodatkowych, 
atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzących 

z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, korzystających ze świetlic socjote-
rapeutycznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, wpłynie na rozwój za-
interesowań i poprawi ich jakoś życia, zmniejszy potrzebę szukania al-
ternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, odwróci od chęci 
szukania wrażeń i nowych doznań w alkoholu i narkotykach. Pogadanki i 
warsztaty dla dzieci i młodzieży z psychologiem, socjoterapeutą, dorad-
cą zawodowym i edukatorem uzależnień wpłyną na poznanie swoich 
potrzeb, zrozumienie problemów, nauczą gdzie szukać pomocy i jak się 
o nią zwracać. Działania profilaktyczne dot. tematów odpowiedzialno-
ści prawnej osób nieletnich, problematyki uzależnień, cyberprzemocy 
i bezpieczeństwa w sieci realizowane przy współpracy z Policją wpłyną 
na zrozumienie przez młodych ludzi zagrożeń jakie w codziennych sytu-
acjach mogą ich spotkać oraz jak się przed nimi chronić.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane 
projektem do naszych centrów.

Więcej informacji udzielą również osoby pierwszego kontaktu 
w naszej telefonicznej poradni:

nr tel. 515 – 248 – 060 (dla województwa mazowieckiego)
nr tel. 515 – 248 – 029 (dla województwa podlaskiego)

Dlaczego warto przyjść na bezpłatną poradę do naszych specjalistów?  
To nic nie kosztuje, a jedynie można wynieść wiele pozytywnych rzeczy i dowiedzieć się o zasobach dobra ukrytych w człowieku.
PONIŻEJ PREZENTUJEMY SPECYFIKĘ PRACY DORADCY ZAWODOWEGO I EDUKATORA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I W CZYM MOGĄ CI POMÓC!
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WsPomnienie WrześnioWyCh AkCji CAritAs 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z diecezjanami 

zorganizowała dwie wielkie akcje charytatywne: „Tornister  
na Wschód” oraz „Kromka Chleba dla Sąsiada”, które odbyły 
się we wrześniu bieżącego roku. Dzięki pomocy i zaangażowa-
niu ludzi dobrej woli udało się pomóc poprzez zebranie ple-
caków, artykułów szkolnych, które następnie zostały przewie-
zione potrzebującym dzieciom i młodzieży na terenie Caritas 
Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi. 

Wrzesień to także obchody „Dni Kromki Chleba”. To czas 
dzielenia się chlebem, ale także wspólnego pieczenia chleba, 
który wypiekany był między innymi w Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej w Sokołowie Podlaskim oraz wśród wolontariuszy nale-
żących do Parafialnych Zespołów Caritas. To doskonały moment 
na refleksję dotyczącą losu ludzi samotnych, starszych. Dzięki 
wspólnej akcji - zbiórce żywności w sieci sklepów Biedronka 
na terenie diecezji, nasi wolontariusze zebrali około 1275,5 kg 
artykułów spożywczych, z których zostały przygotowane paczki 
żywnościowe dla niezamożnych seniorów.

W tym roku w akcję „Kromka chleba” zaangażowali się wo-
lontariusze ze Szkolnych Kół Caritas z: Szkoły Podstawowej nr 6 
z Sokołowa Podlaskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 z Sokołowa 
Podlaskiego, Państwowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Soko-
łowie, Zespołu Szkół w Drohiczynie, Szkoły Podstawowej nr 1  

w Siemiatyczach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach, 
Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym, Zespołu Szkół  
w Brańsku, Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim.

Dziękujemy serdecznie Wolontariuszom za pomoc przy re-
alizacji akcji wrześniowych oraz składamy wyrazy uznania dla 
diecezjan za udział i zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcia 
charytatywne. 

Bóg zapłać!
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„ŁąCząC PokoleniA” – Projekt 
zreAlizoWAny W rAmACh  
konkursu Pt. „miej serCe” 

„Łącząc pokolenia” to kolejny projekt któ-
ry pomyślnie został zrealizowany w ramach 
ogłoszonego przez Caritas Diecezjalną kon-
kursu „Miej Serce- edycja 2”. Jego główną 
ideą było propagowanie czytelnictwa, akty-
wizacji dzieci oraz osób starszych, promowa-
nie idei wolontariatu, uwrażliwienie na po-
trzeby drugiego człowieka.

