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Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin! 

 

 

Minął miesiąc tragicznej wojny na Ukrainie. Historia dzieje się na naszych oczach i ma coraz 

większy wpływ na życie nas wszystkich. Wiele osób z naszego środowiska zaangażowało się 

w pomoc uchodźcom wojennym – najczęściej matkom z dziećmi. 

Choć to niezwykle trudny czas, to jednak przepełniony ogromną wdzięcznością za Dobro, 

które dzieje się także dzięki zaangażowaniu członków i sympatyków Przymierza Rodzin. 

Zdajemy sobie sprawę, że niesienie pomocy nastręcza trudności, ale poczucie wspólnoty  

i sensu dodaje nam sił. W tym liście chcę przedstawić Dobro, w którym mamy udział. 

  

Modlitwa  

 

Wiele osób podjęło modlitwę o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie. Modlimy się  

w łączności duchowej codziennie o 21.00 za wstawiennictwem naszych patronów:  

bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki oraz bł. Matki 

Marceliny Darowskiej – założycielki zakonu Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu.  

 

 

Pomoc na Ukrainie – Jazłowiec 

  

1) Zbiórka pieniędzy 

 

Pomagamy Siostrom Niepokalankom w Jazłowcu na Ukrainie (ok. 260 km od granicy)  

w okolicy Buczacza. W swoim domu Siostry otworzyły ośrodek dla uchodźców. Obecnie 

schroniło się tam sześćdziesięcioro podopiecznych Domu Samotnej Matki, ewakuowanych 

pod ogniem z Charkowa. Poza tym głównie korzystają z niego osoby, które są w drodze do 

Polski. Mogą tam liczyć na nocleg, posiłki i opatrzenie ran. Siostry przekazują także pomoc  

w głąb Ukrainy, bo dobrze znają tamtejsze warunki i potrzeby. Nadal zbieramy pieniądze na 

rzecz tego ośrodka. Do tej pory wysłaliśmy Siostrom 20 000 zł, kolejny przelew na 10 000 zł 

wyślemy lada dzień.  

Wpłaty na  tę akcję przyjmujemy także przez naszą stronę internetową: 

https://przymierze.org.pl/wspieraj-nas/ – w zakładce „wspieraj nas” jest dodany punkt pomoc 

dla Ukrainy. 
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2. Zbiórka rzeczowa 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin w Garwolinie przeprowadziło 

zbiórkę środków medycznych, a Szkoła Podstawowa PR na Bielanach przekazała artykuły 

higieniczne i chemiczne. Transportu darów podjął się Ojciec jednego z uczniów szkoły na 

Bielanach. Zabrał on także rzeczy od Sióstr Niepokalanek z Kabat.  

Do przygotowania kolejnego transportu dołączyła ursynowska Szkoła Podstawowa PR, która 

przeprowadziła zbiórkę ubrań dla dzieci, chemii domowej i lekarstw. Obecnie również Szkoła 

Podstawowa na Mokotowie przygotowuje dary – transport planowany jest na koniec 

bieżącego tygodnia. 

Pozostajemy w kontakcie z Siostrami w Jazłowcu i zorganizujemy dalszą pomoc rzeczową. 

Będziemy informować o jej przebiegu i kolejnych potrzebach ośrodka dla uchodźców  

w Jazłowcu.  

 

 

Pomoc w Polsce 

 

 

1. Dzieci z Ukrainy w Zarzeczu 

 

W tym tygodniu przekażemy 3 500 zł z Funduszu Stypendialnego im. Izabeli Dzieduszyckiej 

na konto Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, w województwie podkarpackim. 

Pieniądze są potrzebne do przygotowania  Świąt Wielkanocnych dla uczniów pochodzenia 

ukraińskiego. Zarzecze jest nam szczególnie bliskie. Znajduje się tam pałac Dzieduszyckich, 

a nieopodal, w krypcie rodowej, spoczywa współzałożycielka naszego stowarzyszenia, 

wieloletnia przewodnicząca, a następnie honorowa przewodnicząca śp. Izabela Dzieduszycka.  

