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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta od 40 lat po-
maga najuboższym mieszkańcom naszego kraju. Po 

transformacjach ustrojowych na początku lat 90. stało się 
nadzieją dla rzeszy ludzi, którzy nie potrafili odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości ekonomicznej. W tamtym okresie 
powstawanie kolejnych kół Towarzystwa było odruchem 
serca osób wrażliwych na nędzę ludzką, w myśl albertyń-
skiego stwierdzenia „Ten jest dobry, kto chce być dobry”. 
Prowadzone działania przyczyniły się do podstawowego 
zabezpieczenia grupy osób pozostających bez dachu nad 
głową w przestrzeni publicznej w miastach, miasteczkach 
a także na wsi. Towarzystwo starało się być głosem osób 
bezdomnych i dopasowywać formy pomocy do oczeki-
wań, które tworząc szanse dawały i dają nadzieję na poko-
nanie trudności. 

Ideą Towarzystwa jest niesienie pomocy potrzebują-
cym w duchu św. Brata Alberta. Celem działań naszego 
Patrona zawsze był a dla nas jest drugi człowiek ze swoim 
bagażem doświadczeń i problemów oraz próby rozwiąza-
nia trudnych sytuacji życiowych, w których oprócz dachu 
nad głową i ciepłego posiłku ważne jest wsparcie otrzy-
mywane na krętej drodze życia. Rzeczą ludzką jest upadać 
i podnosić się – najważniejsze, aby w tych chwilach mieć 
przy sobie drugą osobę, na którą można liczyć.

„Miłosierni nie naiwni” – te słowa najlepiej oddają sens 
mądrego pomagania, które niesie ratunek, a nie pogrąża 
w beznadziei. W tej myśli Towarzystwo podaje życzliwą 
dłoń, uruchamiając kolejne inicjatywy, takie jak kuchnie, 
punkty charytatywne, poszukiwanie osób bezdomnych 
w ramach działań streetworkerskich, czy autobusy jeż-
dżące i dożywiające osoby potrzebujące każdej zimy. To-
warzystwo, prowadząc noclegownie, schroniska, miesz-
kania treningowe, nie zapomina o aktywizacji zawodowej 
w Centrach Integracji Społecznej i działalności opartej 
o zasady ekonomii społecznej. Wszystko po to, aby w tej 
różnorodności potrzebujący mogli odnaleźć własną drogę 
do szczęścia.

Wojciech Bystry
Prezes

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
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Idea pomocy bezdomnym, która pojawiła się w latach 
70 we Wrocławiu jest – wierzę w to gorąco – owocem 

lwowskiego rodowodu dużej części Wrocławian.
Brat Albert właśnie we Lwowie znalazł szczególnie 

przychylny klimat dla swojej działalności. Gdy wieść 
o krakowskiej ogrzewalni, prowadzonej przez Brata Al-
berta dotarła do Lwowa – sam prezydent miasta przyje-
chał zobaczyć to dzieło, a następnie prosił Brata Alberta, 
by podobna placówkę otworzył we Lwowie. Ten duch 
zrozumienia musiał przenieść się do Wrocławia. 

Obecne Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
powstało 20 lat temu z inicjatywy osób, które nie godziły 
się z oficjalną propagandą, że bezdomnych w Polsce nie 
ma. Po bardzo wielu zabiegach, w których argumentem 
niebagatelnym, a przecież rzeczywistym, było zdanie, 
że Towarzystwo chce pomóc wykolejonym bohaterom 
pracy socjalistycznej, w Zaduszki 1981 r. Wojewoda wroc-
ławski zarejestrował Towarzystwo Pomocy im. Adama 
Chmielowskiego. Jeden z inicjatorów Towarzystwa Po-
mocy, ks. Biskup Józef Pazdur, często mawiał, że w spuś-
ciźnie po sierpniu 1980 roku pozostały: radiowa msza św. 
i Towarzystwo Pomocy. 

Rozwój i zmiany Towarzystwa, najłatwiej widocz-
ne w statucie i sprawozdaniach, odzwierciedlają całą 
złożoność najnowszej historii Polski. Najpierw nie mo-
gło Towarzystwo mieć w nazwie ani bezdomności, ani 
Brata Alberta. Obecnie jest imieniem św. Brata Alberta, 

a o bezdomność sami się już nie upominamy. Rozpoczy-
naliśmy od baraku na kilkanaście miejsc we Wrocławiu 
przy ul. Lotniczej. Obecnie 44 koła w całej Polsce pro-
wadzą schroniska dysponujące ponad 1500 łóżkami 
oraz 15 kuchniami wydającymi ponad 2000 obiadów 
dziennie. Placówki zaczynają się specjalizować: schroni-
ska męskie, dla kobiet, dla matek z dziećmi, domy sta-
łego pobytu dla rolników, łaźnie (punkty higieniczne), 
warsztaty. Rzadko które schronisko ma wolne miejsca 
przez dłuższy czas. Większość, a szczególnie te większe, 
stale są za małe. Przy takich ujawnionych potrzebach 
niezbędna stało się współdziałanie z władzami pań-
stwowymi, a także samorządowymi. Władze doceniają 
działalność Towarzystwa i coraz częściej ma to postać 
umów długookresowych, korzystnych dla obu stron. 
W rezultacie kilka naszych placówek ma formę domów 
pomocy – to dobrze. Ale moim zdaniem, jest to dobre 
tylko w sytuacji dużej różnorodności. Tylko wtedy, gdy 
jest dość placówek gotowych przyjąć każdego będące-
go w potrzebie. Mawiał Brat Albert: „Jeśli nie można dać 
dużo, to dajmy mało, ale dać musimy.”

dr hab. Bohdan Aniszczyk
Przewodniczący Zarządu Głównego 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
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Ten tekst z roku 2001 wymaga zmian właściwie tylko 
w trzecim akapicie w zakresie liczb. Obecnie 62 koła 

w całej Polsce prowadzą schroniska dysponujące ponad 
3072 miejscami oraz 32 jadłodajnie wydające około 2400 
obiadów dziennie. W zakresie rodzajów placówek i metod 
pracy pojawiły się schroniska z usługami opiekuńczymi, 
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny, Hospicjum. Prowadzi-
my mieszkania treningowe, readaptacyjne, wspierające. 
Zatrudniamy i szkolimy streetworkerów, rzeczników osób 
bezdomnych. Przejęliśmy w kilku miastach dotychczasowe 
izby wytrzeźwień nadając im inny charakter. I jeszcze jed-
na, może najistotniejsza, poprawka do akapitu końcowe-
go. Staramy się być PARTNEREM tak dla władz wszystkich 
szczebli, jak i dla wszystkich podmiotów, z którymi mamy 
wspólne cele. To jest naszym wspólnym sukcesem w roku 
40-lecia Towarzystwa.

dr hab. Bohdan Aniszczyk
Członek Zarządu Głównego
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Z ogromnym uznaniem i szacunkiem odnoszę się do 
działalności i służby, jaką wrocławskie organizacje 

pozarządowe oferują najbardziej potrzebującym w szcze-
gólnie trudnym okresie ich życia. Praca bez perspektywy 
ostatecznego zakończenia, uporania się raz na zawsze 
z problemami – to wyzwanie niezwykle trudne, wymaga-
jące wyjątkowej wytrwałości, konsekwencji i przekonania.

A jednak są ludzie, którzy podejmują się tego zadania  
i dzięki ich zaangażowaniu człowiek w trudnej sytuacji ży-
ciowej może doświadczyć serdeczności, otwartości oraz 
otrzymać wsparcie i szansę, by odbudować swoje życie 
i odzyskać utracone poczucie godności. Oferują oni nie 
tylko bezpieczne schronienie i opiekę, ale rozpoczynają 
inicjatywy aktywizacji, które pełnią istotną rolę w formacji 
i integracji naszego społeczeństwa. Ich posługa jest świade-
ctwem, które uwrażliwia ludzkie serca na potrzeby innych  
i wyzwala ukryte w człowieku pokłady dobra.

Instytucje te tworzą szlachetną wspólnotę, w której 
udzielający pomocy i pomoc przyjmujący wzbogacają się 
o wartości związane z poszanowaniem i wspieraniem dru-
giego człowieka. To wyraz społecznej solidarności, życz-
liwości i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Jestem 
z nich dumny.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Fot. Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
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1. Miasto współpracy

Pomoc charytatywną może nieść każdy, choćby gestem, 
dobrym słowem czy drobnym darem. Jednak zorgani-

zowane wsparcie przynosi  widoczne efekty, ponieważ nie 
tylko rozwiązuje, ale również zapobiega powstawaniu wie-
lu problemów. Aby osiągnąć sukces grupy zapaleńców po-
trzebują wsparcia władz samorządowych i państwowych, 
czy filantropów. W Polsce były okresy, kiedy wszelkie formy 
współpracy zanikały. Najwyższe czynniki państwowe suk-
cesywnie likwidowały wszelkie instytucje i stowarzysze-
nia pozarządowe, pozostawiając te, których działania nie 
burzyły ustalonego porządku oraz dały się kontrolować. 
Taka sytuacja miała miejsce w czasach realnego socjali-
zmu, zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wojennego. Wówczas 
Wiele organizacji, również wrocławskich, z dnia na dzień 
zamknęło swoje drzwi, a tym samym tysiące osób potrze-
bujących znalazło się na krawędzi życia. Potrzeba było lat 
starań, aby struktury pozarządowe odrodziły się i mogły 
swobodnie funkcjonować tworząc w istocie „trzeci sektor”. 

Obecne prawo umożliwia tworzenie różnych instytucji 
pozarządowych, działających w dowolnej strefie zainte-

resowań. Ponadto gminy i miasta otwierają się na współ- 
pracę z lokalnymi społecznikami, w celu poprawy jakość 
i komfortu życia jego mieszkańców. Taką strategię przyjął 
Wrocław, który zamierza dbać o środowisko, inwestować 
w ekologię i naturalne systemy funkcjonowania. Aczkol- 
wiek chyba najważniejszym dążeniem miasta jest troska 
o Wrocławian, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. 

Wspieranie szeroko pojętej pomocy społecznej przez 
Wrocław przejawia się na wielu płaszczyznach. Przede 
wszystkim to współfinansowanie działalności organizacji 
pozarządowych przez organizowanie konkursów na reali-
zację zadań publicznych. Oferta jest bardzo szeroka i zróż-
nicowana zarówno ze względu na zakres przedmiotowy 
jak i podmiotowy. Zatem każda organizacja i mała, i duża, 
i ta, która zajmuje się ochroną środowiska czy pomocą oso-
bom bezdomnym, może przystąpić do konkursu i starać 
się o pieniądze na swoją działalność. Może również sama 
zaproponować miastu pole wspólnych działań.

