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DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2018 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji 
na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 
czerwca 2018r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Nasz festyn 
objęli swoim patronatem ks. bp Tadeusz Lityński, Wojewoda Lubuski raz Marszałek 
Województwa Lubuskiego. Planujemy udział około 4000 dzieci  
i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko podopieczni placówek przez 
nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze wszystkich środowisk. Festyn 
„Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich święto. Dzieci będą miały do 
dyspozycji mnóstwo atrakcji.  
Rekrutacja grup zorganizowanych trwa do 30 maja 2018r.  
Każda zarejestrowana grupa otrzyma bon na paczkę od sponsora strategicznego- 
Jeronimo Martins Biedronka oraz bon na posiłek i napoje. 
Serdecznie zapraszamy!  
p. Leszek Masklak (informacje o festynie) 
tel. 600 990 377; lmasklak@caritas.pl 
p. Sylwia Grzyb  (REKRUTACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH) 
tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 

KAMIZELKI CARITAS 

W siedzibie Caritas Diecezjalnej w Zielonej Górze do nabycia są kamizelki odblaskowe 
dla wolontariuszy w rozmiarach L, XL, XXL.  
Zainteresowanych prosimy o kontakt i zamówienia.  
Kontakt: Dominika Danielak e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl, tel: 600-986-494  

WOLONTARIUSZ – LIDER 

Zapraszamy chętnych wolontariuszy w wieku 15-19 lat do uczestnictwa w warsztatach  
„Wolontariusz –Lider”, którzy angażują się w pracę na rzecz innych osób 
potrzebujących, są pełni zapału i chęci do działania, ale brakuje im umiejętności i 
wsparcia merytorycznego. Warsztaty mają na celu pomóc uczestnikom rozwinąć swoje 
umiejętności liderskie (planowania i organizacji pracy, zarządzania zespołem i 
zadaniami), oraz przygotowanie ich do pracy z rówieśnikami i seniorami (w kontekście 
organizacji zajęć, prowadzenia zabaw i konkursów, integracji grupy, rozwiązywania 
konfliktów, budowania autorytetów).  
Miejsce warsztatów : Dom Rekolekcyjno-Powołaniowy „Jackówka” 
Data: 18-19.05. 2018r. rozpoczynamy o 18:00 Mszą Świętą – kończymy ok. 19:00 
kolacją.  
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 14 maja br. (liczba miejsc ograniczona).  
Koszt uczestnictwa : 20 zł/ osoba.  
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do pobrania na stronie www.  
Warsztaty zakończą się uzyskaniem certyfikatu.  

mailto:lmasklak@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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Kontakt: Dominika Danielak, e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600-986-494.  

BIEG CHARYTATYWNY CARITAS NA RZECZ UCHODŹCÓW 

Serdecznie zapraszamy na Bieg Charytatywny Caritas na rzecz uchodźców, który 
odbędzie się 10 czerwca (niedziela) w Zielonej Górze. Bieg będzie połączony z festynem 
rodzinnym przy parafii pw. św. Alberta w Zielonej Górze oraz z Marszem Życia 
organizowanym przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej. 
Termin: 10.06.2018 (NIEDZIELA) 
Akcja jest organizowana przez: 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej 
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
Parafia pw. św. Alberta w Zielonej Górze 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim  
Zapraszamy na teren parafii św. Alberta w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej 33 już od 
godziny 13.00. 

NA FESTYN WSTĘP WOLNY 
Dochód z opłaty wpisowej uczestników biegu (30zł/ osoby) zostanie przeznaczony na 
pomoc uchodźców, beneficjentom Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, (są to mieszkańcy m.in.: Czeczeni, Rosji, Ukrainy, 
Pakistanu, Bangladeszu, Wietnamu, Algierii, Syrii, Gruzji, Libanu). 
Patronaty honorowe: J.E. ks. Bp Tadeusz Lityński- Biskup zielonogórsko-gorzowski 
   Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego 

  Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra 
 

Więcej informacji o Biegu na www.caritaszg.pl 
ZAPRASZAMY!!! 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 
udziału w wypoczynku letnim organizowanym przez Caritas Diecezjalną pod hasłem: 
Wakacyjna Akcja Caritas 2018. Poniżej przedstawiamy tegoroczne formy turnusów 
letnich wraz ze szczegółami. Każda forma wypoczynku jest inna, a program dopasowany 
do wieku uczestników.  