  

2. Urządziliśmy mieszkanie dla kilkunastu uchodźców, których przyjęła parafia  

św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej (w budynku, w którym mieści się nasz 

Sekretariat, tzw. Centrala PR).  

 

Zarząd wraz z darczyńcami skompletował wyposażenie do mieszkania (m.in. dwie lodówki, 

kuchenkę, pralkę, materace, pokrowce, kołdry, bieliznę pościelową oraz ręczniki, suszarki 

itp.). Przygotowaliśmy mieszkanie dla czternastu osób.  Pragnę podkreślić bardzo dobrą 

współpracę z proboszczem parafii św. Barbary ks. Tomaszem Zapertym. 

 

3. Szkoły Przymierza Rodzin przyjmują uczniów z Ukrainy  

 

Do tej pory Przymierze Rodzin przyjęło uczniów z Ukrainy do wszystkich warszawskich 

szkół: do szkół podstawowych – szesnastu uczniów, a do liceum – siedmiu. Dzieci z Ukrainy 

objęte są opieką asystentów międzykulturowych, mają także lekcje języka polskiego oraz  

zajęcia dodatkowe. To wszystko jest możliwe dzięki hojności darczyńców, którzy przekazali 

fundusze na pokrycie  kosztów nauki dzieci z Ukrainy, a także zaangażowaniu dyrekcji, 

nauczycieli i rodziców naszych szkół. 

Serdecznie dziękujemy! 
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4. Popołudniki  

 

Popołudniki – czyli świetlice dla dzieci z Ukrainy. Działają we wszystkich naszych 

warszawskich szkołach oraz szkole Montessori św. Urszuli Ledóchowskiej. 

W zajęciach uczestniczy około czterdzieściorga dzieci, którymi zajmują się wolontariusze – 

młodzież z Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin, nasi licealiści, absolwenci i młodzież 

Klubu Inteligencji Katolickiej. Równocześnie nauczyciele i rodzice z naszych szkół spędzają 

czas z opiekunami przychodzących dzieci. Ważnym elementem są wspólne posiłki, które 

przygotowane są przez rodziców naszych uczniów.  

W każdym Popołudniku zatrudniony jest tłumacz języka ukraińskiego. Dzięki temu tworzymy 

miejsca pracy dla osób z Ukrainy.  

Planujemy rozbudowę programu i wprowadzenie nauki języka polskiego dla dorosłych oraz 

zajęcia wspierające w ramach Klubu Mam. 

 

Do tej inicjatywy można dołączyć w roli wolontariusza: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Dhqjh3UHCzWF1TerLXr9Y8iLMHZiVbaF

XNtMVNMrT6Er5Q/viewform?fbclid=IwAR3shz82KoblgrF0cu2Nl7HhdQFoKVCEDr7yW

qR5ktPZYYlgKfe1B0n_Kjg  

 

Podaję także link do zapisów ukraińskich dzieci w wieku 7–14 lat:  

 

https://forms.gle/xSFjJbQcmajehnKk7 

 

Pragnę, żeby ta informacja dotarła do szerokiego grona potrzebujących. W zeszłym tygodniu, 

dzięki współpracy z parafiami w okolicach naszych szkół, udało się ogłosić tę inicjatywę 

podczas Mszy św. i przekazać informację do parafialnych centrów pomocy. 

 

5. Włączymy się w przygotowanie wyprawek – piórników dla uczniów Ukraińskiej 

Szkoły Polowej.  

 

Szkołę tworzy Dom Ukraiński i Klub Inteligencji Katolickiej. W pracę nad jej powstaniem 

zaangażowało się kilka nauczycielek ze szkół Przymierza Rodzin. Chcemy, by nasze 

stowarzyszenie przygotowało ładne, dobrze wyposażone piórniki dla dzieci, dopasowane do 

ich potrzeb i wieku.  