Inną formą współpracy jest inicjowanie płaszczyzn 
porozumienia, w ramach których umacnia się pozycję 
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jednostek non-profit, uruchamia społeczne inicjatywy, 
rozwija i zacieśnia współpracę między organizacjami, 
wzmacnia postawy obywatelskie i aktywizuje lokalną 
społeczność oraz buduje kulturę dialogu między sekto-
rem pozarządowym a administracją samorządową. Jed-
ną z takich platform jest Wrocławska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego (WRDPP), w której organizacje 
pozarządowe są angażowane w opiniowanie projektów 
uchwał, dotyczących sfery zadań publicznych. Kolejny 
przykład współpracy miasta ze środowiskami społeczny-
mi to Grupy Dialogu Społecznego (GDS). Grupy zawiązują 
się wokół pewnego obszaru tematycznego czy też prob-
lemu. Podstawą działania GDS jest prowadzenie dialogu, 
szukanie przyczyn problemów społecznych i próba ich 
rozwiązania. W spotkaniach grup biorą udział reprezen-
tanci NGO, pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
przedstawiciele innych instytucji, jak również indywidu-
alni uczestnicy życia społecznego. Niewątpliwą korzyścią, 
płynącą z tej współpracy, jest budowanie i zacieśnianie 
relacji między nimi. We Wrocławiu działają również rady 
społeczne oraz zespoły doradcze i inicjatywne z udziałem 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przykładem 
może być Wrocławska Rada Kobiet, Powiatowa Społeczna 
Rada Konsultacyjna ds. Osób z Niepełnosprawnością czy 
też Rada Seniorów, która reprezentuje potrzeby i intere-
sy osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie 
gminy Wrocław. 

Wydział Partycypacji Społecznej w portalach społecz-
nościowych i na własnej stronie internetowej Wrocław 
rozmawia na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące 
zagadnień społecznych, bliskich mieszkańcom i orga-
nizacjom pozarządowym, takich jak Wrocławski Budżet 
Obywatelski, ogłaszane konsultacje społeczne, dostępne 
formy wsparcia. Miasto dba również o podnoszenie kom-
petencji i umiejętności pracowników i wolontariuszy za-
angażowanych w sektorze trzecim. W tym celu organizuje 
szkolenia, konferencje i konsultacje. Programy skierowane 
są do nowo powstających i już funkcjonujących instytucji 
non-profit, a poruszane zagadnienia dotyczą między inny-
mi prawa, pozyskiwania dotacji, realizacji projektów, a tak-
że podnoszeniem jakości pracy. Szkolenia odbywają się 
na ogół w Wydziale Partycypacji Społecznej lub we Wroc-
ławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
Sektor 3. 

Urząd Miasta użycza organizacjom non-profit nieru-
chomości, w których organizacje mogą realizować swoje 
zadania statutowe. Jednym z takich miejsc jest Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ulicy Paulińskiej 4 we 
Wrocławiu, gdzie wydzielono pomieszczenia dla co naj-
mniej 10 organizacji non-profit realizujących projekty 
w różnych obszarach społecznych 
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2. Wrocław a bezdomność

Lata 80. XX wieku to trudny okres w historii Polski. Szcze-
gólnie ciężki był rok 1981 – narastające konflikty między 

społeczeństwem a władzą, brak podstawowych środków by-
towych, do tego gorące lato, a potem mroźna zima utrudnia-
ły wszelkie działania charytatywne i pomocowe, zwłaszcza 
osobom najbardziej potrzebującym. Rządzący zaprzeczali 
istnieniu wielu problemów, w tym kwestii bezdomności. 
Mimo tych wszystkich przeszkód właśnie we Wrocławiu za-
rejestrowano pierwszą organizację pozarządową, zajmującą 
się pomocą osobom bezdomnym. Towarzystwo Pomocy im. 
Adama Chmielowskiego (obecnie Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta), bo o nim mowa, szybko rozszerzyło swoją 
działalność nie tylko na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, 
ale również na całą Polskę, stając się przykładem dla innych 
organizacji. Od tego czasu władze samorządowe nie mogły 
już ignorować ludzi bezdomnych, a nawet zostały zmuszo-
ne do podjęcia działań pomocowych.

Dzisiaj, w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej we Wrocławiu, funkcjonuje Zespół ds. Osób Bez-
domnych i Uchodźców, który zajmuje się między innymi 

diagnozowaniem sytuacji bytowej, za-
wodowej, zdrowotnej, rodzinnej i ma-
terialnej osób bezdomnych i uchodź-
ców przebywających w obrębie miasta, 
udzielaniem im pomocy w postaci pra-
cy socjalnej, świadczeń finansowych 

i rzeczowych oraz kierowanie do schronisk i noclegowni, 
których prowadzenie świadomą decyzją władz miasta 
pozostawiono organizacjom pozarządowym. Pracownicy 
zespołu wspierani przez inne osoby działające w pomocy 
społecznej wspólnie pracują nad poprawieniem warun-
ków bytowych, wdrażaniem nowych metod pomocy oraz 
przeciwdziałaniem zjawisku bezdomności.

W ramach wszystkich działań podejmowanych przez 
Urząd Miejski Wrocławia, należy podkreślić partnerstwo 
w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy 
Europejskich oraz krajowych. Jednym z takich przedsię-
wzięć jest program „Droga do domu”, realizowany wspól-
nie z Kołem Wrocławskim Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta. Intencją obu partnerów jest wypracowanie, 

1 Wrocław
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przetestowanie i wprowadzenie do programu standardu 
wychodzenia z bezdomności modelu usamodzielnianie 
osób bezdomnych. System zakłada utworzenie krótko-
terminowego centrum zakwaterowania w oparciu o ist-
niejącą bazę lokalową, a następnie zainicjowanie metody 
wsparcia pn. „Laboratorio AbbaStanza”, opartej o ergote-
rapię. Myślą przewodnią metody jest „po pierwsze praca”, 
czyli jednoczesne wdrożenie partycypacyjnego programu 
mieszkaniowego i trójsektorowej współpracy na rzecz za-
trudnienia osób bezdomnych, przy czym zatrudnienie jest 
oparte o zasady ekonomii społecznej i społecznie odpo-
wiedzialnego biznesu.

Kolejnym pilotażowym projektem realizowanym w za-
kresie rozwiązywania problemu bezdomności jest „Housing 
first – najpierw mieszkanie”. W inicjatywie biorą udział: por-
tugalska organizacja Associao para o Estudo e Integrao Psi-
cossocial, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania 
Problemu Bezdomności, Urząd Miasta Stołecznego Warsza-
wy, Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Miejski w Gdańsku oraz 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, 
pełniący funkcję lidera projektu. Koncepcja zakłada rozwią-
zanie problemu bezdomności wśród osób bezdomnych, 
długotrwale pozostających w przestrzeni publicznej, zabu-
rzonych psychicznie czy uzależnionych, przez bezwarunko-
we udostępnienie im mieszkania oraz wsparcie asystentów, 
a celem jest osiągnięcie przez nich samodzielności w poko-
nywaniu trudności.

Te i inne projekty, realizowane przy współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi. pokazują, że lokalne wła-
dze przejmują się losem mieszkańców, szczególnie tych 
najuboższych i najbardziej potrzebujących pomocy i dla-
tego wspierają jednostki trzeciego sektora w realizowaniu 
ich misji.

3. Lokalne organizacje społeczne 

We Wrocławiu prężnie działają i pomagają osobom 
bezdomnym i zagrożonym bezdomnością liczne 

organizacje. Nie sposób wymienić wszystkie instytucje 
i wszystkich społeczników zaangażowanych w pomoc bliź-
niemu. Nie można jednak pozostawić bez słowa komenta-
rza i nie wspomnieć choć o niektórych z nich.

Od 1996 roku działa we 
Wrocławiu Stowarzyszenie 
Pomocy „Ludzie Ludziom”, 
które jako jedno z nielicznych 

na Dolnym Śląsku ma wieloletnie doświadczenie w pracy 
z osobami bezdomnymi, opuszczającymi jednostki pe-
nitencjarne. Misją społeczną organizacji jest pomoc czło-
wiekowi zagubionemu we współczesnym świecie, przez 
wzbudzanie w nim pozytywnych zmian, prowadzących 
do ponownego zjednoczenia ze społeczeństwem, a tym 
samym uniknięcia wykluczenia. Stowarzyszenie prowadzi 
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Dom Socjalny dla mężczyzn, gdzie panowie opuszczający 
zakłady karne i areszty śledcze przechodzą proces read-
aptacji i przygotowują się do włączenia w życie miejskie. 
W okresie akulturacji odbywają się indywidualne oraz 
grupowe spotkania terapeutyczne, prowadzone są zajęcia 
aktywizacji zawodowej oraz motywujące do usamodziel-
nianie się, jest udzielana niezbędna pomoc materialna 
oraz pomoc w zapewnieniu zakwaterowania i odnowienia 
kontaktów rodzinnych. 

Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” 
już 20 lat wspiera osoby i rodziny, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, 
umożliwiających im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. W tym celu prowa-
dzi Ośrodek Interwencji Czasowej, w którym rodziny bez-
domne, samotne matki i wychowankowie domów dziecka 
znajdują schronienie i wsparcie w uzyskaniu mieszkań 
socjalnych. Mieszkańcy są objęci opieką psychologa, tera-
peuty, prawnika, pracownika socjalnego i lekarza. W pla-
cówce są organizowane zajęcia edukacyjne, aktywizacji 
społecznej i zawodowej. Odbywają się spotkania i prelek-

cje poszerzające wiedzę z zakresu prawa, zdrowia i ekono-
mii. Dzieciom zapewniona jest pomoc w nauce, warsztaty 
kreatywności i rozwijające pasje, a latem wyjazdy i wy-
cieczki krajoznawcze.

Stowarzyszenie „Plus 
Minus” zostało powołane 
w 2003 roku, aby wspierać du-
chowo, moralnie, psychicznie, 
społecznie i materialnie osoby 
zakażone wirusem HIV/AIDS. 

W 2004 roku otwarto dla nich Dom Ciepła, w którym są 
podejmowane działania zmierzające do akceptacji zasta-
nego stanu zdrowia przez chorych i ich bliskich. Odbywają 
się wspólne sesje terapeutyczne i indywidualne spotkania 
z psychologiem. Mieszkańcy domu wspierają się nawza-
jem, rozumieją swoje potrzeby i współpracują na zasadzie 
samopomocy. Stowarzyszenie, poza prowadzeniem Domu 
Ciepła, kształtuje racjonalne postawy społeczne wobec za-
grożenia HIV, przekazuje wiedzę o wirusie i chorobie oraz 
prowadzi kampanie społeczne, których celem jest wyczu-
lenie mieszkańców na problem osób żyjących z HIV i cho-
rych na AIDS. 

1 Wrocław



Czas wkraczania w świat dorosłych jest trudny 
dla młodych osób, zwłaszcza  pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych. Brak miłości, akcep-
tacji, zrozumienia, a także przemoc domowa 
wywołują niskie poczucie własnej wartości 

oraz prowadzą do problemów z adaptacją do środowiska 
i wykluczenia społecznego. Młodzież ucieka z domów, staje 
się ofiarami przemocy, łamie prawo albo nadużywa alkoholu 
czy narkotyków. Jednak jest organizacja, która wychodzi na-
przeciw takim sytuacjom i osobom poszkodowanym przed-
stawia alternatywę do obecnego sposobu życia, możliwość 
wyjścia z kryzysu i uzyskania poczucia bezpieczeństwa. Sto-
warzyszenie „Misja Dworcowa”, bo o min mowa, prowadzi 
Schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi, gdzie 
oferuje dach nad głową, pomoc socjalną, pedagogiczną, 
psychologiczną oraz wparcie w drodze wychodzenia z trau-
matycznych doświadczeń i wkraczania w świat prawid-
łowych relacji społecznych. Organizacja otworzyła Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny, w którym udziela pomocy 
psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy domowej 
oraz osobom w sytuacji kryzysowej. Organizuje regularne 
dyżury uliczne, w ramach których pracownicy bezpośred-
nio docierają do osób pokrzywdzonych i  przekazują pro-
ste informacje dotyczące praw i możliwości otrzymania 
pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą czy przymusową 
prostytucją. Misja Stowarzyszenia opiera się na „Katolickiej 
Misji Dworcowej”, stworzonej przez ks. Jana Szneidera po 

koniec XIX wieku, której celem 
była ochrona podróżujących 
dziewcząt.