Serdecznie zachęcamy do udziału. 
1. OAZA CARITAS 

Termin: 25.06-04.07.2018 
Koszt: 350 zł 
Miejsce: Grodowiec–Sanktuarium Matki Bożej. Turnus przeznaczony dla dzieci i 

młodzieży zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas, ale też wszystkich tych, którzy 
chcieliby poznać formę aktywnego działania Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.  

Kontakt w sprawie Oazy: 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
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Dominika Danielak 
wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600-986-494 
2. KOLONIA NAD MORZEM 

Termin: 02.07–13.07.2018 
Koszt: 900 zł 
Miejsce: Międzyzdroje, ośrodek „Andromeda” 5 minut od morza. Program 

przeznaczony dla dzieci w wieku do 13 roku życia na podstawie filmu „W głowie się nie 
mieści”. W ramach programu planowane są wycieczki po okolicy, pobyt nad morzem, 
rejs statkiem, liczne gry i zabawy. Ilość miejsc wolnych: 20. 

Kontakt w sprawie kolonii: 
Anna Maria Fedurek 
 amfedurek@caritas.pl  tel.  794-932-323 
3. OBÓZ ROWEROWY 

Termin: 25.06–02.07.2018 
Koszt: 650 zł 
Miejsce: Lubniewice  
Obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż.  

W ramach programu planowane są wycieczki rowerowe, dzień wodny na rowerach 
wodnych i kajakach,  zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gra miejska w 
Lubniewicach, przejażdżki konne. Oprócz tego dla wszystkich uczestników warsztaty 
kulinarne, plastyczne, kabaretowe, krawieckie, z samoobrony, wieczory z planszówkami 
i wiele innych atrakcji.  

Kontakt w sprawie obozu: 
Leszek Masklak 
lmasklak@caritas.pl tel.  600-990-377 
4. OBÓZ GÓRSKI 

Termin: 30.07-05.08.2018 
Koszt: 650 zł 
Miejsce: Góry Stołowe, przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 7 klasy szkoły 

podstawowej wzwyż. W ramach programu planowane jest wejście na Szczeliniec, 
zwiedzanie Rezerwatu Błędne Skały, Twierdzy Kłodzkiej, Czeskiego Skalnego Miasta, 
Bazyliki w Wambierzycach. Oprócz tego dla wszystkich uczestników warsztaty 
kulinarne, muzyczne (można przyjechać z własnym instrumentem), plastyczne, wieczory 
z planszówkami i wiele innych atrakcji. 

Kontakt w sprawie obozów: 
Leszek Masklak 
lmasklak@caritas.pl tel.  600-990-377 
 
 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:amfedurek@caritas.pl
mailto:lmasklak@caritas.pl
mailto:lmasklak@caritas.pl
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Każda ww. opłata obejmuje:  

- pobyt w ośrodku 

- wyżywienie podawane w ramach 3-4 posiłków dziennie 

- w przypadku dłuższych wycieczek: suchy prowiant na drogę 

- opieka wychowawców i pedagogów z odpowiednimi kwalifikacjami 

(grupa pod opieką jednego wychowawcy liczyć będzie maksymalnie  15 dzieci) 

- wycieczki, wyjazdy, atrakcje programowe 

- konkursy z nagrodami 

- ubezpieczenie NNW na cały okres turnusu 

 

Wpłaty na Wakacje Caritas:  

Konto WBK 81 1090 1636 0000 0001 0345 9008 

Tytułem : Obóz górski/ Obóz rowerowy/ Międzyzdroje/ Oaza nazwisko i imię dziecka 

Opłata całościowa obowiązuje w terminie 2 tygodni przed wyjazdem. 

Brak wpłaty oznacza skreślenie dziecka/ dzieci z listy uczestników kolonii. 

