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WSTĘP
Drodzy Przyjaciele Misji, 

Za nami kolejny rok wspólnego działania, 
wspólnego kroczenia za Chrystusem i gło-
szenia Jego Ewangelii na krańcach świata. 

Rok 2017 był dla Salezjańskiego Wo-
lontariatu Misyjnego – Młodzi Światu 
rokiem przełomowy pod wieloma wzglę-
dami. 20-lecie istnienia naszej organi-
zacji, które obchodziliśmy w sierpniu, 
stało się okazją do podsumowań, wspo-
mnień i refleksji, ale także dało impuls, 
by rozpocząć kolejny rozdział, podjąć 
nowe wyzwania, wypłynąć na szersze 
wody. Wszystko w jednym celu – dla 
większej chwały Bożej i zbawienia ludzi.
 
W 2017 roku Episkopat Polski ogłosił 
nowy dwuletni program duszpasterski 
pod hasłem „Duch, który umacnia mi-
łość”.  Ma on pomagać nam w codzien-
nym odkrywaniu działania Ducha Święte-

go i Jego darów. Rozpoznanie i właściwe 
wykorzystanie tych darów ukazuje powo-
łanie każdego wierzącego człowieka, ja-
kim jest głoszenie Ewangelii i świadcze-
nie o niej swoimi czynami, aż po krańce 
Ziemi. Choć nie każdy z nas może bez-
pośrednio pracować na misjach, to każ-
dy może angażować się w dzieło misyj-
ne Kościoła poprzez wyrazy solidarności 
z cierpiącymi i ubogimi na całym świecie. 

Dziękuję za każdą modlitwę, ofiarowane 
cierpienie i gest wsparcia dla misjonarzy 
oraz wolontariuszy misyjnych. To dzięki 
Waszej obecności i zaangażowaniu może-
my jako Salezjański Wolontariat Misyjny 
docierać do najbardziej potrzebujących. 

Oddaję w Wasze ręce raport z naszych 
działań za rok 2017 z wyrazami wdzięcz-
ności za to wspólnie uczynione Dobro.

ks. dr Jan Hańderek
prezes i duszpasterz SWM Młodzi Światu
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AMERYKA 
POŁUDNIOWA
BOLIWIA

Wsparcie funkcjonowania domu dziecka 
w Tupizie

Już od 2009 roku pomagamy siostrom 
Służebniczkom Dębickim w opiece 
nad dziećmi, które trafiają do domu 
dziecka. Obecnie przebywa w nim 25 
wychowanków. Do sierpnia 2017 roku 
na placówce pracowały Magdalena Py-
kosz i Aleksandra Nowak, zastąpione póź-
niej przez Arletę Pabian i Anetę Stachnik. 

Przebywając z podopiecznymi niemal 
24 godziny na dobę, wolontariuszki 
pomagają przy codziennych czynno-
ściach, organizują czas wolny poprzez 
prowadzenie zajęć sportowych i pla-
stycznych. Wszystko to stanowi okazję 
do dzielenia się wiarą na co dzień. Wolon-
tariuszki zebrały także środki na finanso-
we wsparcie bieżących działań placówki.

Dla Arlety każda 
chwila ze swoimi 
małymi podopiecz-
nymi jest wielkim 
skarbem
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PERU

Zajęcia w orato-
rium w rozwijają 
kreatywność dzieci 
w San Lorenzo

Wsparcie funkcjonowania domu dla 
chłopców ulicy Casa Don Bosco w Limie

Dom dla chłopców ulicy w Limie 
to miejsce, gdzie trafiają młodzi 
ludzie, których domem, z różnych 
przyczyn, stała się ulica. Obec-
nie w domu mieszka 57 chłopców .  
Tu odnajdują nie tylko dach nad gło-
wą, możliwość podjęcia edukacji 
i  pracy, ale przede wszystkim tro-
skę, zrozumienie i drogę do Boga.

O wychowanie w duchu św. Jana Bo-
sko dbają salezjanie, którym od lipca 
pomaga wolontariusz Łukasz Bankiel. 
Jego najważniejszym zadaniem jako 
wychowawcy jest dawanie swoją po-
stawą przykładu chrześcijańskiego 
życia osoby świeckiej, tak ważnego 
w resocjalizacji młodych. Dzięki jego 

zaangażowaniu wsparliśmy również 
finansowo funkcjonowanie placówki. 

Wsparcie działalności oratorium w San 
Lorenzo

W położonym w peruwiańskiej dżungli 
miasteczku San Lorenzo salezjanie 
prowadzą cztery oratoria (świetlice), 
w których wielu lat nasi wolontariu-
sze pracują z dziećmi i młodzieżą, 
pomagając w lekcjach, animując czas 
wolny i dzieląc się swoimi pasjami.
  
Do sierpnia 2017 roku w placówce 
pomagały Monika Michalska i Aga-
ta Jaworska, a obecnie ich pracę 
kontynuują Joanna Piecyk i Ewe-
lina Parkitna. Dzięki hojności dar-
czyńców, wolontariuszki przekazały 
także wsparcie finansowe, jednak 
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najważniejszym darem jest ich obec-
ność i czas poświęcony młodym.

Wsparcie działalności oratorium w Piura

Salezjańskie oratorium Bosconia na 
przedmieściach Piura jest miejscem,  
w którym ponad setka młodych miesz-
kańców slamsów może naprawdę po-
czuć się dziećmi. To ich drugi dom, gdzie 
w przyjaznej atmosferze, przy beztro-

skiej zabawie mają szansę oderwać się 
od problemów, które na co dzień towa-
rzyszą ich rodzinom. Od sierpnia 2017 
wolontariuszki Joanna Kownacka i Ma-
ria Zych pomagają  podopiecznym odra-
biać lekcje i  rozwijać zainteresowania,   
a przede wszystkim jako wychowaw-
czynie uczą ich wzajemnego szacunku, 
odpowiedzialności, uczciwości, czyli jak 
mawiał św. Jan Bosko bycia dobrym 
chrześcijaninem i uczciwym obywatelem.  

Bądźcie zawsze radośni – to jedna ze wskazówek, które zostawił nam w spadku święty Jan 
Bosko, założyciel Zgromadzenia Salezjańskiego. To zdanie przez długi czas rodziło we mnie 
bunt. Przecież nie można cały czas się śmiać. Są sytuacje w życiu, kiedy radość wydaje się 
nie na miejscu. A jednak… każdego dnia otaczają nas roześmiane buzie dzieciaków z orato-
rium. One, jak nikt inny, są specjalistami od cieszenia się „z niczego”. My uczymy je zasad 
matematyki, one uczą nas prostej radości, która wbrew wszelkim regułom mnoży się, kiedy 
się ją dzieli, no bo jak tu nie odpowiedzieć uśmiechem na uśmiech? Jeśli szatan boi się ludzi 
radosnych, jak twierdził Jan Bosko, to od Bosconii na pewno trzyma się z daleka.

