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Caritas DieCez ji 
Bielsko-ż y wieck ie j

ZPC Skawa S.A.
zPC skawa s.a. od kilku lat regularnie wspie-
rają dzieła caritas Diecezji Bielsko-żywieckiej 
i innych caritas w Polsce. Dzięki wrażliwości 
Prezesa Zarządu Andrzeja Dąbrowskiego 
i jego Pracowników podopieczni caritas 
otrzymują wyroby cukiernicze. Przedsię-
biorstwo przekazując kilka ton produktów 
spożywczych umila ubogim w ten sposób 
ubogim Święta Bożego Narodzenia, Dzień 
Dziecka, Dzień chorego i inne wydarzenia.

Caritas DieCez ji 
ByDgosk ie j

Zbigniew Jasiecki
Prezes Zarządu firmy kontbud sp. z o.o. 
Pan Zbigniew prowadzi firmę zgodnie 
z zasadami wiary, gdzie największą war-
tością jest troska o los drugiego czło-
wieka. od lat ofiarnie wspiera pracą 
i wiedzą caritas Diecezji Bydgoskiej, anga-
żując się w prace projektowe i budowlane.

Caritas arChiDieCez ji 
cZęstochowskiej

Ewa Michoń
od wielu lat związana z caritas Archidiecezji 
częstochowskiej. kierownik Przytuliska dla 
kobiet i kobiet z dziećmi oaza. osoba odpo-
wiedzialna i kompetentna, dla której najważ-
niejszy jest szacunek dla drugiego człowieka.

Caritas DieCez ji 
DrohicZ yńsk ie j

Joanna i Andrzej 
Zajączkowscy
Przedsiębiorcy od lat zaangażowani w dzia-
łalność caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Bez-
interesownie służący swoim transportem 
samochodowym w niesieniu pomocy 
najbardziej potrzebującym. organizatorzy 
transportu m.in. żywności na Ukrainę. odpo-
wiedzialni również za rozwożenie artykułów 
spożywczych w ramach unijnego programu 
żywnościowego na terenie całej diecezji.

Caritas DieCez ji 
ełck ie j

Roman Prawda
Założyciel firmy ZPU Prawda, która od lat 
wspiera caritas Diecezji ełckiej. jeden z głów-
nych pracodawców w regionie. w pracy i poza 
nią kieruje się wartościami chrześcijańskimi, 
szeroko angażując się w działalność samo-
rządu lokalnego i instytucji charytatywnych.

Caritas arChiDieCez ji 
gDAńsk ie j

Małgorzata Niemkiewicz
od 1996 r. związana z caritas Archidiecezji 
gdańskiej. cechuje ją ogromne zaanga-
żowanie w wykonywanie powierzonych 
zadań i wiara w to, że „warto walczyć do 
końca”. osoba wszechstronna i elastycz-
na, która nie waha się poświęcić swo-
jego czasu i wysiłku dla dobra innych. 
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Caritas arChiDieCez ji 
gNieźNieńsk ie j

Teresa Gorczyńska
od lat wspiera Parafialny Zespół caritas 
w Archidiecezji gnieźnieńskiej. Bezintere-
sownie pomaga niepełnosprawnym, ubo-
gim i samotnym podopiecznym. Dała się 
poznać, jako sumienna opiekunka magazynu 
z żywnością. chociaż sama walczy z niepeł-
nosprawnością pomaga ok. 500 rodzinom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Caritas DieCez ji 
K al isK ie j

Krzysztof Szelc
od dwóch lat z Małżonką chętnie wspiera 
finansowo i rzeczowo działania na rzecz 
dzieci i młodzieży podejmowane przez ca-
ritas Diecezji kaliskiej. Dzięki szczodremu 
wparciu Pana krzysztofa powstają m.in. 
nowe pomieszczenia w świetlicy socjo-
terapeutycznej „samartanin” w kaliszu.

Caritas arChiDieCez ji 
k Atowick ie j

Piotr Goj
Z caritas Archidiecezji katowickiej zwią-
zany od 1999 r. Dyrektor i założyciel 
ośrodka bł. karolina w lędzinach. oso-
ba pełna ciepła i szacunku dla niepełno-
sprawnych. Ponadprzeciętny organiza-
tor, prawy i szlachetny współpracownik.