DOFINANSOWANIA DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS/ PARAFII 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przypomina także o możliwości 
dofinansowania kolonii letnich/obozów/oazy/półkolonii organizowanych przez 
Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu dochodu z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom 2017.  
PZC lub parafia może zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań 
ze środków WDPD 2017, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak 
i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie w świetlicach). Na stronie naszej 
Caritas (www.caritaszg.pl) w zakładce Pliki do pobrania- Wakacyjna Akcja Caritas 2018 
został umieszczony, określony do tego celu, krótki formularz.  
Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie przesłanych przez 
PZC lub parafie dokumentów.  

Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas  
można składać maksymalnie do 15 maja br. 

Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej 
będzie wysłana z początkiem czerwca br. 
Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość. 
 

LAUREACI CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2018 

Uroczystość, podczas której po raz 19. zostały wręczone statuetki Człowiek Człowiekowi 
odbyła się 5 kwietnia 2018r.w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie 
Wlkp.  

http://www.caritaszg.pl/
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Mszy Świętej przewodniczył J.E. ks. bp Tadeusz Lityński- biskup zielonogórsko-

gorzowski.  

Ponadto obecni byli ks. Stanisław Podfigórny- Dyrektor Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej, Księża Proboszczowie tegorocznych Laureatów. 

Ksiądz Biskup, wygłaszając Słowo do zebranych w podkreślił rolę osób 

nagrodzonych Statuetką Człowiek Człowiekowi w działalności parafii; ich 

zaangażowanie, pomoc drugiemu człowiekowi, ich czas poświęcany innym. Biskup 

podkreślił, że „Warto być dobrym. Po prostu.” 

Obecni byli także współorganizatorzy nagrody- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu i. 

Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. wraz z prezesem Stowarzyszenia- Panem Augustynem 

Wiernickim. 

Przedstawiciele władz samorządowych i rządowych: 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak 

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki  

Izabela Piotrowicz Przedstawiciel Marszałek Elżbiety Polak 

Zaproszeni goście mieli dla Laureatów listy gratulacyjne, dyplomy, kwiaty oraz 

wyrazy uznania za pracę charytatywną. 

Bardzo dziękujemy współorganizatorom nagrody- Stowarzyszeniu Pomocy 

Bliźniemu i. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. za tak piękne przygotowanie 

uroczystości. 

Bardzo serdecznie gratulujemy Laureatom otrzymania tak wyjątkowego 

wyróżnienia. 

Laureaci Człowiek Człowiekowi 2018 

Kategoria indywidualna: 

1. Ewa Dunas 

Wnioskodawca: Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum 

Domowe św. Pawła w Zielonej Górze 

Uzasadnienie: 

Pani dr Ewa Dunas od 10 lat konsultuje wolontarystycznie chorych w zielonogórskim 

hospicjum. Jest zawsze gotowa i chętna do pomocy. Pomaga chorym chirurgicznie, 

dogląda ran, wspiera. Jest osobą skromną, nie oczekującą żadnych wyróżnień ani 

podziękowań. Jest bardzo lubiana przez chorych, personel i wszystkich wokół. Jest 

również osobą zaangażowaną w życie Kościoła.  
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2. Janina Hałuszczak 

Wnioskodawca: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie 

Uzasadnienie: 

Pani Janina w Parafialnym Zespole Caritas działa blisko 20 lat. Jest bardzo 

zaangażowana w pomoc wszystkim potrzebującym. Nigdy nie przechodzi obojętnie 

obok biedy, nieszczęścia, potrzeb drugiego człowieka. Jest swoistym telefonem zaufania 

wśród podopiecznych. Pani Janina posługuje dobrocią w parafii. Celem jej życia jest Pan 

Bóg, rodzina, Kościół, każdy bliźni. 

3. Wiesław Deręgowski 

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Anny w Szczańcu 

Uzasadnienie: 

Pan Wiesław od wielu lat posługuje w Parafialnym Zespole Caritas w Szczańcu. 

Organizuje akcje społeczne, zbiórki charytatywne, przekazuje żywność całym rodzinom. 

Niejednokrotnie sam załatwia sprawę podopiecznych z parafii w urzędach i innych 

instytucjach. To wspaniała postać dobrego i wrażliwego serca. To człowiek głębokiej 

wiary, który mimo swojej ciężkiej choroby niesie pomoc i wsparcie innym ludziom. 

4. Irena Stelmaszczuk 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w 

Gorzowie Wlkp. 