″

Maria Zych
Wolontariuszka w Piura (Peru)

Roześmiane twarze 
dzieci w Callao to 
powód do radości 
dla naszych wolon-
tariuszy
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Pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za Wasze modlitwy i Waszą dobroć,  jak 
również za pomoc tak duchową, jak i materialną. Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI 
ŚWIATU bardzo się stara, by stwarzać jak najlepsze warunki rozwoju naszych dzieł salezjań-
skich i zawsze nas wspomaga w projektach realizowanych dla dobra naszych podopiecz-
nych. Podczas uroczystości 25-lecia mojego kapłaństwa ks. Adam Parszywka, inspektor kra-
kowskiej prowincji salezjanów powiedział: „W Europie wiele kościołów zamyka się i zamienia 
się w kina, a w Peru przekształca się kina w kościoły”. To jest prawda. Dzięki Waszej pomo-
cy już wstawiliśmy nowe drzwi i okna. Z serca dziękuje całej ekipie SWM, Wolontariuszom  
i szczególnie Wam, drodzy Darczyńcy.

″

″

ks. Piotr Dąbrowski SDB
Misjonarz w Callao (Peru)

Zakup drzwi i okien do kościoła w Callao 

Salezjańskie dzieło w Callao na obrzeżach 
Limy jest odpowiedzią na wielkie potrzeby 
i biedę nie tylko materialną, ale i duchową 
mieszkającej tam ludności. Aby stworzyć 
wiernym miejsce modlitwy, zaadapto-
wano budynek starego kina pochodzący  
z jeszcze z lat 30-stych ubiegłego wieku.

Przekazane przez nas wsparcie fi-
nansowe umożliwiło pełną adaptację 
budynku do nowej roli (usuniecie ubi-
kacji i kuchni z wnętrzna kościoła),  
a także zakup oraz montaż drzwi i okien 
wraz z kratami. Dzięki Waszej pomocy 
parafianie księdza Piotra Dąbrowskie-
go mogą modlić się w godnych i bez-
piecznych warunkach. Ponadto malar-
ka pani Katarzyna przekazała ikonę 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na-
pisaną specjalnie dla parafii z Callao. 
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Wraz z parafianami z Callao jesteśmy 
wdzięczni za tę piękną inicjatywę i wkład 
w dzieło misyjne. Wspaniały obraz już nieba-
wem zawiśnie w głównym ołtarzu kościoła. 

Wsparcie oratoriów w Callao

„Frigorifico” czyli lodówka, tak potocz-
nie nazywana jest jedna z ubogich dziel-
nic na obrzeżach Limy, nieopodal portu 
w Callao. To miejsce o wysokim stopniu 
przestępczości, gdzie wielu młodych nie 
chodzi do szkoły. Tym bardziej potrze-
ba im dobrych przykładów chrześcijań-
skiego życia i propozycji pożytecznego 
spędzania czasu. Nasi wolontariusze 
Agnieszka i Waldemar Słupińscy wspie-
rają prace działających na terenie slum-
su salezjańskich oratoriów - prowadzą 

zajęcia sportowe, plastyczne i tanecz-
ne dla dzieci oraz grupy formacyjne dla 
młodzieży.

Wsparcie budowy klasztoru sióstr  
klarysek w Pariacoto

Praca duszpasterska sióstr klarysek  
w Pariacoto polega głownie na modli-
twie w intencjach wiernych oraz piel-
grzymów, którzy odwiedzają to miej-
sce, by pomodlić się przy grobach 
błogosławionych męczenników fran-
ciszkańskich o. Michała Tomaszka i o. 
Zbigniewa Strzałkowskiego. Aktualnie 
siostry są w trakcie budowy klasztoru. 
W chwili obecnej na miejscu przeby-
wają dwie siostry, które czuwają nad 
pracami budowlanymi, pozostałe przy-

Siostra Krystyna  
i dziewczęta 
pragnące odkryć 
w Pariacoto swoje 
powołanie
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Paulina i Bartek 
świetnie odnaleźli 
się wśród miesz-
kańców peruwiań-
skich Andów

będą do Pariacoto, gdy zostaną one 
ukończone. Miejsce to odwiedzają tak-
że młode dziewczęta czujące powoła-
nie do życia zakonnego, niestety siostry 
nie mają dla nich odpowiednich po-
mieszczeń. Dzięki wsparciu od naszych 
Darczyńców  udało się zebrać środki 
na zakup cegieł i cementu na budowę. 

Projekt wychowawczy w internacie  
w Calca 

W internacie w Calca położonym mię-
dzy malowniczymi szczytami peru-
wiańskich Andów mieszka obecnie 48 
chłopców w wieku 12-17 lat. Pochodzą 
oni zwykle z małych wiosek, a możli-
wość pobytu w internacie jest dla nich 
jedyną szansą na dostęp do edukacji. 
Dom administrowany przez salezjanów 
prowadzi dwójka wolontariuszy Paulina  
i Bartłomiej Bochenkowie. Po kilku mie-

siącach spędzonych na posłudze ewan-
gelizacyjnej w dżungli, ze względów 
zdrowotnych musieli zmienić klimat. 
Obecnie świetnie sobie radzą w nowym 
miejscu, koordynując funkcjonowanie 
internatu, dbając o to, by wychowan-
kowie mieli zapewnione wyżywienie 
oraz dobre warunki do nauki i rozwoju.  

Razem dla Peru – wsparcie placówki sa-
lezjańskiej w Piura po klęsce żywiołowej

Na początku 2017 roku Peru nawie-
dziły największe od 20 lat powodzie.  
W odpowiedzi na prośbę ks. Jana Pytli-
ka z misji Bosconia podjęliśmy działa-
nia, aby wesprzeć mieszkańców w Piura 
w obliczu zaistniałej klęski żywiołowej.  
Dzięki akcji #RazemDlaPeru pomogliśmy 
w odbudowie 12 domostw zrujnowanych 
przez powódź. Projekt został zrealizo-
wany przez poznański oddział SWM.
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AFRYKA
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Remont szpitala w Kolwezi

W miejscowości Kolwezi Siostry pro-
wadzą szpital AFIA. Nazwa ta ozna-
cza życie – błogosławieństwo na 
każdy dzień. Pomoc, którą chorzy 
otrzymują w szpitalu jest dla nich 
takim właśnie błogosławieństwem.  
Pomogliśmy wyremontować szpitalne 
budynki, chorzy szybciej mogą wra-
cać do zdrowia w świeżo wymalowa-
nych salach, gdzie nie przecieka dach, 
a tynk nie sypie się na głowę. Dzięki 
Waszej ofiarności udało się także 
zakupić leki i pokryć część wynagro-
dzenia dla personelu szpitalnego.