„Naszą misją jest uwrażli-
wianie i twórcze przełamywa-
nie barier skazujących osoby  

wykluczone na samotną egzystencję na obrzeżach społe-
czeństw” – to słowa, które oddają cel pracy Fundacji Homo 
Sacer. Prezesem fundacji jest pan Andrzej Ptak, który poszu-
kuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w systemie wsparcia 
osób doświadczających kryzysu bezdomności. Fundacja 
stworzyła i prowadzi niezwykłe miejsce – „MiserArt – stre-
fę kultury w labiryncie wykluczenia”. Działają tam warszta-
ty sitodruku, wypieku chleba, upcyklingu i streetworkingu 
z ulicznym ambulatorium. W sali głównej pracowni odby-
wają się spotkania, koncerty, przedstawienia. To miejsce ma 
na celu oswajanie ludzi z ludźmi. Podczas wirtualnej gali 30 
Kreatywnych Wrocławia 2020 MiserArt oraz Andrzej Ptak zo-
stali wyróżnieni Nagrodą Miasta Wrocławia za działania na 

rzecz lokalnej społeczności i miasta. 
Caritas Archidiecezji Wrocław-

skiej tworzy około 400 pracowników 
i 1500 wolontariuszy. Ta rozbudowa-
na, duszpasterska organizacja udziela 
pomocy w bardzo szerokim zakresie. 
Na terenie archidiecezji prowadzi kil-
ka domów opieki społecznej, zakłady 
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pielęgnacyjno-opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej, 
ośrodki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jadłodajnie, 
punkty wydawania odzieży i wiele inny. Wsparcie otrzy-
mują między innymi dzieci, chorzy i niepełnosprawni, bez-
domni i ubodzy. We Wrocławiu osobom bezdomnym, któ-
re przebywają w przestrzeni publicznej i którym brakuje 
pieniędzy otwiera na oścież drzwi jadłodajni i łaźni. Osoby 
potrzebujące nie tylko zaspokoją głód, oczyszczą ciało i zag-
łożą czystą odzież, ale również zostaną wysłuchane. Tutaj 
znajdą ciepło i zrozumienie oraz wsparcie w potrzebie.  

Koło Wrocławskie Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
powstało przy Zarządzie Głównym  
30 maja 1983 roku, przejmując opiekę 
nad Schroniskiem przy ul. Lotniczej 
oraz sprawami związanymi z pro-
wadzeniem placówki dla mężczyzn 

w Szczodrem nieopodal Wrocławia. W swojej kilkudzie-
sięcio-letniej historii było inkubatorem dla wielu przed-
sięwzięć w obszarze pomocy społecznej, ale także przed-
szkolem czy szkołą dla wielu osób, które teraz niezależnie 
prowadzą ważne placówki (nie tylko tutaj wymienione). 
W strukturze organizacji znajdują się dwa schroniska dla 

mężczyzn, jedno dla kobiet, noclegownia oraz ogrzewal-
nia. Strefa działań organizacji jest znacznie szersza i uroz-
maicona. Wszystkie zadania, akcje i przedsięwzięcia reali-
zowane w Kole Wrocławskim zmierzają do wyciągnięcia 
z kryzysu bezdomności jak największą liczbę osób. Między 
innymi to Cinema Albert Productions, Pracownia kompu-
terowa im. Jacka Jureczko, Punkt Dobroczynny Pomagacz, 
Wrocławska Spółdzielnia Socjalna. Jak każda organizacja 
pozarządowa Koło Wrocławskie jest otwarte na współ-
pracę. Razem z Urzędem Miejskim Wrocławia prowadzi 
projekt „Droga do Domu”, czynnie uczestniczy w pracach 
strefy kultury MiserArt, realizuje program pomocy żywnoś-
ciowej wraz z Bankiem Żywności, uczestniczy w progra-
mie charytatywnym Fundacji Dbam o Zdrowie, prowadzi 
streetworking, aktywizację podnoszącą kompetencje spo-
łeczne niezbędne na rynku pracy, oraz treningi umiejętno-
ści zawodowych, pracownię krawiecką i artystyczną.

Od 20 lat we Wrocła-
wiu działa Stowarzysze-
nie Pomocy Wzajemnej 
im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, które w swoich celach statutowych zapi-
sało między innymi przeciwdziałanie patologiom społecz-
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Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej lub Domu dla Kobiet. Organizacja 
prowadzi Ośrodek Terapeutyczny, w którym pokrzywdzeni 
uzyskają pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną, 
pielęgniarską i socjalną. Natomiast dzieci i młodzież w jed-
nym z trzech Centrów Rozwoju i Aktywności spędzą czas 
wolny na rozwijaniu talentów i umiejętności, zabawie z ró-
wieśnikami. Otrzymają również asystę w nauczaniu i odra-
bianiu zadań domowych.  

Wrocławskie Stowarzyszenie 
„Nadzieja” prowadzi ośrodek dla 
osób bezdomnych. Pomoc jest 
skierowana przede wszystkim do 
samotnych matek z dziećmi i ro-

dzin. Jednorazowo w ośrodku może przebywać 35 osób. 
Jest to pobyt tymczasowy, dlatego też stowarzyszenie 
pomaga w powrocie do stałego miejsca zamieszkania 
i uzyskaniu należnych świadczeń socjalnych. Ponadto ini-
cjuje mediacje między członkami rodzin w celu rozwią-
zywania sytuacji konfliktowych. Motywuje i zachęca do-
rosłych mieszkańców do udziału w szkoleniach i kursach 
ułatwiających poszukiwanie pracy, dostarczających no-
wych umiejętności i podnoszących kwalifikacje zawodo-
we. W chwilach, gdy dorośli zajmują się rozwiązywaniem 
problemów mieszkaniowych i zawodowych, pracownicy 
i wolontariusze opiekują się małoletnimi przebywający- 
mi w ośrodku. Prowadzą dozór w uczęszczaniu do szkoły, 

nym i ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, 
budowanie warunków umożliwiających wyjście z sytuacji 
kryzysowych. Postanowienia te realizuje w ramach Cen-
trum Wsparcia dla dorosłych i młodzieży. Oba zbudowa-
ne są z systemu mieszkań, w których lokatorzy dążą do 
usamodzielnienia się i wzięcia odpowiedzialności za swo-
je życie. Pierwsze przeznaczone jest dla osób starszych, 
bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, natomiast 
drugie – dla wychowanków placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i rodzin zastępczych. W obu zapewnione 
jest wsparcie opiekunów, pracowników socjalny, psycho-
logów, doradców zawodowych, w także prawników. Od-
mienną placówką stowarzyszenia jest Wrocławski Ośrodek 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON), w którym poza 
pomocą interwencyjną dla osób nietrzeźwych prowadzo-
ne jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne w wycho-
dzeniu z alkoholizmu oraz profilaktyka i edukacja, mające 
na celu zapobieganie nadużywania alkoholu i środków 
psychoaktywnych. 

Celem nadrzędnym Sto-
warzyszenia Pomocy AK-
SON jest pomaganie dzie-
ciom, rodzinom i osobom 
znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej, pokrzywdzonym przestępstwem oraz ofiarom 
przemocy domowej. Poszkodowani otrzymają wsparcie 
w postaci całodobowego schronienia w Specjalistycznym 
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pomagają w nauce, organizują zajęcia pozaszkolne. 
Wspomagają rodziców w kontaktach z pedagogami.

We Wrocławiu potrzebujący 
mogą również liczyć na doraźną po-
moc w postaci obiadów lub odzieży 
oferowaną przez jedną z licznych 
instytucji pomocowych. Fundacja 
„Sancta Familia”, działająca przy 

Parafii pw. św. Rodziny, od 15 lat prowadzi kuchnię chary-
tatywną, z której korzystają osoby starsze, bezdomne czy 
rodziny wielodzietne. Fundacja współpracuje z Bankiem 
Żywności, od którego dostaje żywność w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
Oprócz prowadzenia kuchni Sancta Familia wspomaga 
najmłodszych, oferując im zajęcia w Klubowym Centrum 

Aktywności Dzieci i Młodzieży, a dla 
seniorów prowadzone są spotkania 
w Klubie Seniora. Uzupełnieniem 
tych działań jest prowadzenie przez 
fundację poradni prawnej i rodzinnej 
oraz pogotowia mediacyjnego. Porad 
prawnych można zasięgnąć również 
przy Polskim Komitecie Pomocy 

1 Wrocław

Społecznej (PKPS). To ogólno-
polska organizacja, która powstała 
w 1958 roku. We Wrocławiu, oprócz 
porad, PKPS prowadzi Klub Seniora 
i punkt wydawania odzieży. Na po-
moc w formie odzieży można liczyć 
również od Polskiego Czerwone-
go Krzyża. Działania tej organizacji skupiają się na wspar-
ciu osób potrzebujących,  uwrażliwianiu społeczeństwa na 
krzywdę ludzką oraz promocji idei bezinteresownej pomo-
cy. Misja ta jest realizowana na różnych płaszczyznach mię-
dzy innymi poprzez opiekę i pomoc socjalną, działalność 
edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, promocję honorowe-
go krwiodawstwa i pomoc humanitarną. Kuchnie charyta-
tywne z wydawaniem posiłków funkcjonują również przy 
wrocławskich parafiach np. przy Parafii rzymsko-katoli-
ckiej pw. św. Elżbiety i w Prowincji św. Jadwigi Zakonu 
Braci Mniejszych, gdzie najbiedniejsi oprócz ciepłego po-
siłku i paczek z jedzeniem mogą liczyć na wsparcie finan-



sowe np. przy zakupie 
lekarstw lub wyprawek 
szkolnych dla dzieci. Mi-
sja wspierania osób po-

trzebujących żywnością uratowaną przed zmarnowaniem 
przyświeca kolejnej organizacji jaką jest Bank Żywności 
we Wrocławiu. Powstał w 2003 roku z inicjatywy pięciu 
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organizacji pozarządowych i działa wyszukując rezerw 
żywności wyprodukowanej w nadmiarze, organizuje pub-
liczne zbiórki żywności, a następnie kieruje zgromadzone 
artykuły spożywcze do organizacji charytatywnych, które 
ją z kolei przekazują najbardziej potrzebującym mieszkań-
com Wrocławia.
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2 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu

1. Krótka historia 

Początki istnienia Towarzystwa zwięźle opisał brat Jerzy 
Adam Marszałkowicz w manuskrypcie „Geneza po-

wstania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”:
  
Innymi słowy zapytajmy, skąd się wzięło to stowarzysze-

nie dobroczynne powstałe we Wrocławiu w roku 1981?
Jakimi ideami i motywami kierowali się ludzie, którzy 

wpadli na pomysł czynienia starań o powołanie organizacji 
niesienia pomocy ludziom bezdomnym i opuszczonym? Z ja-
kich środowisk pochodzili ludzie, którzy zjednoczyli się w tym 
szlachetnym celu jako grupa inicjatywna i założycielska? Co 
przyczyniło się do tego, że pomysł ten został szczęśliwie zre-
alizowany i że wojewoda wrocławski Janusz Owczarek po 
długich negocjacjach zarejestrował to Towarzystwo Pomocy.

