
Drodzy Darczyńcy  

i Przyjaciele 

 Mija kolejny rok działalności Stowarzyszenia „VIDES”, który chcemy 

w skrócie podsumować i podzielić się naszą radością z tymi, którzy 

nieustannie wspierają nas finansowo oraz modlitwą i życzliwością: 

Obecnie mamy 178 wolontariuszy w 5 grupach lokalnych w Polsce: 

Kraków, Tarnowskie Góry, Czarnia, Rumia, Poznań. 

 Podobnie, jak w ubiegłych latach każda z grup, podejmowała wiele 

inicjatyw w swoich środowiskach. Ponadto wszyscy wolontariusze 

włączyli się w kiermasze, zbierając środki dla dzieci i młodzieży  

z placówek misyjnych oraz na półkolonie na Ukrainie. 



Pomoc dzieciom i młodzieży w placówkach misyjnych 

 Dzięki Waszej pomocy, Drodzy Darczyńcy, w tym roku na misje 

przekazaliśmy:  

33000,00 zł na misję w Etiopii (z czego część środków pochodziła ze zbiórek  

s. Heleny Kamińskiej misjonarki z Etiopii, która przebywała na urlopie w Polsce) 

500 Euro – Kamerun - Bafia 

8800,00 zł na placówkę misyjną na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

3500,00 zł na misje na Kubie 

900 USD na misje w Sudanie 

 Na półkolonie na Ukrainę na konto Stowarzyszenia wpłynęło 5493,00 zł. 

Zakupiliśmy za nie materiały do warsztatów i plecaki dla wszystkich dzieci. 

 Koordynowaliśmy również zbiórki w dziełach Sióstr Salezjanek naszej 
Inspektorii . Na wiosnę były to zbiórki na adaptację przedszkola na Kubie.  
W tym czasie była s. Henryka Milczarek z Kuby, której mogliśmy przekazać 
ofiary.  

 Natomiast w październiku w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym była 
kontynuacja zbiórek na Kubę oraz pomoc w kształceniu młodzieży w Etiopii  
na placówce, w której pracuje s. Aleksandra Bartoszewska. 

 Dziękujemy z serca za wszelką pomoc naszym misjonarkom, które kierują  
ją do dzieci, młodzieży i rodzin, wśród których pracują. 



Warsztaty Bum bum rurek 

 Na przełomie stycznia i lutego w Warszawie i Krakowie 
zorganizowaliśmy warsztaty Bum bum rurek. Było to przygotowanie do 
prowadzenia zajęć z dziećmi. Nasze umiejętności wykorzystaliśmy już, 
prowadząc warsztaty dla wolontariuszy, półkolonie dla dzieci oraz Wakacje 
z Biblioteką. Bum bum rurki zawieźliśmy również na Ukrainę, gdzie dzieci 
miały warsztaty w czasie półkolonii. 

Spotkania z pisaniem IKON 

 W tym roku odbyły się w Garbowie dwa spotkania warsztatowe  

z pisaniem ikon adresowane do kobiet i sióstr. Pierwsze z nich miało miejsce  

w  marcu, kiedy pisaliśmy Ikonę Bożego Narodzenia. Drugie to wakacyjne 

rekolekcje w sierpniu 2019 r. Tematyka rekolekcji była skupiona wokół 

tematu "Pasterz z Pasją", więc powstały ikony Chrystusa Dobrego Pasterza. 

Te spotkania są otwarte, więc zapraszamy wszystkich chętnych. 



Warsztaty wolontariuszy w Garbowie 

 W marcu wolontariusze „VIDES” spotkali się  na warsztatach  
w Garbowie.  Grupa liczyła 60 uczestników, którzy przybyli z Rumi, Suwałk, 
Krakowa, Tarnowskich Gór, Czarni, Ostrołęki i Garbowa. 

Czas był bardzo intensywny, jednak wszyscy wyjechali z wielkim 
bogactwem treści, umiejętności i przeżyć duchowych. 

W piątek wieczorem zaczęliśmy piękną drogą krzyżową, przygotowaną 
przez s. Marzenę Wójkowską i wolontariuszy z Krakowa. Wieczorem miało 
miejsce spotkanie integracyjne a potem  rozmowom nie było końca… 

Sobotni dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. Po śniadaniu s. Justyna 
Brzuchnalska przedstawiła wiązankę ks. Generała w temacie: “Świętość jest 
także dla Ciebie”. Potem każdy z wolontariuszy mógł wybrać  
2 warsztaty spośród 4: Bum bum rurki, fotograficzny, gry i zabawy 
integracyjne, zakładki do książek różnymi technikami. 

Dla wielu z nas interesujące było spotkanie z p. Anną Kawalec z KUL, która 
przedstawiła założenia nowego kierunku studiów: Antropologia 
stosowana. Zachęcamy do skorzystania z tej ciekawej propozycji. 

Po obiedzie warsztaty z zajęć i umiejętności harcerskich prowadziła 
nowicjuszka s. Weronika Śliwińska. Zdobyta wiedza była zweryfikowana  
w terenie. Grupy z busolą i kartką z zadaniami poszły na wyznaczony szlak. 
Nie było łatwo ale wszyscy wrócili i wypełnili zadania. 