Cieszy fakt, że ludzie przychodzą, chcą się leczyć, bo mają ufność i są wdzięczni za każdy 
gest dobroci. Wiedzą też, że w przeciwieństwie do innych szpitali my najpierw leczymy, a póź-
niej ewentualnie prosimy o jakieś małe wynagrodzenie. Każde uratowane życie jest dla nas 
skarbem, dodaje nowych sił i wiary, że warto.

″
s. Estera Wawro SDS

Misjonarka w Kolwezi (DRK)

Siostra Estera 
z uśmiechem 
poświęca swój 
czas pacjentom 
szpitala
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Jest radość! 
Wolontariuszka 
Agnieszka Chlipała 
i etiopskie dzieci 
podczas obozu 
wakacyjnego

ETIOPIA

Organizacja obozów wakacyjnych  
w Awassie, Dongorze oraz Fullasie, 
Soddu Abala i Dhadim

Organizacja obozów wakacyjnych 
w Etiopii przez naszych wolontariuszy 
jest już coroczną tradycją. Tym razem 
odbyło się ich jednak znacznie więcej, 
bo aż pięć, a to oznacza pięć razy wię-
cej dzieci, które spędziły pożytecz-
nie czas i pięć razy więcej radości.

Wolontariuszki wrocławskiego oddziału 
SWM Agnieszka Chlipała i Aleksandra 
Mularczyk przeprowadziły zajęciać roz-

wojowe dla dzieci z trzech etiopskich 
wiosek Fullassy, Soddu Abala i Dhadim. 
Oprócz tego wolontariuszki zakupiły 
buty i koce dla chorych ludzi oraz ma-
terace do internatu. Podarowały także 
sprzęt liturgiczny dla jednej z kaplic. 
Wolontariuszki z Poznania Eliza Kur  
i Urszula Sikora organizowały czas dla 
500 dzieci z Awassy, a Hanna Przegon 
i Alicja Kalinowska z krakowskiego od-
działu animowały zajęcia dla 300 dzie-
ci z Dongory. Dla każdego uczestnika 
obóz był okazją do modlitwy, nauki i za-
bawy, możliwością zapomnienia, choć 
na chwilę, o niełatwej codzienności.

″
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Wsparcie działalności edukacyjnej 
placówki misyjnej w Shire

Dzięki współpracy z Wydawnictwem 
M środki finansowe uzyskane ze 
sprzedaży etiopskiej kawy, zostały, 
jak co roku, przekazane do szkoły sa-
lezjańskiej w Shire, do której w minio-
nym roku szkolnym uczęszczało 673 
uczniów. W ramach tego wsparcia 
udało się zakupić materiały eduka-
cyjne do laboratorium chemicznego 
oraz książki i sprzęt audiowizualny 
do biblioteki. Zorganizowano tak-
że szereg aktywności dla uczniów: 
dzień sportu, dzień nauki i technolo-

gii, dzień kulturalny oraz obchody uro-
czystości św. Jana Bosko. Jak widać, 
czas spędzony przy filiżance dobrej 
kawy jest świetną okazją do reflek-
sji i pomocy drugiemu człowiekowi. 

Wsparcie funkcjonowania szkoły i przed-
szkola oraz dożywianie dzieci w Zway

Siostry Salezjanki w Zway prowadzą 
centrum edukacyjne, do którego należy 
przedszkole, szkoła podstawowa i śred-
nia. Działania te wsparły nasze wolonta-
riuszki Agnieszka Truchan i Magdalena 
Matczak. Agnieszka odpowiedzialna jest 
za prowadzenie przedszkola, a Magda 

Pierwsze dziecko, które poznałam w Etiopii to Tesfanesh, co oznacza Nadzieja. Jedna z naj-
bardziej uśmiechniętych i radosnych dziewczynek, jednocześnie bardzo sprytna i pomimo 
swoich 6 lat spokojnie można z nią dogadać po angielsku, co tutaj jest raczej niespotykane. 
Poznając historię jej życia, wydaje się, że imię Nadzieja, jest dla niej jak dar, dzięki któremu 
idzie do przodu, że wraz z tym imieniem dostała wiarę… Kiedy ją poznałam przypadkowo, 
trwały jeszcze wakacje, nie wiedziałam, że będzie jedną z dziewczynek, które skorzysta-
ją z naszego projektu wspierającego edukację i dożywianie uczniów szkoły prowadzonej 
przez siostry salezjanki. Teraz myślę, że ona mogłaby być jego patronką, tytuł brzmiałby 
dużo ładniej: Projekt Nadziei. Bo tak właśnie jest, ten projekt dał nadzieję, daje ją cały czas. 
Możliwość edukacji to dla małego Etiopczyka realna i jedyna alternatywa wobec szarej, 
brudnej i nieprzyjaznej ulicy. To także poczucie, że jego los jest dla kogoś ważny. To duma, 
że może ubrać się w czysty mundurek, zapakować plecak, odrobić lekcje, spotkać się z in-
nymi uczniami. Podczas sprawdzania obecności w szkole to poczucie, że ktoś się troszczy 
o niego, że ktoś go zauważa, że musi być czysty, punktualny i że jego codzienne wstawa-
nie rano ma sens. Pamiętajcie, że Wasze złotówki nie giną gdzieś na kontach w bankach, 
one realnie się przekładają na uczucia, doświadczenia i zmieniają życie konkretnych osób. 

″

Agnieszka Truchan
Wolontariuszka w Zway (Etiopia)
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przez 2 miesiące pracowała jako na-
uczycielka angielskiego w szkole. Do-
stęp do placówek edukacyjno – wy-
chowawczych jest w zasadzie jedyną 
szansą dla dzieci i młodzieży, aby po-
trafiły potem wykorzystać swój poten-
cjał, a także potencjał własnego kraju 
i odpowiedzialnie żyć. To dawanie węd-
ki, a nie ryby. Sfinansowaliśmy zakup 

podręczników, przyborów szkolnych, 
plecaków, butów i mundurków dla 50 
uczniów będących w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej. Wsparliśmy także 
program szkolnego dożywiania, który 
dla wielu dzieci oznacza jedyną moż-
liwość zjedzenia posiłku w ciągu dnia. 
Projekt na miejscu koordynowała na-
sza wolontariuszka Agnieszka Truchan.