Przenosząc się w sferę nadprzyrodzoną trzeba powie-
dzieć, że Towarzystwo Pomocy zawdzięcza swoje powstanie 
Matce Bożej Miłosierdzia, gdyż do Niej wiele modlitw było 
zanoszonych przez około dziesięć lat, aby jakaś pomoc zo-
stała zorganizowana dla ludzi bezdomnych znajdujących się 
w tragicznym położeniu.

We Wrocławiu doszło do pomyślnego zjednoczenia się 
wielu osób z różnych środowisk, którzy odważyli się podjąć 
próbę zwrócenia się do władz z prośbą o wyrażenie zgody na 
utworzenie stowarzyszenia spieszącego z pomocą ludziom 
znajdującym się w nieszczęściu. Petycja w tej sprawie podpi-
sana przez około trzydzieści osób została złożona w czerwcu 
1981 r. w Urzędzie Województwa Wrocławskiego.

Inspiracją dla tych osób były słowa Jezusa Chrystu-
sa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
Mnieście uczynili”, również szerzący się za sprawą św. Sio-
stry Faustyny kult Miłosierdzia Bożego nawołujący do czy-
nienia miłosierdzia wobec bliźnich, a także przykład Abbé 
Pierre`a inicjatora ruchu „Emaus” dla ludzi bezdomnych 
i przegranych, zwłaszcza przykład bł. Matki Teresy z Kalkuty, 
której działalność na rzecz ludzi znajdujących się w skraj-
nej nędzy stała się widowiskiem dla całego świata. Jednak 
głównym natchnieniem była zdumiewająca i heroiczna po-
stać Biedaczyny z Krakowa Adama Chmielowskiego – Brata 
Alberta oraz Jego działalność wśród bezdomnych i opusz-
czonych i idea „miłosierdzia po katolicku pojętego”. Pomoc 
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dla bezdomnych świadczona przez Zgromadzenia Braci 
Albertynów i Sióstr Albertynek, zainicjowane przez św. Bra-
ta Alberta została jednak brutalnie przerwana po II wojnie 
światowej przez władze PRL pod pretekstem, że w socjali-
zmie nie ma i nie będzie bezdomnych.

U niektórych inicjatorów Towarzystwa Pomocy prze-
ważały idee humanitarne i filantropijne w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. U innych przeważały motywy utylitarne, 
aby przez zlikwidowanie grupy osób bezdomnych zapewnić 
społeczeństwu większe bezpieczeństwo, gdyż bezdomni czę-
sto dokonują kradzieży, włamań, zakłócają spokój publiczny 
i często są nosicielami chorób zakaźnych.

Nie jest łatwo prześledzić z jakich środowisk wywodzili się 
ludzie, którzy zjednoczyli się w celu czynienia starań o powo-
łanie Towarzystwa Pomocy, ponieważ Towarzystwo nie po-
siada kopii petycji do wojewody Janusza Owczarka z nazwi-
skami osób, które podpisały tę petycję. Podpisy pod tą petycją 
zbierał mgr Lech Paździor, który później został wybrany na 
pierwszego prezesa Towarzystwa.

Pierwszym i decydującym środowiskiem inicjatorów 
było środowisko ludzi wierzących, kierujących się zasadami 
Ewangelii, ideami miłosierdzia, przykładem słynnego Abbé 
Pierre`a, przykładem bł. Matki Teresy z Kalkuty, a przede 
wszystkim świetlanym przykładem św. Brata Alberta.

Do liczby ludzi tego środowiska należy zaliczyć ówczes-
nego ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu ks. Lic. Józefa Pazdura, aktualnego biskupa 

seniora we Wrocławiu (bp ks. Józef Pazdur zmarł w 2015 
roku, tekst powstał w 2005 roku – przyp. red.); również 
ks. Aleksandra Radeckiego ówczesnego wikariusza parafii 
Św. Rodziny we Wrocławiu, aktualnego ojca duchownego 
Wrocławskiego Seminarium Duchownego; kleryka bez świę-
ceń wyższych Jerzego Adama Marszałkowicza, pracownika 
Wrocławskiego Seminarium Duchownego; dr Wandę Jadwi-
gę Kozaczyńską, na której tak silne wrażenie zrobił spektakl 
„Brat Naszego Boga” Karola Wojtyły, że przyłączyła się do 
albertyńskiej inicjatywy powołania Towarzystwa Pomocy. 
W 1983 r. dr W. Kozaczyńska została wybrana na Prezesa 
Towarzystwa. Do tejże grupy inicjatywnej należy zaliczyć 
dr Dionizego Ziębę, człowieka o bardzo silnych zasadach 
katolickich oraz bardzo szlachetnych i religijnych, państwa 
Piotrowskich Kazimierza radcy prawnego i jego żony Hele-
ny. Petycję podpisał również kapłan prawosławnej parafii 
Ścinawa-Rudna; również katechetka Helena Niewiadomska 
i działacz zarządu Stowarzyszenia PAX pan Zając.

Drugim środowiskiem inicjatorów Towarzystwa była 
wrocławska grupa „Maitri”, ruch żyjący ideami miłosierdzia 
bł. Matki Teresy z Kalkuty, śpiesząc Jej z pomocą przez wysy-
łanie do Indii paczek z odzieżą, obuwiem, przyborami do pi-
sania itp. Około osiem osób z tej grupy podpisało petycję do 
wojewody wrocławskiego. Po zarejestrowaniu Towarzystwa 
młodzi „Maitrowcy” odegrali wybitną rolę w prowadzeniu To-
warzystwa Pomocy i Schroniska Brata Alberta we Wrocławiu 
przy ul. Lotniczej 103/5.
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Podpisali tę petycję do wojewody Marek Oktaba student 
Politechniki Wrocławskie, wybrany potem na wiceprezesa 
Zarządu Głównego Towarzystwa, również Mariusz Turkowski 
student Politechniki, wybrany potem na sekretarza Zarządu 
Głównego Towarzystwa. Podpisali tę petycję również inni 
„Maitrowcy”: Piotr Luda, Iwona Sienkiewicz, dwie młode ab-
solwentki Akademii Medycznej we Wrocławiu i inni.

Trzecią grupę inicjatorów Towarzystwa stanowili ludzie 
kierujący się ideami humanitarnymi i utylitarnymi, chcący-
mi położyć kres bolesnemu i niebezpiecznemu dla polskiego 
społeczeństwa problemu bezdomności. Do tych ludzi należał 
sędzia wojewódzki Sądu Wrocławskiego mgr Władysław Ku-
piec, człowiek bardzo szlachetny i zasłużony, ówczesny poseł 
na Sejm. Jego podpis pod petycją miał ogromne znaczenie po-
lityczne. Należał potem do Zarządu Głównego Towarzystwa. 
Również podpisał petycję poseł na Sejm prof. Kazimierz Orze-
chowski. Do tej grupy inicjatorów należał pełen zapału niestety 
krótkotrwałego mgr Lech Paździor radca prawny, dr Sławomir 
Gutowski pracownik naukowy Akademii Rolniczej, który ode-
grał dużą rolę razem z L. Paździorem w negocjacjach w sprawie 
statutu Towarzystwa w Urzędzie Województwa Wrocławskie-
go. Petycję do wojewody podpisał ówczesny dyrektor Biura Po-
średnictwa Pracy we Wrocławiu pan Skąpski.

Do powstania Towarzystwa Pomocy na pewno przy-
czynił się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność” powstały w sierpniu 1980 roku. Sama ideologia 
„Solidarności” mówiła o jedności i solidarności wszystkich 
Polaków, również najbardziej pokrzywdzonych, opuszczo-
nych i nieszczęśliwych. Nie ma dowodów na to, że wroc-
ławska „Solidarność” wywierała nacisk na wojewodę wroc-
ławskiego, aby zarejestrował Towarzystwo Pomocy. Jednak 
klimat strajków i ruch „Solidarności” robotników w całej 
Polsce miał ogromne znaczenie. Warto zaznaczyć, że w „Biu-
letynie Wrocławskiej Solidarności” znalazła się notatka, że 
NSZZ Solidarność będzie popierać działalność mającego po-
wstać we Wrocławiu Schroniska dla bezdomnych. Również 
na zebraniu założycielskim Towarzystwa Pomocy w dniu 14 
listopada 1981 r. zjawiła się przedstawicielka „Solidarności”, 
która oświadczyła, że „Solidarność” będzie udzielać wszelkiej 
pomocy Towarzystwu i Schronisku dla bezdomnych.

Trudno przecenić fakt, że ostateczne poparcie dla po-
wstania Towarzystwa Pomocy wyraził ks. Kardynał dr Hen-
ryk Gulbinowicz Metropolita Wrocławski, który również był 
indagowany przez władze w tej sprawie. Obiecał też pomoc 
dla Schroniska i polecił Wrocławskiemu Caritas przydzielać 
Schronisku dary żywnościowe płynące wówczas z zagranicy. 
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W lutym 1982 r. uroczyście poświęcił Schronisko i tam odpra-
wił Mszę św. Później objął swoim patronatem całe Towarzy-
stwo Pomocy i mianował ks. Biskupa Józefa Pazdura delega-
tem Kurii Wrocławskiej dla Towarzystwa.

Dnia 2 listopada 1981 roku tuż przed wybuchem stanu 
wojennego wojewoda wrocławski zarejestrował Towarzy-
stwo Pomocy. Była to jedyna wówczas pozarządowa organi-
zacja o charakterze charytatywnym. Tak więc problem ludzi 
bezdomnych w PRL, który narastał z roku na rok z wielu przy-
czyn znalazł przynajmniej częściowe ujawnienie i rozwiąza-
nie, choć przez kilkadziesiąt lat był przemilczany i objęty za-
pisem cenzury.

Towarzystwo Pomocy zostało zarejestrowane pod nazwą 
„Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego”, choć 
według postulatów członków założycieli miało się nazywać 
„Towarzystwo Pomocy Bezdomnym im. Brata Alberta”. Jed-
nak wojewoda nie zgodził się na taką nazwę. Dopiero później 
po upadku PRL i po kanonizacji Brata Alberta Towarzystwo 
przyjęło się realizować zawsze żywą i aktualną ideę swego 
Patrona – ideę miłosierdzia po katolicku pojętego. Z ziarnka 
gorczycznego zasianego we Wrocławiu rozrosło się obecnie 
wielkie drzewo, dające schronienie wielu nieszczęśliwym lu-
dziom.

Jerzy A. Marszałkowicz, Bielice, 2005 r.

2. Pierwsze schronisko

Zdemolowane puste wnętrze bez okien i drzwi w sta-
rym drewnianym baraku porośniętym wysokimi chaszcza-
mi przy ulicy Lotniczej 103/5 we Wrocławiu po niezbęd-
nym remoncie od 24 grudnia 1981 roku stało się domem 
dla kilkunastu bezdomnych mężczyzn.
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3. Ojcowie założyciele

Komitet założycielski
Petycję o utworzenie Towarzystwa Pomocy Bezdom-

nym im. Adama Chmielowskiego - Brata Alberta podpisało 
28 osób:

Łucja Błażewicz, Danuta Chlebicz, Danuta Dubois, 
Anatol Fedasz, dr Sławomir Gutowski, Bronisław Jurkiewicz, 
dr Wanda Jadwiga Kozaczyńska, Elwira Krystkowiak, 
Władysław Kupiec, Janina Kurek, Zbigniew Lerch, Romana 
Lewandowska, brat Jerzy Adam Marszałkowicz, Krystyna 
Mateja, Krystyna Niewiadomska, Dorota Okołowicz, Ma-
rek Oktaba, Kazimierz Orzechowski, Lech Pa ździor, Helena 
Piotrowska, ks. Aleksander Radecki, Eugeniusz Rolewski, 
Urszula Rutkowska, Tadeusz Rylke, Mariusz Turkowski, Ma-
rian Wasilewski, Marian Zając, dr hab. Dionizy Zięba.