Rozesłanie wolontariuszy i wręczenie krzyży misyjnych 

 Również w Garbowie pięknym 
momentem, w czasie warsztatów 
marcowych była wieczorna adoracja 
Najświętszego Sakramentu i krótkie 
nabożeństwo rozesłania i wręczenia krzyży 
misyjnych oraz błogosławieństwo 
wolontariuszy, którzy w lipcu mieli wyjechać 
na półkolonie do Hajsyna na Ukrainie. Był to 
moment wzruszający dla samych wyjeżdżających ale taż dla tych, którzy nie 
podjęli decyzji a w ich sercach rodzi się pragnienie misyjne. Wszyscy 
wolontariusze zobowiązali się codziennie wspierać wyjeżdżających 
modlitwą: Matko Boża Niepokalana Maryjo. 



Obóz sportowo-survivalowy w Garczynie 

 Na początku lipca w Garczynie – w Powiatowym Centrum 
Młodzieży  na Kaszubach, swoją wakacyjna przygodę, pełną niespodzianek, 
przeżyło 50 dzieci w ramach obozu survivalowego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie VIDES oraz firmę Sportfun. Przez pierwsze 5 dni było nas 
ponad 70 ale wolontariusze wyjechali już 5 lipca. To było 10 dni pełnych 
radości, wrażeń, emocji, nowych znajomości a nawet przyjaźni, zmagań  
z tym, co w sercu każdego z nas i z tym, co na zewnątrz np. z pogodą czy 
nie zawiązanymi butami.  Do Garczyna przyjechaliśmy z różnych zakątków 
Polski: z Lublina i Garbowa, Warszawy i Łomianek, Rumi i Czarni, Poznania  
i Tarnowskich Gór.  

Kolejne dni na obozie płynęły szybko, zajęcia perfekcyjnie zaplanowane  
i skrupulatnie przeprowadzone:  żeglarstwo, kajakarstwo, łucznictwo, 
ścianka wspinaczkowa, zjazd tyrolski nad jeziorem, gra nocna, budowanie 
szałasu i rozpalanie ogniska krzesiwem, to tylko część zajęć, w których 
wszyscy uczestniczyli. 

Nie zapomnieliśmy o pogodnych wieczorach, tańcach integracyjnych, 
śpiewach, czy dyskotekach. Całość atmosfery dopełniała i inspirowała  
w codziennych zmaganiach postać Michała Magone, wychowanka  
z Oratorium ks. Bosko w Turynie, którego poznawaliśmy i uczyliśmy się, jak 
pokonywać samych siebie, gdy po ludzku wydaje się to niemożliwe. 



Półkolonie dla dzieci w Hajsynie na Ukrainie 

 W lipcu 2019 r. 10 wolontariuszy, w tym młodzież  „VIDES”, siostry 
salezjanki i siostry nowicjuszki, wyjechały na Ukrainę, by poprowadzić 
półkolonie dla dzieci z Hajsyna.  

W półkoloniach uczestniczyło 114 dzieci. Razem z Siostrami Salezjankami  
z Hajsyna dzieciom zorganizowaliśmy warsztaty, zajęcia formacyjne, gry  
i zabawy. Panie z Hajsyna każdego dnia przygotowywały dzieciom obiad  
i podwieczorek.  

Z Polski, dzięki wielu Darczyńcom, zawieźliśmy wszystkie materiały na 
warsztaty oraz nagrody dla dzieci. Bardzo  dziękujemy za pomoc, gdyż bez 
tego nie byłoby tam naszej misji. 



W skrócie na zakończenie 

 Jesteśmy wdzięczni, przede wszystkim, Bogu za wszystko, czego 
dokonał w mijającym roku. Prosimy Go, byśmy umieli odczytywać Jego 
znaki i czynić to, czego od nas oczekuje dla dobra wielu osób 
potrzebujących naszej miłości i wsparcia. 

 Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Nie zawsze 
udaje nam się na bieżąco ją uzupełniać ale jest więcej informacji, niż  
w małej broszurce. 

 Dziękujemy za wszelką pomoc, dzięki której możemy czynić dobro  
i poszerzać nasze działania. Dziękujemy za wsparcie finansowe placówek 
misyjnych i organizacji półkolonii na Ukrainie. Bardzo dziękujemy Paniom, 
które pomagają przygotowywać różne rzeczy na kiermasze. Jeżeli ktoś 
ma czas i chciałby wykorzystać swoje talenty (robótki, szycie i inne), 
prosimy o kontakt. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku 
na działania naszego Stowarzyszenia. 

 Wszystkich naszych Darczyńców i Przyjaciół zapewniamy  
o wdzięcznej modlitwie. Niech Pan Bóg wynagrodzi każde dobro, które 
czynicie dla innych i błogosławi Waszym Rodzinom oraz obdarza 
potrzebnymi łaskami. 

 Stowarzyszenie „VIDES”;   ul. Warszawska 152;   05-092 Łomianki 

Tel.: 662 626 786        e-mail: vides.polska@gmail.com 

vides.pl;       www.facebook.com/videsPL/  

www.instagram.com/videspolska/  

https://www.facebook.com/videsPL/
https://www.instagram.com/videspolska/