″ 50 1000
DZIECI DOSTAŁO 

SZKOLNĄ WYPRAWKĘ 
I CODZIENNY POSIŁEK

DZIECI WZIĘŁO UDZIAŁ 
W  WAKACYJNYCH 

OBOZACH

Agnieszka Truchan 
czerpie mnóstwo 
radości z pracy  
z przedszkolakami
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GHANA

LIBERIA

Ksiądz Piotr Wojnarow-
ski  i jego podopieczni 
z Ghany

Wsparcie działalności młodzieżowej

Po raz kolejny wsparliśmy misyjną pracę 
księdza Piotra Wojnarowskiego odpo-
wiedzialnego za animację grup młodzie-
żowych w Ghanie. Do najważniejszych 
wydarzeń ubiegłego roku należy zali-
czyć wakacyjne półkolonie dla dzieci, 
po raz pierwszy w trzech różnych miej-
scach: Ashaiman, Afienya i Tema New 
Town. Dla 500 dzieci był to intensywnie 
i owocnie spędzony czas. Był czas na 
naukę, gry i zabawy i treningi sportowe 
(wśród których po raz pierwszy pojawi-
ła się nauka pływania) oraz modlitwę 
i salezjańskie „słówko”. We wrześniu od-
było się Krajowe Forum Salezjańskie-
go Ruchu Młodzieżowego w Sunyani, 
w którym uczestniczyło 130 młodych 
z trzech salezjańskich placówek. Forum 
zostało zorganizowane z okazji 25-le-
cia pracy Salezjanów w Ghanie. Oprócz 
konferencji, spotkań w grupach, gier ze-
społowych, zawodów sportowych, wie-
czorów kulturalnych, nie zabrakło czasu 

Organizacja obozu wakacyjnego i praca 
w Centrum Młodzieżowym Don Bosco 
w Monrovii

Iwona Bajtek i Marta Mazur (Boche-
nek) przez trzy miesiące pomagały 
w działalności Centrum Młodzieżowego 
w stolicy jednego z najuboższych kra-
jów Afryki Zachodniej. Wraz z miejsco-

na Mszę Świętą, spowiedź i wspólną 
modlitwę. Pomogliśmy w realizacji tych 
działań, przekazując wsparcie finan-
sowe oraz rzeczowe.  Wolontariusze 
oddziału wrocławskiego włączyli się  
finansowo w organizację obozu wakacyj-
nego dla dzieci i młodzieży w Ashaiman.

wymi animatorami wolontariuszki pro-
wadziły zajęcia edukacyjne i sportowe 
podczas obozu wakacyjnego dla 500 
dzieci. Ponadto udzieliliśmy wsparcia 
finansowego, pokrywając koszty zatrud-
nienia trenerów i nauczycieli oraz część 
innych kosztów związanych z eduka-
cją najuboższych dzieci. Projekt zo-
stał zrealizowany przez SWM Wrocław.
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Ksiądz Artur Bartol 
w otoczeniu małych 
mieszkańców Bangi

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Budowa 12 studni w okolicach Bangi

Przez lata posługi w Czadzie ks. Artur 
Bartol sdb zyskał niemałe doświadczenia 
w kierowaniu budowami studni. Teraz wy-
korzystuje je w sąsiednim kraju, gdzie 
oprócz pięknej pracy duszpasterskiej 
dba o to, by jego parafianie mieli do-
stęp do wody, która zapewnia życie.
  
Dzięki inicjatywom parafii, szkół, 
a także indywidualnym darczyńcom 
akcja przebiegła błyskawicznie i w tym 
roku przekazaliśmy środki na budowę 
aż 12 studni. Obecnie powstało już 
6 studni , a kolejne są w trakcie bu-

dowy. Studnie powstają w wioskach 
należących do salezjańskiej para-
fii, w pobliżu kaplic, gdzie miesz-
kańcy gromadzą się na modlitwę.  

Dożywianie ubogich w Bangi

Salezjańska parafia znajdująca się na 
peryferiach stolicy Bangui w Galabadja 
liczy prawie 10.000 wiernych. Przeka-
zaliśmy wsparcie finansowe na zakup 
żywności dla najuboższych mieszkań-
ców dzielnicy. Z pomocy tej skorzysta-
ły głównie osoby samotne oraz dzie-
ci w prowadzonej przez salezjanów 
szkole podstawowej i przedszkolu.

12
STUDNI
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SIERRA LEONE

Wsparcie salezjańskiej szkoły w Bo Town

Dzięki zaangażowaniu grupy misyjnej 
działającej przy salezjańskiej szkole 
w Świętochłowicach wsparliśmy dzie-
ci ze szkoły w Bo Town. Zebrane przez 
polskich uczniów m.in. podczas festy-

nu „Misja Uśmiech” fundusze pozwoli-
ły na kontynuację programu w szko-
le i w centrum młodzieżowym w Bo. 
Wsparcie to pozwoliło także na zorga-
nizowanie bożonarodzeniowej uroczy-
stości w szkole, podczas której każde 
dziecko otrzymało drobny podarunek.

Serdecznie dziękuję Wam za wsparcie, jakim otaczacie dzieci ze Sierra Leone. To olbrzymia 
pomoc! Jestem poruszony Waszą ofiarnością i nieustannie się za Was modlę. Na zdjęciach 
widzicie radosne dzieciaki – to właśnie dzięki Wam ich uśmiech jest tak szeroki. A to znaczy, 
że „Misja uśmiech”, którą podjęliście zakończyła się sukcesem! Gdy zobaczyłem to szczęście 
wymalowane na ich buziach bardzo ucieszyłem się, że w tym szczególnym czasie Bożego 
Narodzenia jest ktoś, kto o nich pamięta.

″

Ks. Sergej Goman SDB
Misjonarz w Bo Town (Sierra Leone)

Dzieci ze Sierra 
Leone dziękują 
wszystkim 
Darczyńcom
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″
Uczniowie z Sudanu 
Południowego z ra-
dością jedzą każdy 
posiłek

SUDAN POŁUDNIOWY

Pomoc ofiarom głodu

Początek 2017 roku naznaczony był 
przez klęskę głodu, która dotknęła 
mieszkańców Sudanu Południowe-
go. Dodatkowo z powodu napiętej 
sytuacji politycznej tysiące ludzi mu-
siało opuścić swoje domy. Nasz apel 
o pomoc spotkał się z olbrzymim od-
zewem. Dzięki temu wsparliśmy fi-
nansowo działania salezjanów z Wau, 
którzy zapewnili żywność i schronie-
nie dla 5000 osób w tymczasowym 
obozie zorganizowanym przy koście-
le, zanim inne organizacje rozpoczęły 
udzielanie wsparcia. Oprócz poczucia 

bezpieczeństwa, na tyle, na ile to moż-
liwe w sytuacji konfliktu zbrojnego, 
uchodźcy znaleźli tam także pomoc 
medyczną i żywność. Wsparcie posłu-
żyło też chłopcom, którymi opiekują 
się salezjanie w ramach programu dla 
dzieci ulicy. Drugą część zebranych 
środków przesłaliśmy do sióstr sale-
zjanek, które prowadzą w Wau dwie 
szkoły podstawowe i przedszkole. To 
miejsca, gdzie dzięki Waszej pomocy 
1900 uczniów codziennie otrzymuje 
ciepły posiłek ,  który często jest ich 
jedynym pożywieniem w ciągu całe-
go dnia. Środki na ten cel przekazał 
SWM Kraków oraz SWM Wrocław.