 

 

6. Lokalne akcje inicjowane przez członków i sympatyków Przymierza Rodzin – 

nowe pomysły i działania 

 

Do licznych akcji, o których już wcześniej informowałam, dołączają kolejne.  

− W ostatnim czasie Świetlica Przymierza Rodzin „U Edmunda” w Ursusie przyjęła na 

zajęcia dzieci z Ukrainy. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach arteterapii –  

malarstwa i rysunku. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Dhqjh3UHCzWF1TerLXr9Y8iLMHZiVbaFXNtMVNMrT6Er5Q/viewform?fbclid=IwAR3shz82KoblgrF0cu2Nl7HhdQFoKVCEDr7yWqR5ktPZYYlgKfe1B0n_Kjg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Dhqjh3UHCzWF1TerLXr9Y8iLMHZiVbaFXNtMVNMrT6Er5Q/viewform?fbclid=IwAR3shz82KoblgrF0cu2Nl7HhdQFoKVCEDr7yWqR5ktPZYYlgKfe1B0n_Kjg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Dhqjh3UHCzWF1TerLXr9Y8iLMHZiVbaFXNtMVNMrT6Er5Q/viewform?fbclid=IwAR3shz82KoblgrF0cu2Nl7HhdQFoKVCEDr7yWqR5ktPZYYlgKfe1B0n_Kjg
https://forms.gle/xSFjJbQcmajehnKk7
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− Wychowawcy Przymierza Rodzin i koordynatorzy grup dziecięcych i młodzieżowych 

rozpoznają możliwość uczestnictwa dzieci ukraińskich w wypoczynku letnim. 

− Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej w Ursusie prowadzi codziennie zajęcia 

integracyjne dla rodzin z Ukrainy. 

 

Niezwykle cieszą inicjatywy podejmowane przez naszych uczniów i wychowanków: 

 

− Grupy TOPR włączają się w pomoc na dworcach – ostatnio jedna z grup z parafii 

Opatrzności Bożej w Wilanowie w naszym Sekretariacie na Nowogrodzkiej piekła 

ciasteczka, które zawiozła jako poczęstunek dla oczekujących na dalszą podróż. 

− Chłopcy z klas 8 Szkoły PR na Bielanach niestrudzenie od dwóch tygodni po lekcjach 

pomagają na Torwarze i Dworcu Centralnym. 

− Licealiści z Ursynowa zakończyli zbiórkę żywności i środków higienicznych, a dary 

przekazali do ośrodka PCK. 

− Społeczność Szkoły PR na Mokotowie włączyła się w zbiórkę soków i słodyczy dla 

dzieci oczekujących na Dworcu Zachodnim na transport do miejsca zamieszkania. 

Zbiórka została zorganizowana wraz z parafią św. Michała Archanioła. 

− Świetlica Środowiskowa w Rawie Mazowieckiej przeprowadziła zbiórkę materiałów 

szkolnych dla dzieci, które zostały zakwaterowane w Hotelu Ossa w Rawie 

Mazowieckiej. 

− Dzieci i młodzież w szkołach z  sympatią i zrozumieniem witają nowe koleżanki  

i kolegów z Ukrainy.  

 

Ta fala Dobra i Miłości Bliźniego jest imponująca i pozwala zachować Nadzieję, w tym 

prawdziwie trudnym czasie. 

 

 

Mieszkania 

 

Coraz więcej osób z naszego środowiska przyjmuje rodziny ukraińskie pod swój dach. 

Ponawiamy propozycję wspierania Państwa w tym wysiłku. Jeśli ktoś z Państwa organizuje 

przybyłym mieszkanie i potrzebuje wyposażenia, to możemy w naszych kanałach publikować 

takie ogłoszenia, np. na FB lub na stronie internetowej. Prosimy w takim przypadku o kontakt 

z sekretariatem (22 62129 33; kom: 698 442 096)  

 

Akcja informacyjna  

 

Prosimy o przesyłanie informacji na temat akcji pomocowych na adres:  

sekretariat@przymierze.org.pl  

To pozwoli nam łączyć siły w pomaganiu innym!  