Uzasadnienie: 

Pani Irena jest wolontariuszem Stowarzyszenia im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. od 

10 lat. Poświęca swój czas bezdomnym, ubogim, potrzebującym, całym rodzinom. 

Kieruje schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn; zabezpiecza godne warunki życia wielu 

ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Przykład Pani Ireny jest dla wielu ludzi dodaniem 

otuchy, aby nie poddali się rozpaczy.  

5. Zbigniew Olszewski 

Wnioskodawca: Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej 

Uzasadnienie: 

Pan Zbigniew aktywnie od 27 lat udziela się w ruchu trzeźwości w naszej diecezji. Ma 

stały kontakt z ponad 600 osobami trzeźwiejącymi i około 200 osobami 

współuzależnionymi. Jest przykładem człowieka doświadczonego przez życie, który 

mocą Bożą podniósł się do godnego życia. Dzięki swojej uczynności oraz pokornemu 

świadectwu uratował wielu ludzi i wiele rodzin. 
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6. Stanisława Zdanowicz 

Wnioskodawca: Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich 

Uzasadnienie: 

Pani Stasia od wielu lat udziela się w Parafialnym Zespole Caritas jako wolontariusz. 

Czas poświęcony potrzebującym i ubogim jest w jej przypadku niewymierny. Jest osobą 

pogodną, życzliwą i mającą otwarte serce na wszelkie ludzkie potrzeby i troski. Pani 

Stasia szerzy także idee charytatywne i wrażliwość na innych wśród dzieci i młodzieży. 

Osoba pani Stasi to połączenie czynienia dobra materialnego i duchowego. 

7. Bronisława Łozyniak 

Wnioskodawca: Parafia pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie 

Uzasadnienie: 

Pani Bronisława jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną Parafialnego 

Zespołu Caritas od początku jego istnienia. Jest całym sercem oddana działalności 

dobroczynnej w parafii. Organizuje zbiórki żywności, wspiera świetlicę dla dzieci, 

prowadzi dystrybucję żywności. Pomaga zwłaszcza wielodzietnym rodzinom, samotnym 

matkom oraz dzieciom cierpiącym niedostatek i zaniedbanie wychowawcze. 

8. Małgorzata Jaskuła 

Wnioskodawca: Krąg Przyjaciół Harcerstwa „Watra” 

Uzasadnienie: 

Mottem działań Pani Małgorzaty oraz jej młodych wolontariuszy jest hasło: „Biorąc 

napełniasz ręce; dając napełniasz serce.” Wspólnie organizują liczne akcje charytatywne 

na terenie szkoły, ale nie tylko. To pomoc chorym, ubogim, dzieciom w Afryce, 

samotnym, zwierzętom ze schroniska. To misja uwrażliwienia młodych osób na 

potrzeby i troski drugiego człowieka mieszkającego często blisko nas. 

9. S. Anna Kaczmarek 

Wnioskodawca: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu 

            Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Uzasadnienie: 

Siostra Ania posługuje w Żaganiu od ponad 12 lat. Prowadzi jadłodajnię oraz świetlicę 

dla dzieci, w których dba zarówno o zabezpieczenie materialne, finansowe jak i 

duchowe swoich podopiecznych. Siostra jest pracowita, radosna, kontaktowa, łatwo 

zjednuje sobie ludzi. Zwana jest często „Matkę Teresą z Żagania”, która zawsze niesie 

pomoc z uśmiechem. 
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Kategoria darczyńca (firma): 

 

1. Producent Pieczywa LEKS Sulęcin; Prezes: Krzysztof Kononowicz 

Wnioskodawca: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  

Uzasadnienie: 

Producent pieczywa LEKS  z Sulęcina jest firmą rodzinną, która od wielu lat wspiera 

różne organizacje charytatywne na terenie diecezji zarówno rzeczowo, jak i finansowo. 

Caritas Diecezjalna, Parafialne Zespoły Caritas, parafie oraz inne organizacje korzystają z 

życzliwości firmy w organizacji festynów i imprez charytatywnych. Działalność 

dobroczynna jest wpisana w pracę Pana Krzysztofa- Prezesa firmy i jego pracowników. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra 

ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel. 535 44 25 44 
www.caritaszg.pl 
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