22

TANZANIA

Budowa studni w Biharamulo

Szkoła im. św. Seweryna oraz internat 
dla dzieci, wybudowane przez SWM 
w latach 2008-2009, należą do kato-
lickiej parafii Biharamulo w północ-
no-zachodniej Tanzanii. Jest to jeden 
z najbiedniejszych regionów w kraju. 
Długo oczekiwana studnia głębinowa 
przy szkole została wreszcie ukoń-
czona! Oznacza to dostęp do zdrowej 
wody pitnej dla uczniów, nauczycie-
li, pracowników szkoły i okolicznych 
mieszkańców. Zostały również zamon-
towane zbiorniki na wodę oraz stwo-
rzona infrastruktura umożliwiająca 
wygodne korzystanie z wody ze studni.

Modernizacja i doposażenie bibliotek oraz 
szkolenia w szkołach w Dodomie i Didia

Salezjańskie szkoły średnie w Dodomie 
i Didia cieszą się opinią jednych z najlep-
szych placówek edukacyjnych w swoich 
regionach. Uczęszcza do nich ok. 2 tys. 
młodych ludzi, w tym ze środowisk ubo-
gich i defaworyzowanych. W Dodomie 
zmodernizowaliśmy dla nich bibliotekę 
oraz stworzyliśmy salę komputerową, 
a w Didia wybudowaliśmy czytelnię. 
Ponadto dla obu placówek zakupiliśmy 
ponad 7 tysięcy nowych książek, prze-
prowadziliśmy lekcje biblioteczne oraz 
szkolenia dla nauczycieli. Dla uczniów 
w obydwu szkołach to ogromna zmia-

42  7213
KOMPUTERY NOWYCH KSIĄŻEK

Uczniowie ze 
szkoły w Dodomie 
wreszcie mogą ko-
rzystać w nowych 
podręczników
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na. Do tej pory uczyli się właściwie 
tylko z własnych notatek w zeszytach. 
Dziś mogą skorzystać z podręczników 
i innych książek, a nawet z multimedial-
nych materiałów edukacyjnych i – w Do-
domie – z Internetu. Projekt był współ-
finansowany ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w ramach kon-
kursu Polska Pomoc 2017.  Za realiza-
cję działań na miejscu odpowiedzialne 
były Monika Kubica i Katarzyna Caban.

Zakup zbiorników na wodę do internatu 
w Didia

To kolejne wspólne przedsięwzięcie 
wraz z polskimi i słowackimi przedsię-

biorcami (Firma Zibet i Cementownia 
Ladce). W tym roku udało się zakupić 
12 septycznych zbiorników na wodę  
po 5.000 litrów każdy, które zosta-
ły umieszczone przy internatach dla 
uczniów i w szkolnych toaletach. Zbior-
niki umożliwią zgromadzenie podczas 
pory deszczowej aż 60.000 litrów wody 
więcej niż dotychczas! Dzięki temu dłu-
żej wystarczy jej podczas pory suchej. 
Po wykorzystaniu deszczówki, prze-
pompowana zostanie do nich woda 
ze studni. Najważniejsze, że ucznio-
wie mieszkający w internatach mogą 
pobierać wodę w pobliżu miejsca za-
mieszkania i nie muszą, jak do tej pory, 
nosić ciężkich wiader kilkaset metrów.

Każdy litr wody to 
dla uczniów z Didia 
powód do radości

600012
LITRÓW WODY WIĘCEJ ZBIORNIKÓW NA WODĘ 
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UGANDA

Wykończenie i montaż paneli fotowolta-
icznych w przychodni w Koja

Blisko 18 000 polskich uchodźców, 
którzy wydostali się z ZSRR w latach 
1942-43 dotarło do Afryki, jednym 
z największych osiedli była Koja nad 
jeziorem Wiktorii. Przybysze, głów-
nie ludzie młodzi – kobiety i dzieci 
budowali tu od nowa swoje życie. Po 
latach wyrazem wdzięczności dla go-
ścinnej afrykańskiej ziemi stała się 
inicjatywa budowy przychodni dla 
lokalnej społeczności przez człon-
ków Związku Polskich Sybiraków.
  
W tym roku udało się zakończyć budo-
wę i sfinansować montaż kolektorów 
słonecznych. W listopadzie odbyło się 
uroczyste otwarcie przychodni, w któ-
rym wzięli udział przedstawiciele spo-
łeczności Polskich Sybiraków, którzy 
dzieciństwo spędzili w Koja, przedsta-
wiciele Ambasady RP w Ugandzie oraz 
reprezentant SWM. Wzruszający powrót 
do krainy szczęśliwego dzieciństwa 

czasu wojennej zawieruchy uwiecznił na 
taśmie filmowej ks. Roman Sikoń sdb.
 
Wsparcie funkcjonowania domu dla 
dzieci ulicy Don Bosco Calm

W miejscowości Kampala salezjanie 
prowadzą ośrodek dla dzieci i młodzie-
ży, którego głównym celem jest pomoc 
i wsparcie dla dzieci ulicy. W Don Bosco 
Calm odbywają się zajęcia edukacyjne 
i kulturalno-społeczne. Mają one ogrom-
ny wpływ na wykształcenie młodych, 
pomagają wzmocnić ich pewność sie-
bie i poczucie własnej wartości, które 
z różnych przyczyn są mocno osłabione.

Jednym z ważniejszych działań, jakie 
podejmują wychowawcy ośrodka, jest 
rozwijanie talentów swoich podopiecz-
nych. Aby było to możliwe konieczne 
jest najpierw zaspokojenie podstawo-
wych wychowanków. Dzięki hojnemu 
wsparciu mieszkańców Orawy pomogli-
śmy zakupić żywność i zapewnić stałe 
posiłki dla 164 podopiecznych ośrodka.