Projekt realizowany był w soboty w biblio-
tece parafialnej w Siemiatyczach. Motywem 
przewodnim podczas zajęć była książka. Zwy-
kle uczestnicy spotykali się według pewnego 
schematu: modlitwa, koronka do Bożego Mi-
łosierdzia, śpiew, czytanie, praca z tekstem, 
rozwiązywanie zagadek, zabawa. Zorganizo-
wane były także zajęcia artystyczne, robienie 
były laurki, kartki okolicznościowe i drobne 
upominki, stosowane były różne metody pla-
styczne, miedzy innymi metoda decoupaqe. 
Beneficjenci projektu odwiedzili podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej, ofiarując im 
własnoręcznie przygotowane upominki. Od-
były się także spotkania na temat: „ Co czytały 
nasze babcie? „oraz warsztaty z poezją na któ-
re zaproszeni byli członkowie Klubu Literackie-
go. Nie zabrakło wycieczki do parku linowego 
w Wólce Nadbużnej połączonej ze spotkaniem 
przy ognisku. Projekt był realizowany od lute-
go do września 2019 r. Wszystkie wydatki po-
niesione podczas realizacji projektu pochodzi-
ły ze środków Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 
za co składamy serdeczne podziękowanie.

Agnieszka Olendzka
Parafialny Zespół Caritas

Parafia św. Andrzeja Boboli Siemiatycze

Wspomnienie 

PAździernikoWo 

- listoPAdoWyCh 

AkCji CAritAs 

znicz - Akcja Caritas Die-
cezji Drohiczyńskiej w ramach 
której już od wielu lat zachę-
camy, aby na grobach naszych 
bliskich w Uroczystość Wszyst-
kich Świętych, obok wielu zni-
czy zapłonął także ten, który 
będzie symbolem naszej soli-
darności z potrzebującymi – 
gdyż wszyscy jesteśmy powo-
łani do Miłosierdzia.

We Wszystkich Zmarłych  
i Zaduszki w sposób szczególny 
otoczyliśmy pamięcią i modli-
twą naszych najbliższych, ro-
dzinę i przyjaciół, którzy ode-
szli z tego świata.

Znicze już w październiku 
trafiły do wszystkich parafii,  
a ich rozprowadzaniem zajęli 
się wolontariusze Caritas, mi-
nistranci i kapłani. W tym roku 
diecezjanie zakupili 12 tysięcy 
sztuk zniczy, których płomień 
był przeznaczonych dla bli-
skich. Zebrane środki są prze-
kazane na wsparcie dla naj-
bardziej potrzebujących oraz 
akcje charytatywne Caritas.
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kąCik 
PrzyjACielA 

CAritAs

Wspomnienie owych 
pięknych chwil z Caritas 

 Pani Maria Smorczewska, która w okre-
sie: od stycznia 2015 do kwietnia 2018 roku 
była sekretarzem Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej. Obecnie jest kierownikiem Świetlicy 
Socjoterapeutycznej Caritas oraz opieku-
nem Szkolnego Koła Caritas w Rudce. Jak 
sama wspomina: „Początkowo byłam peł-
na obaw, ale szybko wpadłam w wir pracy 
i bardzo mi się ona spodobała. Powierzono 
mi funkcję sekretarza. Razem z ks. Dyrek-
torem Łukaszem Gołębiewskim, innymi 
pracownikami i całą rzeszą wolontariu-
szy kontynuowaliśmy akcje dobroczynne,  
a także organizowaliśmy własne dzieła 
charytatywne. Każde dzieło Caritas skiero-
wane było w kierunku pomocy człowiekowi 
– dziecku lub dorosłemu. Cieszyło mnie to, 
że mogę pomagać innym ludziom. 