Caritas DieCez ji 
K ieleCK ie j

Irena Skrzyniarz
Z caritas Diecezji kieleckiej współpracuje 
od 15 lat. Bezinteresownie i profesjonalnie 
wspiera caritas i jej podopiecznych pomocą 
prawną. Pełni również funkcję sekretarza 
Zarządu caritas Diecezji kieleckiej. repre-
zentuje caritas w postępowaniach sądo-
wych, kieruje zespołem prawników, którzy 
udzielają beneficjentom bezpłatnych porad.

Caritas arChiDieCez ji 
kr Akowsk ie j

Dan Cake Polonia sp. z o.o.
od kilku lat firma regularnie wspiera ca-
ritas Archidiecezji krakowskiej przekazując 
w darowiźnie pieczywo, które przeznaczo-
ne jest dla potrzebujących podopiecznych 
caritas. Firma odpowiedzialna społecznie, 
szanująca godność pracowników i klientów.

Caritas arChiDieCez ji 
lUBelsk ie j

Marzena Kwiatek
Założycielka pierwszego w Archidiecezji 
lubelskiej szkolnego koła caritas, którego 
do dziś jest opiekunem. osoba niezwykle 
aktywna, działająca na wielu płaszczyznach 
związanych z pomocą podopiecznym caritas.
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Caritas DieCez ji 
łoMż yńsk ie j 

Teresa Gołębiewska 
Prezes Polskiego stowarzyszenia Diabetyków 
oddział terenowy w łomży. od lat wspiera 
działalność caritas Diecezji łomżyńskiej. Przez 
10 lat zajmowała się dystrybucją artykułów 
spożywczych w programie unijnej pomocy 
żywnościowej. Prowadzi działalność profilak-
tyczną w zakresie cukrzycy wśród społeczno-
ści lokalnej. organizuje spotkania okoliczno-
ściowe dla osób niepełnosprawnych, które 
mają formę edukacji i integracji społecznej.

Caritas DieCez ji 
łowick ie j

Ks. Mirosław Nowosielski
od 5 lat prowadzi Poradnię rodzinną przy 
NZoZ caritas w łowiczu. jako psycholog, 
ksiądz jest bardzo zaangażowany w pracę 
z osobami uzależnionymi, formację dzieci 
i młodzieży oraz pomoc rodzinom w kryzysie. 

Caritas arChiDieCez ji 
łóDZk ie j

Iwona Sitarska
kierownik i lekarz NZoZ caritas Archidie-
cezji łódzkiej. Pani Doktor udziela rocznie 
pomocy ponad 250 pacjentom wymaga-
jącym opieki w hospicjum, jednocześnie 
sprawując opiekę domową nad ponad 
50 ciężko chorymi. osoba o głębokich 
wartościach religijnych i duchowych.

Caritas DieCez ji 
OPOlsK ie j

Anita i Piotr Wotzkowie 
właściciele firmy Pebit. od 7 lat hojnie 
wspierają finansowo caritas Diecezji opol-
skiej. Dzięki ofiarności i wrażliwości Państwa 
wotzków udało się wesprzeć ponad 1300 
ubogich rodzin a także dofinansować dzia-
łalność m.in. centrum rehabilitacji dla Dzieci.

Caritas DieCez ji 
Płock ie j

Anna Worobik-Justyńska
od piętnastu lat ofiarnie pracuje w ca-
ritas Diecezji Płockiej jako lekarz. wyka-
zuje się dużym szacunkiem, empatią 
i spokojem a także prawdziwym po-
wołaniem do służby na rzecz bliźnich.