Dzięki Waszemu 
wsparciu dzieci  
z Don Bosco Calm 
mogą rozwijać 
swoje talenty
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Chłopcy z domu  
w Abidżanie już są 
gotowi by iść do 
szkoły

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Wsparcie domu dla dzieci ulicy w Abi-
dżanie

Salezjanie w Abidżanie prowadzą dwa 
domy dla dzieci ulicy: „Mama Małgorza-
ta” dla nowych wychowanków i „Mago-
ne”, w którym dzieci przechodzą przez 
dalsze fazy integracji społecznej. Celem 
jest asystencja wychowawcza, czyli po 
prostu bycie z młodymi i dla młodych. 
Prowadzenie programu pomocowego  
i funkcjonowanie obu domów możliwe 
jest dzięki ludziom dobrej woli, którzy 

pomagają sfinansować niezbędne wy-
datki. Dzięki Wam pomogliśmy w po-
kryciu kosztów edukacji nieformalnej 
dla 20 dzieci (wynagrodzenie dla na-
uczyciela oraz przybory szkolne). Nie-
formalna szkoła to klasa przeznaczo-
na dla dzieci, które przygotowywane 
są do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia 
te pomagają im oswoić się z rytmem 
szkolnym. Dzięki temu, gdy przyzwy-
czają się do środowiska szkolnego, nie 
mają już większych trudności z adapta-
cją do formalnego systemu edukacji.
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AZJA

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

Wsparcie funkcjonowania Domu Pokoju 
w Betlejem

Wrażliwe na trudny los dzieci palestyń-
skich siostry elżbietanki założyły w Be-
tlejem, na terytorium Autonomii Pale-
styńskiej dom dziecka znany jako Dom 
Pokoju. Od 2010 roku siostry niosą pomoc 
ofiarom wojny, przemocy, nędzy mate-
rialnej i konfliktów rodzinnych. W domu 
przebywa obecnie 30 dzieci. Dzięki temu 
mają możliwość uczęszczania do ka-
tolickich szkół, zdobywania rzetelnego 

wykształcenia oraz wzrostu w wierze. 
W sierpniu do Betlejem wyjechały wolon-
tariuszki Agnieszka Drabina  i Katarzyna 
Klimkiewicz, a w październiku zastąpiło je 
małżeństwo Dominika i Jacek Żukowie. 
Wolontariusze pomogli w prowadzeniu 
domu i organizacji zajęć dla dzieci (języ-
kowych, sportowych, plastycznych, ta-
necznych i informatycznych). Obecność 
i czas poświęcony na rozmowy z wycho-
wankami były najcenniejszym darem. 
Dzięki hojności Darczyńców przekazali 
także finansowe wsparcie dla placówki. 

Kasia Klimkiewicz 
z wychowankami 
Domu Pokoju
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INDIE

Wsparcie finansowe szkoły dla głucho-
niemych w Kodur

Przekazaliśmy fundusze na najpilniej-
sze potrzeby ośrodka dla dzieci głu-
choniemych.  Sfinansowaliśmy jedzenie, 
ubrania, wypłaty dla pracowników oraz 
zakup sprzętu terapeutycznego (m.in. 
aparaty słuchowe, przybory szkolne 
i materiały edukacyjne), a także opła-
tę niezbędnych rachunków. Projekt 
zrealizował oddział SWM Wrocław.

Praca wychowawcza w diecezji Nellore

Kolejny raz wolontariuszki z SWM 
Wrocław wsparły działalność szkoły 
podstawowej i przedszkola w Nellore.   
Do końca marca w placówce prze-
bywały  Agata Kopańska i Karolina 
Molendzka, obecnie ich pracę kon-
tynuują Marta Jerzyk i Judyta Malic-
ka. Wolontariuszki prowadzą lekcje 
języka angielskiego oraz pozalekcyj-
ne zajęcia artystyczne i sportowe. 

Judyta  wśród 
swoich uczennic
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MONGOLIA

Dożywianie dzieci i młodzieży w Ułan 
Bator

Szacuje się, że 43% dzieci jada tylko 
jeden posiłek dziennie, ma tylko jed-
no ubranie i nie uczęszcza do żadnej 
szkoły. W Savio Home przebywa obec-
nie 18 chłopców. Część z nich uczy się 

zawodu w szkole salezjanów, co ułatwi 
im start w dorosłe życie. Dom ten jest 
dla nich jedyną szansą. Dzięki środkom  
przekazanym do salezjanów pracują-
cych w Ułan Bator pomogliśmy zapew-
nić posiłki dla podopiecznych domu dla 
chłopców ulicy Savio Home. Projekt zo-
stał zrealizowany przez SWM Wrocław.

Salezjański dom  
w Ułan Bator to dla 
chłopców szansa 
by zdobyć wykształ-
cenie

Wychowankom  
z Ułan Bator apetyty 
zawsze dopisują
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SYRIA

Wsparcie ofiar wojny w Aleppo

W obliczu wojny w Syrii wiele orga-
nizacji udzielało doraźnej pomocy 
mieszkańcom zrujnowanego Aleppo. 
Pracujący od lat w Aleppo i Damasz-
ku salezjanie nawet w obliczu działań 
wojennych nie zaprzestali prowadzenia 
oratoriów (świetlic) dla ponad 2 tysięcy 
dzieci i młodzieży, dając im możliwość 
choć na kilka godzin zapomnieć o co-
dziennych problemach i cieszyć się ze 
spotkania z rówieśnikami. W oratorium 

jest czas na wspólną modlitwę, kate-
chezę, a także gry i zabawy. Ponadto 
w ośrodku salezjańskim w Kafroun 
znalazło schronienie ponad 500 osób, 
które musiały opuścić swoje domy. 
Oprócz możliwości realizacji tych dzia-
łań Wasze wsparcie zapewniło także 
doraźną pomoc: paczki żywnościowe, 
ciepłe ubrania, pomoc finansową dla 
rodzin w najtrudniejszej sytuacji, za-
kup paliwa do generatorów, opłacenie 
szkoły, akademików dla studentów, wy-
jazdy wakacyjne nad morze dla dzieci.

W Oratorium dzieci 
i młodzież z Alep-
po może choć na 
chwilę zapomnieć 
o doświadczeniach 
wojny

2000 5000
MŁODYCH LUDZI

OBJĘTYCH OPIEKĄ
OFIAR WOJNY, KTÓRYM 

UDZIELONO POMOCY
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EUROPA

UKRAINA

Wsparcie Centrum Młodzieżowego Don 
Bosco w Odessie

W listopadzie 2017 roku Centrum Młodzie-
żowe Don Bosco w Odessie świętowało 
17 lat swego istnienia. Jak co roku dla 
podopiecznych Centrum zostały zorgani-
zowane letnie i zimowe obozy wakacyjne, 

w których łącznie wzięło udział 85 dzieci. 
W tym roku szczególnym działaniem była 
pomoc dla przesiedleńców z wschodniej, 
objętej wojną części Ukrainy (stypendia 
dla młodzieży, pomoc żywnościowa oraz 
leki dla potrzebujących rodzin). Poprzez 
przekazane wsparcie finansowe pomo-
gliśmy w realizacji tych przedsięwzięć.