Z racji na to, że wcześniej wiele lat pra-
cowałam z dziećmi i młodzieżą, najwięcej 
satysfakcji sprawiały mi akcje skierowane 
do tej grupy. Zorganizowanie kilkunastu 
turnusów kolonii dla dzieci z kraju i zagra-
nicy było nie lada wyzwaniem.  Niejedno-
krotnie słyszało się: „Nigdy nie byłam nad 
morzem” czy „nie widziałem gór”.  Serce 
rosło, bo była świadomość, że wyjazd 
sprawia dziecku wielką radość. Bardzo 
zaangażowałam się w program Skrzydła, 
który miał na celu materialną pomoc dzie-
ciom i młodzieży, których edukacja była 
zagrożona przez szczególnie trudną sytu-
ację materialną oraz tych, którzy znaleźli 
się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.  
Praca w Caritas dała mi wiele satysfakcji. 
Dzięki niej poznałam wielu wspaniałych 
ludzi. Dziękuję Bogu, że postawił na mojej 
drodze to piękne doświadczenie”.

dWA  
tAlenty  
–  program  

stypendialny

Co to za program?
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

wspomaga poprzez program stypen-
dialny „Dwa Talenty” dzieci i młodzież 
z Diecezji Drohiczyńskiej. Program ten 
skierowany jest do podopiecznych Ca-
ritas, którzy chcą rozwijać swoje talen-
ty i pogłębiać naukę, a niestety w ich 
rodzinnym domu nie zawsze są środki 
finansowe na ten cel. 

Podopieczny projektu  
„Dwa Talenty”?

Wielokrotnie nagradzany w sporto-
wych zawodach drużynowych i uzdol-
niony kulinarnie absolwent technikum 
rolniczego. mateusz Lewczuk z Diecezji 
Drohiczyńskiej to jeden ze stypendystów 
programu Caritas - “Dwa Talenty” dla 
utalentowanych uczniów, który pomógł 
w realizacji jego pasji i zainteresowań.

Mateusz w zeszłym roku był objęty 
projektem stypendialnym, był wtedy 
uczniem IV klasy Technikum o specjal-
ności technik żywienia i usług gastro-
nomicznych. Osiągnął w całym cyklu 
nauki dobre i bardzo dobre wyniki. 
Bardzo aktywnie rozwijał swoje zain-
teresowania w różnych dziedzinach 

gastronomii. Wielokrotnie brał udział 
w konkursach kulinarnych. Między in-
nymi w konkursie „Niepodległa Polska 
Smakuje” w Augustowie w roku 2018  
i zajął jedno z czołowych miejsc.

Ponadto nadal czynnie rozwija pasje 
sportowe. Jest zaangażowanym człon-
kiem drużyn piłki ręcznej chłopców  
i futsalu, z którymi w bieżącym roku za-
jął I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej 
Chłopców o Puchar Dyrektora ZS CKR 
w Starym Lubiejewie, pod patronatem 
ministra rolnictwa i rozwoju Wsi oraz  
I miejsce na szczeblu powiatowym w Lice-
aliadzie, w futsalu chłopców.

Mateusz bardzo czynnie zaangażowa-
ny był w promocję swojej szkoły podczas 
Narodowej Wystawy Rolniczej w Pozna-
niu, która odbyła się jesienią zeszłego roku. 
Szkoła wtedy zajęła III miejsce w kraju. 
mateusz jest bardzo zdolnym i pracowitym 
młodym człowiekiem. Stypendium, które 
otrzymał, oprócz zastrzyku finansowego, 
dało mu także wsparcie i wiarę w lepsze 
jutro oraz pomogło realizować marzenia.

O programie stypendialnym  
“Dwa Talenty”!

Program wspiera dzieci i młodzież, 
które wyróżniają się na tle rówieśników. 
Stypendyści odnoszący sukcesy m.in.  
w obszarze sportowym, muzycznym, ak-
torskim są wspierani przez Caritas sty-
pendium w wysokości 2.000 zł. W ramach 
tej kwoty mogą zostać opłacone zajęcia 
rozwijające ich pasje (np. treningi, udział  
w kołach zainteresowań), wyjazdy na 
obozy, zakup aparatury naukowej, zakup 
instrumentów muzycznych itp. W ten 
sposób przyczyniamy się do rozwoju tych 
dzieci i umacnianiu ich w przekonaniu,  
że warto dążyć do celu i realizować swoje 
pasje. Stwarzamy im możliwość aktywno-
ści w dziedzinie, która je pasjonuje. Rok 
szkolny 2019/2020 to szansa dla nowych 
stypendystów, których każdy z nas może 
wesprzeć i ufundować stypendium na po-
moc w rozwoju nowego talentu.