Jakkolwiek przypuszcza się, że najbardziej przysłużyło 
się sześciu z nich.

Brat Jerzy Adam Marszałkowicz  
(19.01.1931-13.05.2019)

Brat Jerzy Adam Marszałkowicza był kluczową postać 
spośród grona założycieli Towarzystwa Pomocy im. św. 
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Brata Alberta. W swej skromności utrzymywał, że był jedy-
nie iskierką, jednak to tylko dzięki jego odwadze i wytrwa-
łości mogło w roku 1981 powstać wrocławskie schronisko 
dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowane w baraku przy 
ulicy Lotniczej 103 – placówka, której służba rozwinęła się 
w ogólnopolską działalność na rzecz bezdomnych i ubo-
gich. Brat Jerzy był duchownym archidiecezji wrocławskiej, 
nie miał święceń prezbiteratu, stąd utarło się tytułować go 
„bratem”, aczkolwiek ten tytuł może mylnie sugerować, że 
był on zakonnikiem. Decyzją kard. ks. Henryka Gulbinowi-
cza z roku 1981 brat Jerzy został skierowany do pracy w To-
warzystwie Pomocy. Od tego czasu pracował i mieszkał 
z bezdomnymi do końca swoich dni w schroniska w Bieli-
cach w województwie opolskim.

Tadeusz Rylke 
(21.04.1923 – 2.05.2004)
Brat Jerzy Marszałkowicz pod-

czas ostatniego pożegnania Tadeu-
sza Rylke powiedział: Ze smutkiem 
żegnam Cię, Przyjacielu. Pozostaniesz 
zawsze w mojej pamięci jako ten, któ-
ry pierwszy właściwie podjął tę ini-
cjatywę na rzecz bezdomnych. Wraz 
z bratem Jerzym już na początku 1971 roku rozpoczęli 
starania o utworzenie organizacji, która będzie pomagać 
osobom bezdomnym.

2001 roku Tadeusz Rylke został odznaczony specjal-
nym wyróżnieniem, statuetką „Bliźniemu swemu...”, usta-
nowionym przez Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta z okazji 20-lecia swojej działalności. 
Nie tylko bezdomni budzili w Tadeuszu Rylke współczucie 
i gotowość niesienia pomocy. Ks. Zdzisław Pluta, który znał 
go z działania na rzecz „Betlejem” – schroniska dla matek 
z dziećmi, jednej z wielu inicjatyw, w które był zaangażo-
wany T. Rylke, prowadzonych przez wrocławski Komitet 
Obrony Praw Dziecka (kierowany wówczas przez dra Jacka 
Mazurkiewicza) – podczas mszy świętej żałobnej wspomi-
nał: Pamiętam go jako człowieka wielkiej wrażliwości. Wraż-
liwości na ludzką biedę, na biedę drugiego. Bardzo sponta-
nicznie włączał się w wiele inicjatyw charytatywnych: kiedy 
trzeba było pomagać bezdomnym pozostającym na ulicach, 
matkom w stanie błogosławionym, kiedy trzeba było po-
magać dzieciom z rodzin patologicznych, wszędzie tam był 
obecny. Wspominamy go jako człowieka wielkiej prawości, 
cichości i wielkiej dobroci. Pamiętam, jak bardzo serdecznie 
witał się z każdym znajomym, jak ciepło podchodził do każ-
dego człowieka. Wychowany w duchu tolerancji (ojciec był 
ewangelikiem, matka katoliczką, on sam ochrzczony został 
w Kościele ewangelickim), wielką wagę przywiązywał do 
wzajemnego szacunku dla różnych poglądów i religii – 
uważał, że najważniejsza jest miłość bliźniego. Być może, 
również dlatego bardzo cenił, ekumeniczny przecież, pon-
tyfikat Jana Pawła II i wielokrotnie uczestniczył w spot-
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kaniach Papieża z rodakami. – Pojechaliśmy z Tadeuszem 
Rylke do Krakowa w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II w 1979 r. na spotkanie z Ojcem Świętym bez żadnych przy-
gotowań i zapewnienia sobie noclegów – wspomina jego 
przyjaciel, Jerzy Marszałkowicz.

Tadeusz Rylke do końca uczestniczył w pracach Zarzą-
du Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta – brał udział w zebraniach Zarządu i odwiedzał 
schroniska.

Sławomir Gutowski (14.01.1932)
Pracownik naukowy Akademii Rolniczej we Wrocła-

wiu. Najuboższych i bezdomnych wspierał zawsze, choćby 
drobnymi kwotami, które przekazywał między innymi na 
wyrobienie dowodu, opłacenie noclegu w hotelu robot-
niczym, odwiezienie do szpitala. Skwapliwie przyłączył się 
do inicjatywy powołania organizacji zajmującej się oso-
bami bezdomnymi. Kompletował zespół założycielski To-
warzystwa, uczestniczył w negocjacjach we Wrocławskim 
Urzędzie Wojewódzkim w sprawie ustalenia statutu Towa-
rzystwa. Przez szereg lat był członkiem Zarządu Głównego 
Towarzystwa.  

Dionizy Zięba  
(03.05.1931-22.09.2003)

Profesor doktor habilitowa-
ny, znawca w dziedzinie fizjolo-
gii zwierząt, ceniony nauczyciel, 
długoletni kierownik Katedry 
Fizjologii Zwierząt na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Aka-
demii Rolniczej we Wrocławiu. 
Miał niespotykany dar kontaktu 
z młodzieżą akademicką, przez którą był bardzo ceniony, 
zarówno jako świetny dydaktyk, jak i wspaniały człowiek. 

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Czterokrotnie był nagradzany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
naukowo-dydaktyczne. Był współzałożycielem i członkiem 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 
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Władysław Kupiec 
(14.09.1927 – 23.05.1999) 

Od 1953 roku sędzia cywilista 
orzekający w Sądzie Rejonowym 
w Kamiennej Górze, głównie w spra-
wach rodzinnych i opiekuńczych. 
Społecznik zaangażowany w porad-
nictwo prawne. W 1960 roku awan-
sował na sędziego wojewódzkiego 
we Wrocławiu w Wydziale Cywilnym. Zasądzenie odszko-
dowań dla osób skazanych w procesach o tzw. zbrodnie 
stalinowskie zaowocowało opracowaniem wstrząsającego 
materiału, który został opublikowany dopiero w styczniu 
1995 roku, w piśmie „Semper Fidelis”. Radny, poseł na Sejm 
z ramienia SL w latach 1980-1985, odważnie zabierał głos 
w imię sprawiedliwości i prawdy. Łącząc obowiązki sędziego 
penitencjarnego i sekretarza Zespołu ds. Pomocy Postpeni-
tencjarnej z bliska zetknął się z problemem bezdomności 
i wskazywał na konieczność jego rozwiązania. Współtwór-
ca Towarzystwa, współautor pierwszego statutu, członek 
pierwszego Zarządu Głównego.

Lech Paździor  
(01.01.1935 - 29.03.2012) 

Lech Paździor z zawodu rad-
ca prawny, z życzliwości działacz 
społeczny. Planował wyjechać do 
Afryki nieść wsparcie tamtejszym 
mieszkańcom, jednak namowy 
Władysława Kupca sprawiły, że zo-
stał w kraju i rozpoczął intensywne 
starania o zorganizowanie pomocy 
osobom bezdomnym. Między inny-
mi zajął się formowaniem komitetu założycielskiego oraz 
włączył się w kreślenie pierwszego statutu. Jego energicz-
ne zabiegi doprowadziły do złożenia petycji do Wojewody 
Wrocławskiego o zarejestrowanie Towarzystwa Pomocy. 
Jeszcze przed zarejestrowaniem Towarzystwa wystarał się 
o połowę baraku przy ulicy Lotniczej 103 we Wrocławiu - 
miejsce na pierwsze schronisko dla bezdomnych. Podczas 
Zebrania Konstytucyjnego (14.11.1981) został wybrany 
pierwszym Przewodniczącym Towarzystwa. Funkcję pełnił 
do 22.01.1983. 
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4. Wrocławskie przedsięwzięcia

Albert Cinema Productions
Albert Cinema Productions to nietypowa grupa filmo-

wa powstała w grudniu 2005 roku za sprawą Dariusza Do-
browolskiego, kierownika Schroniska św. Brata Alberta dla 
Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu, który „zaczarował” 
swoich podopiecznych magią kina. Wprowadził ich w świat 
niezwykły i nieznany, który zmienił ich spojrzenie i nastawie-
nie.Tutaj uwierzyli w siebie i odzyskali utraconą wartość. 

Cinema Albert Productions tworzy niskobudżetowe fil-
my fabularne i dokumentalne. Odsłaniają one codzienność 
ludzi bezdomnych – bez retuszu. Używają wulgaryzmów, 
pokazują gnijące rany, rozpacz i cierpienie. Każdy film jest 
prawdziwy, a każda historia osobliwa i uderzająca. W filmie 
„Zamknięci” przedstawili prawdziwą historię Krzysztofa, 
którego ciało odnaleziono zamurowane w pustostanie, 
a w „Skopanych” opowiedzieli o wydarzeniu, które miało 
miejsce kilka lat temu we Wrocławiu. Natomiast obraz „Mój 
Manhattan” nawiązuje do życia w schronisku, przebywania 
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w wieloosobowych pokojach i nocowania na piętrowych 
łóżkach. 

Wytwórnia Cinema Albert zrealizowała już kilka filmów 
– „Sie masz Wiktor”, „Pielgrzym”, „Zamknięci”, „Skopani”, „Mój 
Manhattan”, „Historia Kazia”, „Człowiek który morza nie wi-
dział”), które są doceniane zarówno przez publiczność jak 
i krytykę. Jeden z obrazów „Sie masz Wiktor” został zakwali-
fikowany do konkursu filmów niezależnych w Gdyni. 

Ostatnia produkcja „Sfilmowani” opowiada o nich sa-
mych, czyli osobach bezdomnych — mieszkańcach Schro-
niska św. Brata Alberta we Wrocławiu, a także wolontariu-
szach i pracownikach. To obraz pokazujący pracę na planie 
filmowym i poza nim, codzienne zmagania ze swoimi sła-
bościami, konflikty, trudności w pozyskiwaniu pieniędzy, 
ale przede wszystkim opowiada o sile, jaka w nich drzemie, 
radości z tworzenia i bycia razem, nadziei na lepsze jutro 
i marzeniach, które potrafią realizować.

Olbrzymi wpływ terapeutyczny, dostrzegalny przy każ-
dej kolejnej produkcji, zainteresowanie innych kół Towa-
rzystwa, mieszkańców schronisk, społeczeństwa oraz me-
diów skłania do podejmowania dalszych działań i nowych 
wyzwań na tej płaszczyźnie. 

Piłka Nożna Uliczna
„Wrocław Cup” – Międzynarodowe Mistrzostwa w Piłce 

Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych odbywające się w cen-
trum Wrocławia od 11 lat. W pierwszych latach rozgrywki 
miały miejsce na placu Gołębim, a od trzech lat mecze są 
rozgrywane na placu Solnym. Jest to wydarzenie ważne 
ze sportowego punktu widzenia, jednak dużo istotniejszy 
jest jego aspekt społeczny. 