Uczestnicy 
salezjańskiego 
kursu duchowości 
z dumą prezentują 
swoje certyfikaty
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Naszym wsparciem finansowym i mo-
dlitewnym objęliśmy także pracę pol-
skich i lokalnych misjonarzy w Afryce 
i Ameryce Południowej:

INDYWIDUALNE 
WSPARCIE MISJONARZY

Ks. Jan Marciniak 
pracujący w Sudanie 
Południowym

ks. Jan Marcniak 
(Sudan Południowy)

ks. Artur Bartol
(Republika Środkowoafrykańska)

s. Salezja Kasza 
(Burundi)

ks. Piotr Wojnarowski 
(Ghana)

ks. Piotr Dąbrowski 
(Peru)

ks. Chris Kunda 
(Zambia)

s. Estera Wawro 
(Demokratyczna Republika Konga)
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DZIAŁANIA
W POLSCE
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ADOPCJA 
MIŁOŚCI

Program Adopcja Miłości prowadzony jest już 13 lat. Dzięki modlitewnej i finansowej pomocy 
uczestników Programu dzieci i młode osoby mają szansę zdobycia wiedzy oraz wykształcenia, 
które w przyszłości zaowocują dobrą pracą i godnymi zarobkami. Adopcja Miłości daje młodym 

poczucie, że ktoś się o nich troszczy i komuś ich los nie jest obojętny.

swm.pl/adoptuj

z przyjemnością piszę do Was, żeby podzielić się swoją historią życia. Nazywam się Gladys 
Nambela. Przebywam w ośrodku Kasisi Children’s Home. Urodziłam się w 2007 roku i obecnie 
mam 10 lat. Naukę rozpoczęłam w 2014 roku i obecnie zdałam do 4 klasy Szkoły Podstawo-
wej. Szkoła znajduje się w Kasisi. Przedmiotami szkolnymi, w których czuję się najlepiej są 
nauka czytania i pisania oraz matematyka. Bardzo lubię również przyrodę oraz język angielski. 
Kiedy skończę naukę, chciałabym zostać pielęgniarką. Jest to moje marzenie. Bardzo lubię 
spędzać czas z moimi siostrami i braćmi z Kasisi. Bardzo chętnie pomagam przy karmieniu 
najmłodszych dzieci. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie.

″
Drodzy Przyjaciele z Polski,

Gladys Nambela

odwiedź 
naszą stronę: 
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Mapa przedstawia 
placówki, 
w których dzieci  
i młodzież zostały 
objęte opieką.

″

Gladys Nambela

Bangladesz
Lokhikul, Khonjonpur i Joypurhat

Indie 
Nellore

Tanzania 
Biharamulo

Kenia
Nairobi

Malawi

 

Lilongwe

30 uczniów internatu

400 dzieci z wiosek

Zambia
Kasisi
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WIOSKI
ŚWIATA

Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej co roku przyciąga uwagę coraz większej liczy 
osób. Unikatowe eksponaty, bogaty program warsztatowy dla grup szkolnych i gości  

indywidulanych otwiera świat misji przed każdym!

W ROKU 2017 

500 21882
OSÓB ODWIEDZIŁO
WIOSKI ŚWIATA

SZKÓŁ WZIĘŁO UDZIAŁ 
W WARSZTATCH 
EDUKACYJNYCH
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wioskiswiata.org

odwiedź 
naszą stronę: 

15 47

40 1100
PO RAZ PIERWSZY W 2017 ROKU:

UCZESTNIKÓW
MISYJNYCH 

WARSZTATÓW
 KATECHETYCZNYCH

UCZESTNIKÓW  
IX ARCHIDIECEZJALNEGO 

KONGRESU 
MISYJNEGO DZIECI

2000
PRZYJĘĆ

URODZINOWYCH
UCZESTNIKÓW 
RODZINNEGO 

PIKNIKU MISYJNEGO

SPOTKAŃ Z CYKLU 
WIELKIE WYPRAWY

NAGRODY

Global Education Innovation Award

Global Education Network Europe 
w konkursie poświęconym innowa-
cyjnym projektom z obszaru eduka-
cji globalnej przyznało nagrody dla 
wyróżniających się przedsięwzięć. 
W konkursie wzięło udział 80 organi-
zacji z 26 państw. Wioski Świata - jedy-
ny projekt z Polski otrzymały nagrodę.

Słoneczniki

Słoneczniki to nagrody portalu CzasDzie-
ci.pl przyznawane najbardziej rozwo-
jowym inicjatywom dla dzieci w wieku 
0-14 lat. Statuetki Złotych Słoneczni-
ków i Nagrody Rodziców przyznawa-
ne są w sześciu kategoriach. W tym 
roku Wioski Świata otrzymały Wyróż-
nienie Jury w kategorii PRZYRODA.
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MISYJEK
Warsztaty rodzinne z Misyjkiem to 
cykl spotkań przeznaczonych dla ro-
dziców z dziećmi w wieku od 4 do 
11 lat.  Jest to propozycja spędzania 
czasu z dziećmi w kreatywny spo-
sób oraz poznawania świata i jego 
tajemnic w formie dostosowanej 
do potrzeb uczestników. Podczas 
zajęć rodzice wykonują zadania ra-
zem z dziećmi, pracując w grupach.  
W trakcie zajęć uczestnicy wyko-
nują zadania plastyczne, poznając 

różne techniki. Podczas zajęć wyko-
rzystujemy też dużo zabaw ruchowych 
i logicznych. W warsztatach wykorzysty-
wane jest też zaplecze Parku Edukacji 
Globalnej, uczestnicy poprzez ekspona-
ty i stroje mogą z łatwością wyobrazić 
sobie realia danego regionu, który po-
znają podczas spotkań. Naszym głów-
nym celem jest rozwijanie twórczego  
i kreatywnego myślenia oraz zaszczepie-
nie w dzieciach chęci poznawania świa-
ta i zdobywania wiedzy. Zapraszamy!

Misyjek w soboty 
co 2 tygodnie  
o godz. 15.00

23 449
SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW

Warsztaty rodzinne 
to świetna okazja 
do wspólnego 
poznawania świata 
i dobrej zabawy
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PIELGRZYMKI

ISKRA MIŁOSIERDZIA

PIELGRZYMKA ROLKOWA DO CZĘSTOCHOWY

Potrzeba ewangelizacji jest coraz bardziej widoczna w Europie
 i dlatego pielgrzymki zagościły na dobre w kalendarzu SWM.

170

100

7

4

4300

221

MOTOCYKLISTÓW

ROLKARZY

DNI W DRODZE

DNI W DRODZE

KILOMETRÓW

KILOMETRÓW

swm.pl/rajd

rolkowa-wroc.pl

odwiedź 
naszą stronę: 

odwiedź 
naszą stronę: 
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MEDIA
NIEŚMIERTELNI

To nasz największy projekt medial-
ny roku 2017. Płyta „Nieśmiertelni” to 
inicjatywa podjęta przez nas wspól-
nie z muzykiem Darkiem Malejonkiem, 
będąca hołdem dla prześladowanych 
chrześcijan. Na płycie znalazły się utwo-
ry w wykonaniu znanych polskich woka-

listów, m.in. Muńka Staszczyka, Natalii 
Niemen i Łukasza Golca. Do każdego eg-
zemplarza dołączony został krzyżyk, za-
wierający przetopiony fragment pocisku, 
jaki spadł na jedną ze szkół w Aleppo. 
Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony 
został na pomoc ofiarom wojny w Syrii. 