Dzięki uzyskanym środkom finanso-
wym jesteśmy w stanie wesprzeć edukację 
oraz rozwinąć talenty wielu młodych ludzi. 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspie-
ra dzieci i młodzież, także przez program 
stypendialny „Skrzydła”, o którym więcej 
informacji znajdą Państwo w następnym 
numerze „Ziarna Dobroci”.

Wesprzeć program można wpłacając 
darowiznę na numer konta: 08 8092 0001 
0031 0750 2000 0090

Koordynator projektu: Aneta Rosochacka 
tel. 515-248-029
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rAdosny CzAs dlA senioróW 

Za nami już wiele wspólnych i radosnych spotkań w zna-
komitym gronie seniorów w Sokołowie Podlaskim i Bielsku 
Podlaskim. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi, uczestniczymy  
w wielu cyklicznych warsztatach tematycznych z specjalista-
mi: psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, trenerem 
osobistym, plastykiem. To także spotkania kawiarenkowe  
w których uczestniczą dzieci i osoby z niepełnosprawnością. 
Zajęcia te dały i nadal dają radość, są atrakcyjne i twórcze.  
To także czas na prezentacje talentów, osób z pasjami dla których 
stworzyliśmy kącik twórczego seniora, gdzie każdy uczestnik 
może podzielić się swoimi uzdolnieniami, talentami z innymi.  
Na jednym z ostatnich spotkań kawiarenkowych zaprezen-
towała swoje prace robione za pomocą szydełka Pani Hanna 
Miąskiewicz, która jak sama wspomina inspiracją do robie-
nia maskotek, pluszaków są dla niej bajki i wnuki. Jest autor-
ką wielu fantastycznych zabawek z szydełka, między innymi: 
małpki, kota w butach, kameleona, bałwanków i aniołków.       

Wspólnie z Zespołem Teatralno–Wokalny FANTAZJA z Szy-
dłowca oraz Zespołem Zielona Roma z Zielonki udało nam się zor-
ganizować koncert na którym nie zabrakło radosnych szlagierów 
polskiej muzyki biesiadnej i folklorystycznej, które miało na celu 
pokazanie, iż jesień życia nie mysi być samotna i smutna, wręcz 

przeciwnie to czas na radość i zabawę,  
a przede wszystkim czas na zdobywanie 
nowych doświadczeń i poznawanie no-
wych ludzi. Spotkania z dietetykiem uczą 
stosowania odpowiedniej diety, bogatej 
w wartości odżywcze oraz dodającej wi-
talności osobom w starszym wieku. Spo-
tkania z fizjoterapeutą i trenerem osobi-
stym uświadamiają seniorom jak ważne 
jest dbanie o zdrowie poprzez regular-
ne ćwiczenia, rozciąganie, stosowanie 
odpowiednich technik oddychania, czy 
uprawianie sportu. Na naszych zajęciach 
osoby starsze korzystając z pięknej pogo-
dy ćwiczą wspólnie na dworze, chodzą  
z kijkami do Nordic Walking, jak też uczą 
się właściwie stosować piłki rehabilita-
cyjne „jeżyki” do masażu: ciała, twarzy, 
by za pomocą nich zmniejszać skutki 
spowodowane schorzeniami i urazami. 

Jak wspomina Pani Monika Kobus – fizjoterapeuta „Wiek se-
nioralny to piękny okres w życiu każdego człowieka – więcej cza-
su wolnego, radość ze wspólnie spędzonych chwil z wnuczkami  
i rodziną oraz czas na spełnienie marzeń. Jednak wszystko  
to może ograniczać zdrowie. A wpływ na zdrowie ma ruch. Czas 
rozstać się ze swoimi ulubionymi wygodami - fotelem i pilotem  
i znaleźć dla siebie odpowiednią formę aktywności ruchowej. 

Nie ma ograniczeń wiekowych dla osób uprawiających różne 
formy ruchu a tym bardziej dla tych, którzy swoją przygodę z ak-
tywnością fizyczną chcą rozpocząć po 65 roku życia. Odpowied-
nio dawkowany wydłuża życie i zapobiega poważnym chorobom 
układu sercowo – naczyniowego, oddechowego, narządu ruchu 
oraz opóźnia procesy starzenia. 

ruch to codzienna dawka zdrowia, dlatego indywidualnie dobra-
ny powinien na stałe zagościć w planie dnia codziennego seniora”.