Caritas arChiDieCez ji 
PoZNAńsk ie j

Ks. Tomasz Ren
Przez 7 lat z oddaniem pełnił funkcję Za-
stępcy Dyrektora caritas Archidiecezji Po-
znańskiej. Dał się poznać, jako wspaniały 
przyjaciel młodzieży, rozwijając działalność 
szkolnych kół caritas. Doskonały orga-
nizator i animator, cechujący się niezwy-
kłą skromnością i troską o los bliźniego.
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Caritas arChiDieCez ji 
PrZeMysk ie j

Grażyna i Czesław Stasiccy
właściciele firmy el-BUD. od wielu lat wspie-
rają finansowo i materialnie caritas Archidie-
cezji Przemyskiej. Bezpłatnie przekazują m.in. 
materiały elektryczne, prowadzą remonty 
ośrodków i pomagają w organizacji pikni-
ków dla osób niesłyszących. Niejednokrotnie 
pomagali pogorzelcom i ofiarom powodzi.

Caritas DieCez ji 
r ADoMsk ie j

Elwira Skoczek
Prawnik, od wielu lat udziela bezpłatnych 
porad podopiecznym caritas Diecezji ra-
domskiej. Pani elwira bierze udział w akcjach 
charytatywnych organizowanych przez ca-
ritas i inne organizacje. jest osobą wraż-
liwą na krzywdę innych. szczególnie na 
sercu leży jej dobro dzieci i osób starszych.

Caritas DieCez ji 
rZesZowskiej

Ks. Bogdan Janik
Dyrektor ośrodka wypoczynkowo-reha-
bilitacyjnego caritas w Myszkowicach. od 
początku istnienia prowadził, remontował 
i modernizował ośrodek caritas doprowa-
dzając go do dzisiejszej świetności. ksiądz 
jest osobą kompetentną, życzliwą i ser-
deczną, czym zaskarbił sobie serca dzie-
ci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Caritas DieCez ji 
sANDoMierskiej

Jerzy Fietko
od 16 lat związany z caritas Diecezji 
sandomierskiej. chociaż sam jest oso-
bą niepełnosprawną chętnie służy swo-
ją wiedzą i pomocą podopiecznym 
i współpracownikom caritas. reprezen-
tuje postawę osoby głęboko wierzącej, 
nie poddającej się trudnościom losowym.

Caritas DieCez ji 
sieDleCKiej

Andrzej Hojna
współzałożyciel i kierownik centrum in-
tegracji społecznej w siedlcach i Białej 
Podlaskiej. wieloletni sekretarz Zarządu 
caritas Diecezji siedleckiej. Pan Andrzej 
szczególną opieką otacza osoby wykluczo-
ne i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Caritas DieCez ji 
sosNowieckiej

Helena Pawłowska
od 25 lat wspiera swoją ofiarną i bezin-
teresowną pracą caritas Diecezji sosno-
wieckiej. Mimo swojego wieku jest osobą 
pełną energii i zapału, która swoim za-
pałem potrafi zjednywać ludzi. Dzięki niej 
powstał Parafialny Zespół caritas przy Pa-
rafii św. elżbiety węgierskiej w jaworznie.
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Caritas DieCez ji 
tArNowskiej

Stefan Bieszczad
właściciel firmy suret. lokalny Patriota, 
szeroko angażujący się w rozwój regionu. 
wspiera caritas Diecezji tarnowskiej za-
równo finansowo jak i dobra radą. osoba 
otwarta i zawsze chętna do pomocy. szcze-
gólnie dbająca o pomoc dla ubogich rodzin.

Caritas arChiDieCez ji 
wArMińskiej

Czesława Jankowska
jedna z ważniejszych osób tworzących struk-
tury odradzającej się po przemianach ustro-
jowych caritas Archidiecezji warmińskiej. 
oddana wolontariuszka i długoletni sekretarz 
caritas. osoba wrażliwa o wielkim sercu, 
zawsze chętnie służąca innym pomocą.

Caritas DieCez ji 
wArsZAwsko-PrAskiej

Jarosław Bittel
od lat wspiera caritas Diecezji warszawsko–
Praskiej wiedzą prawniczą. jako wolontariusz 
udziela darmowych porad prawnych insty-
tucjom i osobom w trudnych sytuacjach 
życiowych. realizował m.in. projekty po-
mocowe na litwie, Białorusi i Ukrainie.