7000

3

1000000

 SPRZEDANYCH PŁYT

KONCERTY 
NA ŻYWO

 
WIDZÓW W TVP1

niesmiertelni.swm.pl

@swmmlodziswiatu 

facebook.com/
SWMMlodziSwiatu

odwiedź 
naszą stronę: 

śledź nas 
na instagramie:

polub nas 
na facebooku:

Ikona zdobiąca 
okładkę płyty 
"Nieśmiertelni" 
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MEDIA 20-LECIE
W sierpniu obchodziliśmy 20-lecie po-
wstania SWM. Z tej okazji w niedzielę 
gościliśmy naszych Wolontariuszy z ro-
dzinami, Darczyńców i Przyjaciół misji  
w Wioskach Świata. Był to czas wspo-
mnień, wzruszających spotkań po latach, 
ale i myśli o podejmowaniu nowych wy-
zwań.Historia SWM to tysiące historii lu-
dzi. W folderze „20/20 – 20 historii na 20 

lat” ukazaliśmy naszą dotychczasową 
działalność przez pryzmat historii kon-
kretnych osób, dla których misje, w róż-
nym wymiarze, stały się częścią życia. 
W tym roku rozpoczęliśmy też remont 
naszej krakowskiej siedziby – roz-
budowaliśmy poddasze, wymienili-
śmy dach i ocieplili budynek. Czekają 
nas jeszcze prace wykończeniowe. 

youtube.com/
MlodziSwiatuSWM

odwiedź 
naszą stronę: 

Obchody 20-lecia 
SWM były okazją 
do spotkań  
i wspomnień 
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WOLONTARIAT

160 28125
WOLONTARIUSZY 

ZAANGAŻOWANYCH 
NA RZECZ MISJI

WOLONTARIUSZY 
WYJECHAŁO 

NA MISJE

ANIMACJI 
MISYJNYCH 

W PARAFIACH

Aby jedna osoba mogła wyjechać na misje wiele musi pracować i modlić się za nią w Polsce. 
W tym roku w działania SWM zaangażowało się łącznie ponad 160 wolontariuszy w 3 oddzia-

łach w Polsce. Wolontariuszami Roku 2017 zostali: Agnieszka Drabina i Szymon Cieżak.

Radośni, piękni, 
odważni i wiecznie 
MŁODZI chcą dać 
dobro ŚWIATU

199753
KILOMETRÓW (CZYLI ODLEGŁOŚĆ PONAD 

15 OKRĄŻEŃ ZIEMI) PRZEBYLI WOLONTARIUSZE 
BY DOTRZEĆ NA PLACÓWKI MISYJNE
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WOLONTARIAT
Dominika i Jacek Żukowie

(Palestyna, Betlejem)
Paulina i Bartłomiej Bochenkowie

(Peru, Calca)
Agnieszka i Waldemar Słupińscy

(Peru, Callao)

Agnieszka Drabina
Katarzyna Klimkiewicz
(Palestyna, Betlejem)

Arleta Pabian
Aneta Stachnik

(Boliwia, Tupiza)

Joanna Kownacka
Maja Zych

(Peru, Piura)

Eliza Kur
Urszula Sikora

(Etiopia, Awassa)

Łukasz Bankiel
(Peru, Lima)

Katarzyna Caban
Monika Kubica

(Tanzania, Dodoma-Didia)

Alicja Kalinowska
Hanna Przegon

(Etiopia, Dongora)

Ewelina Parkitna
Joanna Piecyk

(Peru, San Lorenzo)

Magdalena Matczak
Agnieszka Truchan

(Etiopia, Zway)

Marta Jerzyk 
Judyta Malicka 
(Indie, Nellore)

Agnieszka Chlipała
Aleksandra Mularczyk

(Etiopia, Fullassa)

Iwona Bajtek
Marta Bochenek

(Liberia, Monrovia)

WOLONTARIUSZE NA MISJACH
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ORAWA DZIECIOM 
AFRYKI

Orawianie nie zawiedli i tym razem, po raz kolejny wykazując się 
otwartością serc i życzliwością.

TO BYŁA JUŻ 16 EDYCJA ORAWY DZIECIOM AFRYKI

GOŚCILIŚMY W 11 ORAWSKICH PARAFIACH

WSPARLIŚMY DZIECI ULICY Z OŚRODKA DON BOSCO CALM W UGANDZIE

ZEBRALIŚMY 58 997 ZŁ

swm.pl/orawa

odwiedź 
naszą stronę: 
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GOŚCILIŚMY W 11 ORAWSKICH PARAFIACH

WSPARLIŚMY DZIECI ULICY Z OŚRODKA DON BOSCO CALM W UGANDZIE

ZEBRALIŚMY 58 997 ZŁ
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ŚLUB Z MISJĄ

ZAMIAST KWIATÓW

KOMU POMOŻECIE?

CO WAM ZAPEWNIAMY?

Wasi Goście mogą konkretnie wesprzeć 
misje drobnym datkiem do puszki.

BILECIKI DO ZAPROSZEŃ 
ŚLUBNYCH Z INFORMACJĄ 

DLA WASZYCH GOŚCI.

INFROMACJĘ ZWROTNĄ OD  
MISJONARZY I WOLONTARIUSZY 

PRACUJĄCYCH W MIEJSCU, KTÓREMU 
PRZEKAZALIŚCIE WSPARCIE.

ELEGANCKĄ PUSZKĘ
NA DATKI.

MOŻLIWOŚĆ REALNEJ POMOCY 
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
W KRAJACH MISYJNYCH.

Możecie konkretnie pomóc najuboż-
szym dzieciom i młodzieży w wybra-
nym przez Was projekcie misyjnym m.in 
w Bangladeszu, Malawi, Kenii, Peru, Boliwii.

slub.swm.pl

więcej info
znajdziesz na:

SPIS TREŚCI DZIĘKUJEMY 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH SPONSORÓW.
ZAPRASZAMY!



ŚLUB Z MISJĄSPIS TREŚCI DZIĘKUJEMY 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH SPONSORÓW.
ZAPRASZAMY!



Salezjański Wolontariat MŁODZI ŚWIATU
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

+48 12 269 23 33
misje@swm.pl

KRS: 0000076477
www.swm.pl

Bank PEKAO S.A.
17 1240 4533 1111 0000 5423 3120

SWM Oddział we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław

+48 71 733 64 16/ +48 504 926 443
wroclaw@swm.pl
KRS: 0000308004

SWM Oddział w Poznaniu
ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań

+48 61 820 11 32
poznan@swm.pl

KRS: 0000318637

SWM Oddział w Świętochłowicach
ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice

+48 32 345 21 67
swietochlowice@swm.pl

SWM Oddział w Kielcach
ul.1 Maja 57, 25-511 Kielce

+48 722 010 213