Spotkania odbywają się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS – Rządowego Programu 
na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 
oraz Caritas Polska.

Koordynator Projektu: Monika Szczepańczyk tel. 515-248-060
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obChody XiX dniA PAPieskiego W WArsztACie 
terAPii zAjęCioWej W bielsku PodlAskim

„Człowiek jest wielki nie przez to,  
co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II.

16 października 2019r w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim obchodzo-
ne były XIX Dni Papieskie. To już 41 rocznica 
wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża.

Z tej okazji również miało miejsce uroczyste 
poświęcenie nowego samochodu, którego do-
konał Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
– ks. kan dr Łukasz Gołębiewski w obecności 
zaproszonych gości w osobie: Pani Grażyny 
Bogdańskiej – Dyrektor Podlaskiego PFRON w 
Białymstoku, Pani Elżbiety Pomian – pracowni-
ka Podlaskiego Oddziału PFRON w Białymsto-
ku, Pani Urszuli Kitlas – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku Podlaskim, Pana Adama Chróścickiego – Preze-
sa Zarządu AMS Sp. z.o.o w Siedlcach, Pana Jakuba Akonom- pra-
cownika AMS Sp. z.o.o w Siedlcach oraz w obecności uczestników 
i ich rodzin, a także seniorów kawiarenki Caritas.

Ponad połowa uczestników Warsztatu, aby móc uczestniczyć 
w rehabilitacji społeczno-zawodowej korzysta codziennie z do-
wozu. Od sierpnia tego roku nasi podopieczni mogą dojeżdżać 

na zajęcia nowym, pięknym autem. Zakup nowego samochodu 
poprawił niewątpliwie bezpieczeństwo dowozu osób niepełno-
sprawnych, a także zmniejszył koszty napraw, remontów i wymia-
ny zużytych części.

Za życzliwe podejście i wszelką pomoc w realizacji prowadzo-
nego dzieła składam wdzięczność w imieniu naszych podopiecz-
nych ich rodzin oraz całej kadry Warsztatu – Monika Piotrowska 
– Śliwińska- Kierownik WTZ.

śWięto PieCzonego ziemniAkA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim 22 paź-
dziernika po raz drugi był gospodarzem imprezy pod nazwą 
"Święto Pieczonego Ziemniaka". Przed rokiem do udziału w za-
bawie zostali zaproszeni rodzice oraz najbliżsi podopiecznych. 
Teraz zabawę swoją obecnością uświetnili uczestnicy oraz te-
rapeuci zaprzyjaźnionych placówek; Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sokołowie Podlaskim, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Miedznie oraz Domu Pomocy Społecznej  

w Wirowie. Blisko 120 osób miało okazję świetnie bawić się nie tyl-
ko przy tanecznych i skocznych rytmach ale również uczestniczyli  
w quizach, grach i zabawach gdzie tematem przewodnim był 
oczywiście ziemniak. W porze obiadu wszyscy goście zostali 
poczęstowani pierogami z ziemniakami oraz blacharzem (bab-
ką ziemniaczaną). Kilka godzin świetnej zabawy i uśmiechy nie 
schodziły z twarzy przez długi czas.  

Tekst i zdjęcie: Jarosław Panufnik 
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A D W e N T O W e  
A K C J E  C A R I T A S

Podziel się dobrem i podaruj coś „Od Serca”!

Nie zmarnuj okazji, podaruj coś „Od Serca”! 
Caritas naszej Diecezji organizuje akcję „Od Serca”,  
w którą może włączyć się każdy z nas. W niedzie-
lę 24 listopada 2019 przed wszystkimi kościołami 
naszej Diecezji bezpłatnie rozdawane będą ekolo-
giczne torby (ok 5 tysięcy szt.), które zabierzemy do 
swoich domów i zgodnie z instrukcją znajdującą się 
na torbach wypełnijmy je artykułami spożywczymi 
oraz środkami czystości. Ten dar „Od Serca” przy-
nieśmy do naszych kościołów w kolejną niedzielę  
- 1 grudnia, aby z otrzymanych produktów przygotować paczki świąteczne dla ludzi 
chorych, biednych, niepełnosprawnych i seniorów dotkniętych ubóstwem.

Zapraszamy do uczynienia konkretnego gestu miłosierdzia, będzie on najlepszym 
świadectwem naszej wrażliwości.