Zawodnikami turnieju są osoby bezdomne, przeby-
wające w ośrodkach pomocowych oraz uzależnione od 
środków psychoaktywnych, będące w trakcie terapii. Piłka 
nożna uliczna jest formą wsparcia w procesie wychodze-
nia z bezdomności czy uzależnienia. Pokazuje jak w kon-
struktywny sposób przenieść rywalizację z boiska na walką 
o cele życiowe. Dzięki grze osoby bezdomne czy uzależnio-
ne uczą się, jak konstruktywnie spędzać czas wolny, uczą 
się higienicznego trybu życia, współdziałać w grupie. Oso-
ba bezdomna, która zostaje włączona w piłkę nożną, ma 
możliwość zbudowania relacji społecznych opartych na 
pozytywnych wartościach, uczy się współpracy i zaufania. 
Zaczyna ponosić odpowiedzialność związaną z systema-
tycznością treningów, punktualnością na meczach oraz, co 
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najważniejsze, ma poczucie przynależności do grupy, jaką 
jest drużyna czy społeczność turniejowa. 

To doświadczenie i umiejętności są możliwe do prze-
niesienia również na życie poza grą, stąd pomagają osobie 
bezdomnej dostrzec, że może zmienić swoje życie. Dzięki 
Mistrzostwom zmienia się także stereotyp osoby bezdom-
nej. Pokazujemy, że osoba bezdomna i uzależniona nie 
wygląda jak stereotypowy bezdomny, że osoby te są zde-
terminowane do realizacji swoich celów życiowych, trzeź-
wienia czy wyjścia z bezdomności. 

Albertyńskie Centrum Seniora „Sejsmograf”
„Sejsmograf” to autorski projekt grupy studentów i ab-

solwentów wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
wspierany przez Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta.  Przedsięwzięcie powstało z myślą po-
prawienia jakości i poziomu życia seniorów dla godziwe-
go starzenia. Przemiany dokonywane są przez aktywność 
społeczną rówieśniczych grup rozwijających zaintereso-
wania i hobby, budowanie postaw sprzyjających działalno-
ści wolontaryjnej oraz czynny udział w życiu publicznym, 
poprzez zaangażowanie w wydarzenia kulturalno-infor-
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macyjne realizowane na rzecz lokalnej społeczności. Kilka 
lat istnienia i działania „Sejsmografu” pozwoliły na ugrun-
towanie miejsca spotkań osób szczególnej wrażliwości 
– twórców-amatorów w wieku senioralnym. Uczestnicy 
stworzyli przestrzeń własnych poszukiwań twórczych i po-
znawczych, samorealizacji w dzieleniu się z innymi swoją 
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, kreowania 
nowych dróg rozwoju w tworzonej organizacji. Strefa 
„Sejsmografu” obejmuje pracownie rękodzieła, czyli ar-
tystyczne warsztaty sztuk manualnych, pracownie ruchu 
– warsztaty aktywności ruchowej, pracownie działań sce-
nicznych – warsztaty i zespoły działań artystycznych oraz 
pracownie rozwoju ogólnego tj. wszechnice wiedzy, klu-
by dyskusyjne, gry zespołowe itp. Przynależność do sekcji 
integruje, umacnia wiarę w siebie, aktywizuje społecznie, 
a przede wszystkim dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Działalność Sejsmografu jest objęta stałą merytorycz-
ną opieką młodych adeptów nauki, ekspertów, czyli pra-
cowników naukowych uczelni wyższych oraz członków 
branżowych stowarzyszeń. Zadaniem adeptów nauki jest 
doraźna opieka nad seniorami prowadzącymi zajęcia i ich 
uczestnikami oraz praca nad repetytoriami pomagający-
mi utrwalić nabywane umiejętności. W ramach współpra-
cy z ekspertami podejmowane są działania poszerzające  
i  pogłębiające wiedzę oraz umiejętności uczestników pro-
gramu, między innymi przez wykłady, spotkania i warszta-
ty eksperckie.

W uproszczeniu, „Sejsmograf” to czujnik wewnętrznych 
drgań. W tym przypadku nie ziemi, lecz tego, co „gra w du-
szach starszych ludzi”. Nie w celu ostrzegania przed kata-
klizmami, a w celu wspólnych „eksplozji” twórczych i po-
znawczych. Ku pożytkowi uczestników jak i społeczności, 
w której żyją.

MiserArt 
MiserArt – strefa kultury w labiryncie wykluczenia, to 

wrocławska przestrzeń kulturalna, w której łączą się gra-
niczne światy: sztuki i wykluczenia. Jest to miejsce poza 
etykietą, gdzie osoby w kryzysie bezdomności, w społecz-
nym odbiorze postrzegane jako „inne”, mogą pozostać 
sobą. To, co dziwaczne i osobliwe na zewnątrz, tutaj może 
być podniesione i zachowane jako cenny potencjał twór-
czej tożsamości. Spotkania i codzienna, uważna relacja 
uwalniają osoby z doświadczeniem bezdomności od wy-
kluczających je etykiet. 

MiserArt powstał w październiku 2014 roku w ramach 
partnerstwa Fundacji Homo Sacer z Kołem Wrocławskim 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Mieści się 
w starej oficynie przy ul. Cybulskiego 35A na wrocławskim 
Nadodrzu. Tutaj działają pracownie: sitodruku, dizajnu 
recyklingowego, chleba oraz pracownia streetworkingu 
z ulicznym ambulatorium. Główna sala łączy funkcje ga-
lerii, sceny teatralnej i koncertowej, tutaj organizowane są 
spotkania i eventy dla szerokiej publiczności.
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MiserArt tworzą osoby z doświadczeniem bezdomno-
ści, streetworkerzy, artyści oraz przyjaciele. Wspólnie stara-
ją się rozbudzić, w osobach bezdomnych i w sobie, świado-
mość estetyczną na tyle dojrzałą, by stawać się twórcami. 
Prowokując wyobraźnię do kreatywnego rozwoju, prze-
strajają szarą codzienność i zmieniają otoczenie drugiego 
człowieka. Tożsamość wspólnoty jak i indywidualność jed-

nostki członków MiserArt wzmacnia dzielenie codziennej 
przestrzeni życiowej.

Wychodząc od „strefy kultury” i organizacji eventów: 
koncertów, spektakli, wystaw i konferencji, MiserArt stop-
niowo przekształca się w dizajnerskie przedsiębiorstwo 
oparte na założeniach ekonomii społecznej, gdzie oso-
by z doświadczeniem bezdomności są współtwórcami 
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i współudziałowcami biznesowymi. Prowadzona 
w pracowni dizajnu recyklingowego produkcja 
stołów-ogrodów została zorganizowana w ramach 
konceptualnej formuły „EcoBauhausu”. Formuła 
ta prowokuje do estetycznej transgresji i otwar-
cia na codzienny rozwój umiejętności rzemieśl-
niczych, a także wnikliwego poznania materiału 
odpadowego/recyklingowego tak, by nadać mu 
zrewitalizowaną funkcję zestrojoną z jego prze-
szłością. W wymiarze ekonomicznym, rozbudzenie 
kreatywności prowadzić ma do biznesowej nieza-
leżności. W poszukiwaniu kontrahentów, obiekty-
-produkty prezentowane są na krajowych i zagra-
nicznych targach i wystawach. 
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1. Formy pomocy

Wymienienie wszystkich form wsparcia realizowa-
nych w poszczególnych kołach Towarzystwa ułoży-

łoby się w długą listę, której punkty byłyby niejednokrot-
nie powtarzalne. Celem nadrzędnym całego Towarzystwa 
jest wyprowadzenie każdego potrzebującego z kryzysu 
bezdomności, dlatego też oferowana pomoc powinna być 
wszechstronna i różnorodna, poczynając od ogrzewalni 
i wydawania żywności, przez schronisko i punkty integra-
cji, aż na samodzielnych mieszkaniach kończąc. Ponadto 
pomagający biorą pod uwagę fakt, że problemy i potrzeby 
są nie tylko różne, ale również zmieniają się w całym pro-
cesie wychodzenia z bezdomności, więc do każdej osoby 
należy podejść indywidualnie. Na  początek wystarczy 
ciepła zupa i rozmowa, następnie trzeba zapewnić nocleg, 
a może zorganizować terapię. Później, gdy okaże się, że 
podopieczny jest już gotowy usamodzielnić się i zamiesz-
kać we własnym mieszkaniu, należy go wspierać w tych 
dążeniach. 
Oczywiście głównym zadaniem kół Towarzystwa jest za-
spokajanie podstawowych komponentów bytowych oraz 

wsparcie na każdym etapie wychodzenia z bezdomności. 
Jednakże podejmują cały szereg innych działań, które 
z jednej strony dążą do integracji osób w kryzysie bezdom-
ności ze społeczeństwem, a z drugiej strony uwrażliwiają 
otoczenie na kwestie wykluczenia, ubóstwa, poniżenia 
i braku dachu nad głową. Są to rozmaite wydarzenia kultu-
ralne, warsztaty artystyczne, spotkania terapeutyczne czy 
sakralne, wyjazdy i wiele innych. We wszystkich podejmo-
wanych inicjatywach przeznaczenie jest jedno - wyprowa-
dzić z kryzysu bezdomności. A oto kilka metod pracy reali-
zowanych w kołach Towarzystwa. 

Placówki klasyczne
Ogrzewalnia – miejsce, w którym osoba bezdomna, 

ma możliwość zaspokoić podstawowe potrzeby higie-
niczne: skorzystać z łaźni, odwszawiania, otrzymać czystą 
odzież, gorący napój (czasem posiłek), a przede wszystkim 
spędzić czas w ciepłym pomieszczeniu, w którym tempe-
ratura zapobiega wychłodzeniu organizmu. Z takich placó-
wek korzystają doraźnie osoby, które na co dzień pozosta-



ją poza systemem pomocy instytucjonalnej. Ogrzewalnie 
działają w godzinach nocnych, choć w szczególnych wy-
padkach, zwłaszcza przy niskich temperaturach, są do-
stępne także w ciągu dnia. 

Noclegownia zapewnia schronienie każdego dnia 
w roku w porze wieczorowo-nocnej. Jak sama nazwa 
wskazuje – oferuje miejsce do spania. W placówce można 
przeprowadzić niezbędne zabiegi higieniczno-sanitarne, 
uzyskać czystą odzież i otrzymać co najmniej jeden gorący 
posiłek. Osoby doświadczające bezdomności mają możli-
wość uzyskania informacji o formach wychodzenia z bez-

domności i nawiązania kontaktu z pracownikami pomocy 
społecznej. Tutaj inicjowane są programy mające na celu 
pobudzić tymczasowych lokatorów do podjęcia kroków 
rozwiązania swoich problemów. 