Staramy się także zbierać informacje na naszym Fb @StowarzyszeniePrzymierzeRodzin 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzymierzeRodzin pod hasztagiem 

#PrzymierzezUkrainą 
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DOM w Podkowie Leśnej  

 

Realizujemy planowany od dawna remont naszego domu w Podkowie Leśnej, o którym 

wspominałam także w liście dotyczącym zbiórki 1% podatku. W łączności ze społecznością 

lokalną staramy się, by służył uchodźcom w drugiej połowie 2022 roku. Będzie w nim mogło 

zamieszkać nawet kilkadziesiąt osób.  

Do zrealizowania pełnej inwestycji brakuje nam nadal dużej kwoty. Będziemy wdzięczni za 

każde wsparcie.  

 

 

Darowizny –materialny wymiar pomocy 

 

Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy już teraz wspierają nasze akcje i dzielą się 

tym, czym mogą. Konkretny, materialny wymiar tych wszystkich działań jest oczywisty,  

a potrzeby finansowe – dosyć jasne. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć określone nasze działania, to 

prosimy o przelew na nasze konto z odpowiednim tytułem i wskazaniem celu.  

 

Dane do przelewu:  

 

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa  

42 1090 1030 0000 0001 4350 5126  

 

Na ośrodek w Jazłowcu otworzyliśmy specjalny rachunek:  

94 1090 1030 0000 0001 4657 0651  

 

Wpłata na rachunek główny również spowoduje, że środki zostaną przeznaczone na wskazany 

cel zgodnie z tytułem:  

− darowizna na cele statutowe – Jazłowiec  

− darowizna na cele statutowe – stypendia  

− darowizna na cele statutowe – świetlice i Popołudniki 

 

Dzięki współpracy z bankiem Santander udało się także otworzyć konto walutowe do 

przelewów międzynarodowych w euro: 

 

Santander Bank 

PL39 1090 1030 0000 0001 4991 5716 

BIC/SWIFT CODE: WBKPPLPP 

Transfer title: Ukraina (or) Jazlowiec 

 

W naszych szkołach i świetlicach rozpoczniemy wkrótce dystrybucję cegiełek w formie żółto-

niebieskich znaczków „Przymierze z Ukrainą”, z których dochód przeznaczymy na potrzeby 

związane z organizacją pomocy.  
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Zbiórka 1% podatku  

 

Prosimy pamiętać o naszym Stowarzyszeniu przy rozliczeniach PIT. Dzięki 1% Państwa 

podatku możemy skutecznie realizować wiele dzieł, także związanych z Ukrainą.  

KRS 0000091879 

 

 

Drodzy Członkowie i Sympatycy Przymierza Rodzin!  

 

Ten Wielki Post jest szczególny. Sytuacja za naszą wschodnią granicą pozwala nam 

zrozumieć moc modlitwy, postu i jałmużny.  

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do realizacji uczynków miłosiernych względem ciała  

i duszy. 

Nowego wymiaru nabrały wezwania: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, podróżnych 

w dom przyjąć. To się dzieje wokół nas. 

Do czynienia Dobra potrzeba niezwykłej siły, a zatem wspierajmy się wzajemnie i nie 

zapominajmy, żeby wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie 

znosić, urazy chętnie darować i modlić się za żywych i umarłych. 

I zamiast koncentrować się na złu, bądźmy ludźmi wdzięczności za Dobro, którego jesteśmy 

uczestnikami. 

 

 

 

 

 

Z modlitwą,  

Marta Bejnar-Bejnarowicz  

Przewodnicząca Przymierza Rodzin 

 
 