Zbiórka żywności „TAK, POMAGAM”

W dniach 6-7 grudzień 2019 odbędzie 
się w sklepach na terenie całej Diecezji Dro-
hiczyńskiej wielka zbiórka żywności „Tak, 
Pomagam!”. Przez te dwa dni, każdy może 
wrzucić do koszyka produkty żywnościowe  
z długim terminem przydatności. Przedmio-
tem zbiórki są artykuły codziennej potrzeby, 
takie jak: mąka, makaron, mleko, cukier, ryż, 

płatki, herbata, słodycze, konserwy, a także środki czystości. Wolontariusze w te dni 
będą łatwo rozpoznawalni: ubrani w czerwone koszulki i kamizelki z logiem Caritas, 
będą rozdawali ulotki i zachęcali do udziału w zbiórce.

Z zebranych artykułów Caritas z pomocą Zespołów Parafialnych i Szkolnych Kół Cari-
tas przygotuje paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Wiele osób z naszej 
Diecezji boryka się z biedą i ubóstwem. Dzieląc się z ludźmi którzy czasami mają mniej 
od nas sprawimy, by Święta Zmartwychwstania Pańskiego były pogodniejsze.

Zachęcamy i prosimy, by odpowiedź na zbiórkę każdego z nas brzmiała: „TAK, POMAGAM”

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Przez cały okres trwania Adwentu można będzie 
nabyć na terenie diecezji świece „Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom”. Owa świeca zapalona na stole Wi-
gilijnym, nie tylko umili nam czas, ale też wprowadzi 
ciepło i radość podczas rodzinnych spotkań. Kwota 
uzbierana z sprzedaży świec pomoże w spełnianiu 
marzeń biednych dzieci z Diecezji Drohiczyńskiej  
w postaci wyjazdów i kolonii wakacyjnych.

Jak co roku serdecznie prosimy Wolontariuszy  
ze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów 

Caritas oraz wszystkich Dobroczyńców do włączenia 
się i pomoc przy realizacji adwentowych akcji Caritas.

serdeCznie zAPrAszAmy

WydArzeniA CAritAs  
W dieCezji:

•  15 listopada  
Spotkanie pt. „Na JANusza do NIEBA”  
dla wolontariuszy i opiekunów 
Szkolnych Kół Caritas w Bielsku 
Podlaskim;

•  22-23 listopada  
Spotkanie formacyjno-rekolekcyjne  
dla wolontariuszy i opiekunów 
Szkolnych Kół Caritas w Domu 
Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim;

•  6-7 grudnia 
Zbiórka żywności „TAK. POMAGAM”.

WydArzeniA W rAmACh 
„kAWiArenki  
dlA seniorA”  
– bezPŁAtne  
i niezoboWiązujACe:
•  17-18 listopada  

Pielgrzymka do Torunia;
•  19 listopada  

Spotkanie Międzypokoleniowe 
w Sokołowie Podlaskim w Domu 
Miłosierdzia;

•  30 listopada  
Bal Andrzejkowy w Domu Miłosierdzia;

•  2 grudnia   
Spotkanie seniorów w Jabłonnie Lackiej;

•  5 grudnia   
Spotkanie Międzypokoleniowe  
w Drohiczynie;

•  19 grudnia   
Wigilia dla Seniorów i Parafialnych 
Zespołów Caritas w Bielsku Podlaskim;

•  20 grudnia  
Wigilia dla Seniorów i Parafialnych 
Zespołów Caritas w Domu 
Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim;

•  30 grudnia  
Bal Sylwestrowy dla Seniora  
w Bielsku Podlaskim.

Caritas Polska
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Projekty reAlizoWAne Przez CAŁy rok

„Żółty Talerz” to największy w Polsce, 
prywatny program wsparcia systemu żywie-
nia dzieci realizowany przez Kulczyk Foun-
dation. Caritas Drohiczyńska przystąpiła do 

tego pięknego dzieła w styczniu 2018 roku. Wsparciem w ramach "Żółtego Ta-
lerza" objęto wówczas pięć świetlic prowadzonych przez Caritas: w Sokołowie 
Podlaskim, Węgrowie, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim oraz Rudce. W tym 
roku do programu dołączyli także uczniowie z trzech szkół z terenu diecezji.