Schronisko jest obiektem, który daje osobie w kryzy-
sie bezdomności stałe zakwaterowanie. Mieszkaniec ma 
swoje miejsce do spania i miejsce na przechowywanie 
rzeczy osobistych. Otrzymuje trzy posiłki dziennie. Pla-
cówka może zapewniać usługi pielęgniarsko-lekarskie 
czy opiekuńcze. Tutaj realizowane są działania w kierunku 
wyjścia z bezdomności, jest udzielana pomoc w ustaleniu 
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stopnia niepełnosprawności, ustaleniu prawa do zasiłków 
socjalnych, rent i emerytur, wyrobieniu niezbędnych do-
kumentów, podjęciu zatrudnienia. Mieszkańcy są objęci 
fachowym wsparciem psychologicznym i doradztwem 
zawodowym. To przestrzeń na budowanie właściwych re-
lacji społecznych, nauki samodzielności, podnoszenia po-
czucia własnej wartości. Pomocne w tym aspekcie okazują 
się wspólne spotkania, warsztaty kulinarne, artystyczne, 
celebrowanie różnego rodzaju uroczystości, inicjowanie 
i udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Miesz-
kańcy mają możliwość skorzystać z fachowych usług kos-
metycznych i fryzjerskich.
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W ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alber-
ta działają placówki, które zajmują się również osobami 
nietrzeźwymi. Należą do nich między innymi Pogotowie 
socjalne dla osób nietrzeźwych Przystań w Gdańsku 
czy Ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Te jednostki przejęły funkcję izby 
wytrzeźwień, a więc przyjmują osoby pod wpływem al-
koholu do momentu wytrzeźwienia. Oferta tego rodzaju 
placówek została wzbogacona o działania profilaktyczne, 
mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu i promo-
wanie zdrowego stylu życia. Ośrodki współpracują z in-
stytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzący-
mi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w celu zapewnienia prawid-
łowej budowy i przebiegu procesu pracy socjalnej. Bio-
rą udział w tworzeniu koalicji instytucji zajmujących się 
problemem osób pijących, celem stworzenia spójnego, 
gminnego systemu monitorowania i wsparcia, urucha-
miania doraźnych świadczeń zdrowotnych dla osób, któ-
re mają utrudniony dostęp do służby zdrowia i zawarcia 
w tym zakresie kontraktu z NFZ.

Domy specjalistyczne
Są wśród nas osoby, które mają trudności w samo-

dzielnym funkcjonowaniu ze względu na wiek, przewlekłą 
chorobę, niepełnosprawność czy uzależnienie. Dla nich 
przeznaczono ośrodki specjalizujące się w opiece i lecze-
niu w zakresie i formach wynikających z ich indywidual-
nych potrzeb. Są to domy pogodnej starości, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze, hospicja, domy dziecka. Tutaj, 
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poza zakwaterowaniem, wyżywieniem i całodobową opie-
ką, mieszkańcy mają zapewnioną pomoc specjalistyczną 
pielęgniarzy, lekarzy, psychologów czy terapeutów. Proces 
uzdrawiający jest wspomagany dodatkowymi usługami. 
takimi jak zajęcia terapeutyczne podnoszące sprawności 
intelektualne i fizyczne, tworzenie warunków do rozwoju 
samorządności, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i reli-
gijnych, stymulowanie kontaktów z rodziną i lokalną spo-

łecznością, a w przypadku domów dla osób w młodszym 
wieku – również działania zmierzające do usamodzielnie-
nia się i podjęcia pracy, jeśli oczywiście jest to w ich przy-
padku możliwe i wskazane. 

Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowa-
dzą cztery placówki specjalizujące się w usługach opiekuń-
czo-leczniczych. W Dynowie i Kodniu znajdują się domy 
pogodnej starości, w Sanoku jest Zakład opiekuńczo-
-pielęgnacyjny, a w Żarach – Hospicjum. Natomiast Koło 
Stalowowolskie prowadzi Dom Dziecka. Organizacja do-
mów specjalistycznych oraz zakres i poziom świadczonych 
w nich usług zapewnia mieszkańcom intymność, godność 
i poczucie bezpieczeństwa, uwzględniając stopień ich fi-
zycznej i psychicznej sprawności. 

Mieszkania treningowe
Osoby, które wykazują poczucie odpowiedzialności  

i niezależności mogą skorzystać z pomocy, która daje im 
możliwość sprawdzenia się w warunkach samodzielnego 
funkcjonowania. Wówczas przechodzą do mieszkań tre-
ningowych, chronionych lub wspieranych ulokowanych 
w infrastrukturze społecznej. Tutaj uczą się gospodarować 
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pieniędzmi – opłacają media, pokrywają koszty wyżywie-
nia, udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych, orga-
nizują dla siebie czas wolny, załatwiają sprawy w urzędach, 
wykonują prace domowe: zakupy, gotowanie, sprzątanie. 
Jednakże nie pozostają osamotnieni. Nadal otrzymują 
wsparcie asystentów, psychologów czy prawników. Mogą 

uczestniczyć w indywidualnych szkoleniach z zakresu hi-
gieny, zdrowia, gotowania, samoprezentacji, finansów i za-
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rządzania mieszkaniem. Pomoc, jaką otrzymują lokatorzy 
tych mieszkań, w znacznym stopniu poprawia ich sytuację 
życiową i integrację ze społecznością oraz uniezależnia 
od pomocy instytucji i osób trzecich. Osoby wychodzą-
ce z kryzysu bezdomności usamodzielniają się, a pobyt 
w mieszkaniu treningowym kończy się uzyskaniem przez 
taką osobę samodzielnego mieszkania (socjalnego, wynaj-
mowanego etc.)

Pod koniec 2020 roku Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta posiadało już 176 mieszkań w 19 miastach. 

Ekonomia społeczna
Pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz zagro-

żonym wykluczeniem społecznym nie polega jedynie na 
zapewnieniu ciepłego posiłku i dachu nad głową. Istotne 
jest wsparcie takich osób w procesie readaptacji społecz-
nej na przykład przez aktywizację zawodową  . W tej roli 
świetnie sprawdzają się spółdzielnie socjalne, które dzia-
łają w strefie ekonomii społecznej. Funkcjonują jak każdy 
przedsiębiorca - podlegają przepisom prawnym i gospo-
darczym - prowadzą pełną księgowość, uczestniczą w prze-
targach. Jednak wyróżnia je charakter i cel działalności. Ich 

misją jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym. Pracownikami spółdzielni są więc głównie oso-
by bezdomne, starsze, ubogie, bezrobotne, opuszczające 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne. Prace 
wykonywane są na rzecz potrzebujących i społeczeństwa, 
a zyski nie mogą być dzielone między udziałowców a prze-
znaczane na rozwój lub na działania charytatywne. 

W strukturach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta funkcjonują cztery spółdzielnie socjalne. 

Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” prowadzi działal-
ność o charakterze wielobranżowym na terenie Sopotu. Są 
to dwa sklepy charytatywne LukLuk i Dom gościnny LukLuk, 
pięć parkingów (dwa całoroczne i trzy sezonowe), a od roku 
2020, w sezonie letnim, wypożyczalnia koszy plażowych. 
Misją spółdzielni jest dawanie drugiej szansy w życiu po-
przez pracę m.in. osobom z niepełnosprawnościami. Osoby 
zagrożone wykluczeniem, pod pieczą zespołu specjalistów, 
nabywają nowych umiejętności zawodowych, zyskując tym 
samym poczucie sprawstwa i wpływu na własne życie. Idea 
społecznej odpowiedzialności jest szeroko promowana 
w lokalnej społeczności i dzięki klientom, którzy korzystają 
z usług spółdzielni, utrzymują się na rynku, opłacają czynsze 
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i media, a co najważniejsze finansują szkolenia i rozwój pra-
cowników, tworząc nowe miejsca pracy. 

Spółdzielnia Socjalna „Patron” została utworzona 
w 2010 roku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta – Koło Jeleniogórskie i Polskie Towarzystwo Walki 
z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze. Celem 
spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez 
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa i osobistą pra-
cę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym 
jest szczególnie trudno rozpocząć aktywizację zawodową. 
Spółdzielnia zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, 
prowadzi pokoje interwencji kryzysowej w Jeleniej Górze, 
a także prowadzi szkolenia i usługi doradcze z zakresu za-
kładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.
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Spółdzielnia Socjalna „Albert” została założona 
w 2013 roku jako spółdzielnia dwóch podmiotów praw-
nych. Jej założyciele to Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta Koło Koszalińskie oraz Klub Inteligencji Katolickiej 
w Koszalinie. Misją spółdzielni jest re-
integracja społeczno-zawodowa osób 
bezdomnych przebywających w schro-
nisku. Jej podstawową działalnością są 
usługi gastronomiczne i cateringowe. 
Dodatkowo świadczą usługi sprzątające, 
remontowo-budowlane oraz pośredni-
ctwo pracy. Pracownicy spółdzielni są 
zatrudnieni na umowy o pracę, co daje 
stabilizację i ochronę socjalną, a tym 
samym pozwala w znacznym stopniu 
rozwiązywać problemy związane z bez-
domnością i powrotem do normalnego 
życia. Ponadto pracownicy zatrudnieni 
w spółdzielni czynnie uczestniczą w róż-
nego rodzaju szkoleniach zawodowych 
podnoszących ich kwalifikacje.

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (WSS) (Wroclaw 
Social Cooperative) została powołana wspólnie przez Koło 
Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alber-
ta oraz Fundację św. Józefa, a w 2020 roku dołączyła do 



nich Gmina Wrocław. Główną działalnością spółdzielni jest 
prowadzenie prac wykończeniowo-budowlanych, jednak 
oferuje również usługi porządkowe i związane z utrzyma-
niem terenów zielonych. Ostatnio spółdzielnia zajęła się 
transportem i kolportażem. Spółdzielnia świadczy usługi 
dla klientów indywidualnych, firm oraz jednostek sektora 
finansów publicznych. Jako przedsiębiorstwo społecz-
ne stworzyli miejsca pracy dla osób, które wiele lat temu 
wypadły z tego rynku. Wśród pracowników znajdują się 
prawdziwi fachowcy m.in. budowlańcy, stolarze, elektrycy, 
hydraulicy, glazurnicy, konserwatorzy oraz ślusarze. Dzięki 
pracy dotychczas bierni klienci pomocy społecznej stali się 
osobami aktywnie zabiegającymi o poprawę swojej sytua-
cji życiowej. 

Integracja społeczna
Wiele osób ze względu na stan zdrowia, sytuację fi-

nansową, rodzinną, życiową czy pochodzenie znalazło 
się na marginesie społeczeństwa i nie potrafi korzystać 
z przysługujących im praw. Jednak pozycja społeczna 
tych osób może ulec zmianie przez udział w centrach 
lub klubach integracji społecznej. Tutaj prowadzone 
są wszechstronne i kompleksowe działania zmierzają-
ce do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjal-
nego, aktywizacji zawodowej i pomocy w rozwoju oso-
bistym. Realizowane jest kształcenie sprawności pozwa-
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lających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji 
dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu oraz 
postaw współpracy i współodpowiedzialności wobec 
mieszkańców lokalnego obszaru. Uczestnicy nabywają 
umiejętności zawodowe, podnoszą kwalifikacje, poznają 
nowe formy pracy zarobkowej. Uczą się planować życie 
i zaspokajać potrzeby poprzez pracę, zwłaszcza przez wy-
pracowywanie własnych dochodów. Rozwijają umiejęt-
ności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środ-
kami pieniężnymi. Istotnym aspektem klubów i centrów 
integracji społecznej w pracy nad osobą wykluczoną jest 
budowanie właściwej samooceny i dążenie do zbudowa-
nia trwałego systemu wartości, zasad i reguł w codzien-
nym życiu, rozwijaniu osobistych aspiracji, wyznaczenie 
kierunków i celów życiowych.

Koło Gdańskie prowadzi trzy centra integracji spo-
łecznej w Trójmieście, natomiast Koło Gliwickie i Bytom-
skie pomagają w ramach klubów integracji społecznej. 