Caritas DieCez ji 
włocł Awsk ie j

Elżbieta i Aleksander
Antczakowie
od ponad 20 lat wspierają caritas Diecezji 
włocławskiej finansowo i rzeczowo, prze-
kazując m.in. materiały budowlane na roz-
budowę i adaptacje pomieszczeń schronisk 
dla bezdomnych i domu samotnej matki.

Caritas DieCez ji 
ZAMojsko-lUBAcZowskiej

Ks. Andrzej Puzon
wieloletni dyrektor caritas Diecezji Za-
mojsko-lubaczowskiej. Mocno angażują-
cy się w pomoc rodakom na wschodzie, 
jednocześnie troszczący się o potrzebu-
jących pomocy ubogich. Zawsze dbający 
o pozytywny wizerunek caritas w mediach.

Caritas DieCez ji 
ZieloNogórsko-gorZowsk ie j

Maria Barańska
wieloletnia wolontariuszka caritas Die-
cezji Zielonogórsko-gorzowskiej. Zawsze 
pełna ciepła, energii i troski o los bliź-
niego. jej podopieczni mówią, że wi-
dzą w Pani Marii „kochaną babcię”, na 
k tórej pomoc zawsze można liczyć.
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Caritas arChiDieCez ji 
cZęstochowskiej

Krzysztof Marchewka
od 14 lat związany z caritas Archidiece-
zji częstochowskiej. kierownik Przytuli-
ska dla Bezdomnych Mężczyzn i rodzin 
im. św. Brata Alberta chmielewskiego. 
swoje życie związał z niesieniem pomo-
cy potrzebującym bez dachu nad głową, 
otaczając ich troską i profesjonalną opieką.

Caritas DieCez ji 
DrohicZyńskiej

Tadeusz Romańczuk
od wielu lat bezinteresownie wpiera finanso-
wo caritas Diecezji Drohiczyńskiej. w każdej 
edycji Programu żywnościowego służy pomo-
cą w transporcie i magazynowaniu żywności. 
osoba otwarta i chętnie pomagająca innym.

Caritas DieCez ji 
rZesZowskiej

Ks. Władysław Jagustyn
od 1992 roku wicedyrektor caritas Diecezji 
rzeszowskiej. inicjator wielu akcji charyta-
tywnych. odpowiedzialny za formację wo-
lontariuszy i pracowników. Duszpasterz rze-
mieślników. w trosce o wakacyjną i Zimową 
Akcję caritas a przede wszystkim o wypo-
czynek dla ubogich dzieci organizuje co roku 
kurs dla wolontariuszy, pragnących podjąć 
posługę na zimowiskach i koloniach caritas.

Caritas DieCez ji 
włocłAwskiej

Ks. Marek Kryska
Przez ponad 20 lat pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora caritas Diecezji włocławskiej. Do-
skonały organizator. Bardzo ceniony wśród 
współpracowników i podopiecznych, za-
wsze gotowy nieść pomóc potrzebującym

I I  T u R A  ZG ł o S Z E ń
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odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej caritas sprzed 
1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o sto-
sunku Państwa do kościoła katolickiego. od 2004 roku posiada 
status organizacji pożytku publicznego (krs 0000198645). caritas 
Polska współdziała z 44 diecezjalnymi i archidiecezjalnymi caritas 
w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Ponadto 
caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu 

caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, 
sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), 
operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla 
Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, 
udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, 
psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bez-
robotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom 
z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

Początki działalności caritas w Polsce, to głównie dystrybucja 
darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). 
szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem 
pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi 
dobrej woli oraz różnych instytucji. Do dzieł caritas w Polsce 
należą także profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: 
stacje opieki caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgna-
cyjno-opiekuńcze, Domy Pomocy społecznej, warsztaty terapii 
Zajęciowej, Domy samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice 
dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie między-
narodowej caritas Polska współpracuje z Papieską radą „cor 
Unum” oraz jest członkiem caritas internationalis i caritas europa.

Caritas jest dziełem charytatywnym Kościo-
ła katolickiego i opiera swoją tożsa-

mość na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Należąc 
do natury Kościoła, Caritas reprezentuje całą wspólnotę 
wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas Polska 
jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.