W sumie w nowej edycji „Żółtego Talerza” ze wzbogacenia i rozszerzenia 
oferty żywieniowej o zdrowe i pełnowartościowe posiłki oraz warsztaty diete-
tyczne skorzysta 1054 dzieci zamieszkujących teren Diecezji Drohiczyńskiej.

Koordynator projektu: Monika Woźniak tel. kont. 608-380-371
Na poprawienie jesienno-zimowych wieczorów proponujemy „MUS 

CZEKOLADOWY Z OWOCAMI”, według następującego przepisu:
Składniki:
100 g gorzkiej czekolady, 175 ml śmietanki, 1 jajko, 50 g masła, 50 g 

cukru, kilka śliwek lub jabłek
Przygotowanie:
Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej. Oddzielić żółtko od białka. Do roz-

topionej czekolady dodać 125 ml śmietanki, dokładnie wymieszać, dodać 
żółtko, dokładnie wymieszać. Białko ubić na sztywno, połączyć białko z masą 
czekoladową, delikatnie wymieszać. Na patelni rozpuścić cukier, dodać po-
krojone na pół śliwki lub pokrojone w kostkę jabłka, dodać masło i śmietankę, 
zagotować. Zdjąć z ognia, kiedy sos zgęstnieje. Wystudzić. W szklance ułożyć 
warstwę musu i warstwę owoców. Schłodzić w lodówce przed podaniem.

PROGRAM „ŻÓŁTY TALERZ”

Pomoc w ramach PO PŻ 
kierowana jest do osób i rodzin 
o niskich dochodach i udziela-
na jest w formie paczek żyw-
nościowych lub posiłków.

Caritas współpracuje  
w tym zakresie z parafiami i ośrodkami pomocy społecz-
nej z terenu całej Diecezji Drohiczyńskiej. Lokalne organi-
zacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifi-
kowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania 
i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, 
edukacyjne, integrujące.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019  
– lipiec 2020. Beneficjenci otrzymają następujący ze-
staw roczny produktów spożywczych:

Groszek z marchewką 8 szt., fasola biała 8szt., koncen-
trat pomidorowy 7 szt., buraczki wiórki 3 szt., powidła śliw-
kowe 6 szt., sok jabłkowy klarowany 4szt., makaron jajeczny 
9 szt., makaron kukurydziany bezglutenowy 2 szt., ryż biały 
3 szt., kasza gryczana 3 szt., herbatniki maślane 4 szt., mleko 
UHT 7 szt., ser podpuszczkowy dojrzewający 5 szt., szynka 
drobiowa 9 szt., szynka wieprzowa mielona 6 szt., pasztet wie-
przowy 3 szt., filet z makreli w oleju 9 szt., cukier biały 4 szt., olej 
rzepakowy 4 szt., gołąbki w sosie pomidorowym 2 szt.

Koordynator Projektu Iga Supleńska tel. kont. 664-927-812

PO PŻ 2014-2020 

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E :
Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas w Węgrowie zbierają 

nakrętki na rehabilitację Mai (14 lat). Dziewczynka mieszka niedaleko 
Węgrowa. Maja urodziła się z zespołem Downa, wadą serca i wadą 
wzroku. Dziś jest wesołą dziewczynką pomimo dochodzących nowych 
schorzeń. Obecnie bardzo potrzebuje zabiegów usprawniających jej ko-
lana, ponieważ od roku jest to jej największy problem zdrowotny.

Każdy może pomóc poprzez przyniesienie nakrętek do Świe-
tlicy Caritas w Węgrowie przy ul. Kościelnej 6, która jest czynna  
w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

JESIENNY WOLONTARIAT!
Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim czasie powstały 

na terenie Diecezji Drohiczyńskiej dwa nowe Szkolne Koła Caritas. 
Nowi wolontariusze którzy pragną zaangażować się w działalność 
społeczną i charytatywną uczą się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika oraz Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie 
Podlaskim. Zgodnie z życzeniem uczniów Opiekunami Szkolnych 
Kół Caritas zostali s. Bożena Gałecka i ks. Arkadiusz Tymoszuk.

Opiekunom i młodym wolontariuszom zrzeszonym w Szkolne Koła 
Caritas życzymy wielu sił i wytrwałości w realizowaniu dzieł miłosierdzia. 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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