Wiele elementów pracy CIS lub KIS jest realizowanych 
przez inne Koła bez ich formalizowania.
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Punkty pomocy doraźnej 
W przestrzeni publicznej bywają osoby, które nie mają 

możliwości zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb.  Braku-
je jedzenia albo ubrań, połamało się krzesło, a nie ma pie-
niędzy na nowe lub potrzebują towarzystwa. Z myślą o nich 
powstały punkty pomocy doraźnej tzn. kuchnie, jadłodaj-
nie, łaźnie, punkty wydawania żywności i odzieży oraz 
świetlice. Często funkcjonują 2-3 razy w tygodniu przez kil-
ka godzin, jednak otwarte są dla wszystkich potrzebujących 
i tych w kryzysie bezdomności, i tych samotnych, ubogich 
czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdy może 
otrzymać między innymi ciepły posiłek, czystą odzież, 
sprzęt i wyposażenie domowe, skorzystać z usług higienicz-
nych, a także spędzić miło czas na rozmowach, warsztatach 
czy prelekcjach organizowanych w świetlicach.
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W ostatnich latach niemalże wszystkie koła Towarzy-
stwa brały udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020. Celem programu było zapewnienie 
najuboższym mieszkańcom Polski zestawów artykułów 
spożywczych w postaci paczek żywnościowych lub w for-
mie ciepłych posiłków. Organizacje uczestniczące w pro-
gramie nie tylko zobowiązane były do racjonalnego go-
spodarowania produktami, ale również do prowadzenia 
działań zmierzających do wciągnięcia osób potrzebują-
cych w cykl życia społecznego. Między innymi organizo-
wano prelekcje dotyczące zdrowego żywienia, uczono 

62



metod racjonalnego podejścia do zakupów i niemarnowa-
nia żywności, prowadzono warsztaty kulinarne i edukacji 
ekonomicznej oraz udzielano porad dietetycznych.

Streetworking
Już 10 kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 

na stałe wprowadziło streetworking do pracy wśród osób 
bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkal-
nych. Odpowiednio przygotowani i przeszkoleni pracow-
nicy kół przemierzają ulice i podwórka, ogródki działkowe, 

parki i tereny leśne, chodzą po parkingach, centrach han-
dlowych i halach dworcowych, docierają do bocznic kolejo-
wych, skupów złomu i opuszczonych zakładów, zaglądają 
do altanek i wiat śmietnikowych, wchodzą do pustosta-
nów, piwnic, strychów, a także do bunkrów i schronów, aby 
dotrzeć do miejsc przebywania osób bezdomnych i w ich 
środowisku zapoczątkować proces wychodzenia z kryzysu 
bezdomności. Streetworkerzy przez udzielanie informacji, 
wsparcia i pierwszej pomocy przedmedycznej, czasami 63
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dostarczanie ciepłych posiłków i odzieży, a także towarzy-
szenie do placówek pomocowych, dążą do zmniejszenie 
wykluczenia społecznego, dalszej marginalizacji i izolacji 
osób przebywających w miejscach niemieszkalnych. 

Ponieważ streetworking jest stosowany w nielicznych 
miastach w Polsce, koła Towarzystwa stosują różne me-
tody propagujące ten sposób pracy. Na przykład Koło 
Katowickie w 2019 roku w Urzędzie Miasta Katowice pro-
wadziło konferencję „Streetworking – razem możemy wię-
cej. Przedmedyczna pomoc osobom bezdomnym”, której 
celem było upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 
rozwiązywania problemu bezdomności korzystając ze 
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streetworkingu, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 
przedmedycznej udzielanej osobom bezdomnym przeby-
wającym w miejscach niemieszkalnych. Natomiast Koło 
Gdańskie wprowadziło aplikację na smartfony, która daje 
mieszkańcom możliwość natychmiastowego informowa-
nia streetworkerów o miejscach, w których przebywają 
osoby bezdomne.

Autobus dla potrzebujących
To forma doraźnej pomocy osobom przebywającym 

w przestrzeni publicznej. Projekt realizowany jest na tere-
nie czterech dużych miast Polski głównie przez koła Towa-
rzystwa, jednak w ścisłej współpracy z władzami miejskimi 
i innymi organizacjami pozarządowymi. 

Pierwszy autobus dla bezdomnych i potrzebujących 
wyruszył w 2014 roku w Łodzi, w roku 2018 na ulicach War-
szawy pojawił się Mobilny Punkt Poradnictwa, w Gdańsku 
– Autobus SOS – pomoc dla bezdomnych. Jako ostatni 
swój kurs rozpoczął StreetBus – wrażliwa linia wsparcia dla 
osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu.

Zadanie osób jeżdżących w autobusach polega na 
dotarciu do jak największej liczby osób potrzebujących 
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w celu udzielenia doraźnego wsparcia i informacji, zaspo-
kojeniu podstawowych potrzeb odbiorców oraz zaofero-
wanie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością 
dostępu do różnych form aktywnej pomocy. Aby sprostać 
temu wyzwaniu, dostosowano i wykorzystano autobus 
miejski, który przemierza w godzinach wieczornych  stałą 
trasę, zatrzymując się na 30 minut w wyznaczonych miej-
scach. W środku dyżurują wolontariusze, którzy częstują 
ciepłą zupą i oferują czystą odzież. Osoby potrzebujące 
mogą skorzystać ze świadczeń ratownika medycznego, 
który sprawdzi stan zdrowia i udzieli pierwszej pomocy 
medycznej. Autobusem jeździ także pracownik socjalny, 
który proponuje bezdomnym różnego rodzaju rozwiąza-
nia – by wiedziały, że nie są pozostawione i mogą liczyć na 
wsparcie, zarówno jeśli chodzi o schroniska, ogrzewalnie 
i noclegownie, jak i uzyskanie świadczeń socjalnych, w tym 
docelowo własnego mieszkania. 

Placówki buforowe
Rok 2020 przyniósł dramatyczne i nieoczekiwane wy-

zwania. Pandemia wirusa SARS-CoV-2, która wybuchła na 
początku roku i szybko rozprzestrzeniła się na całym glo-
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bie, zaskoczyła wszystkich. Wzrastająca liczba zachorowań 
wymusiła na władzach wszystkich krajów wprowadzenie 
rygorystycznych obostrzeń, dotyczących zarówno funk-
cjonowania państwa, jak i jego instytucji oraz obywateli. 
Również w Polsce, gdzie wirus pojawił się na przełomie 
marca i kwietnia zostały zastosowane liczne restrykcje. 
Granice kraju zamknięto, część instytucji i przedsiębiorstw 
zawiesiło działalność, niektórych aktywności społecznych 
zakazano, a wszyscy obywatele musieli podporządkować 
się nowym rygorom sanitarnym. Ograniczono swobodę 
przemieszczania, został narzucony obowiązek noszenia 
masek i rękawic oraz regularnego dezynfekowania rąk, 

a przede wszystkim nakazywano za wszelką cenę pozosta-
wanie w domach. Odmieniło to życie wszystkich Polaków, 
najbardziej jednak dotknęło tych, którzy swych domów 
nie mieli.

Osoby żyjące w przestrzeni publicznej są bardziej 
narażone na zakażenie, a także same mogą stanowić za-
grożenie, stając się potencjalnymi nosicielami. Ponadto 
zamknięcie galerii handlowych i restauracji, zawieszenie 
turystyki i opustoszałe miasta sprawiły, że ludzie bezdomni 
stracili swoje podstawowe źródło zdobywania pieniędzy, 
pożywienia i tymczasowego dziennego schronienia. Zna-
leźli się w sytuacji ekstremalnie trudnej.



Stojąc w obliczu nowego wyzwania Towarzystwo Po-
mocy im. św. Brata Alberta opracowało zupełnie nowy 
model pracy z osobami bezdomnymi przebywającymi 
w miejscach niemieszkalnych w czasie pandemii wiruso-
wej. W pięciu miejscowościach, we współpracy z władzami 
miejskimi, uruchomiono (dodatkowe) „placówki buforo-
we”. Tworzyły go zespoły  mieszkalnych modułów kontene- 
rowych, posiadające osobne węzły sanitarne i dodatkowe 
izolatki. Ośrodki przeznaczone były dla osób dotychczas 
przebywających w przestrzeni publicznej, które wyraziły 
wolę zamieszkania w noclegowni czy schronisku. Wówczas 
przechodziły dobrowolną 14-dniową izolację. W trakcie 

pobytu podopieczni mieli zapewnione schronienie, 3 po-
siłki dziennie, odzież, środki czystości i higieny, podlegali 
regularnym badaniom. Placówka zapewniała stałą pomoc 
medyczną, a także pracę socjalną, terapię uzależnień, po-
radnictwo oraz aktywizację społeczną i zawodową. 

Zastosowanie systemu „placówek buforowych” znacz-
nie zahamowało powstawanie nowych ognisk rozprze-
strzeniania się wirusa. Wiele osób z przestrzeni publicznej 
znalazło bezpieczne schronienie, które uchroniło zarów-
no ich, jak i pozostałych mieszkańców przed zakażeniem 
i chorobą. Model zaproponowany i przetestowany przez 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta okazał się 

74



3 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Polsce

75

w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie, przed jakim sta-
nął sektor pomocy społecznej i pokazał, że w walka z koro-
nawirusem nie musi być nierówna i można mu skutecznie 
stawić czoła.

Dostosowanie placówek do standardów
W ostatnich latach dużym wyzwaniem dla kół Towarzy-

stwa Pomocy im. św. Brata Alberta było dostosowanie pla-
cówek, zarówno pod względem infrastruktury jak i kadry, 
do standardów określonych przez Ministerstwo Rodziny 



i Polityki Społecznej. Niemniej jednak koła do zadania po-
deszły profesjonalnie i wywiązały się z niego w wyznaczo-
nych terminach. Zarządy kół podjęły starania pozyskania 
środków z funduszy strukturalnych, a z otrzymanych gran-
tów sfinansowały remonty, niejednokrotnie generalne, 
a nawet budowę nowych obiektów.

Narzucone wymogi w wielu przypadkach sprawiły, że 
koła zmieniały formę prowadzenia placówek tj. ogrzewal-
nie przekształcano w noclegownie, noclegownie w schro-
niska, a schroniska zamieniano na schroniska z usługami 
opiekuńczymi.
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2. Akcje i projekty

Akcja kartonowa
Termin ambient zrodził się z potrzeby określenia al-

ternatywnej formy reklamy, innej niż prasa, telewizja czy 
radio, a został użyty po raz pierwszy w 1996 roku. Duże 
koncerny i firmy zajmujące się reklamą zewnętrzną dość 
skrupulatnie korzystają z możliwości akcji ambientowych. 
Powszechne jest przeświadczenie, że reklamy kreatywne 
są mało skuteczne, z kolei reklama tradycyjna jest sztam-
powa. Jednak głównym zadaniem takich przedsięwzięć 
jest skuteczne trafienie do odbiorców i zainteresowanie 



produktem lub problemem. Z kilkunastu definicji okre-
ślających ambient można złożyć jedną, która dość jasno 
opisze zadanie takich akcji: to umieszczanie przekazu re-
klamowego w niezwykłym i niespodziewanym miejscu 
(lokalizacja), często przy pomocy niekonwencjonalnych 
metod (realizacja), przy zachowaniu warunku bycia pierw-
szym lub jedynym wykonawcą (czasowość). 

Kilka lat temu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta zdecydowało się podjąć organizacji akcji kartonowej, 

która została zainicjowana w Wielkiej Brytanii. Celem przed-
sięwzięcia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na prob-
lem ludzi bezdomnych, szczególnie podczas mrozów, przez 
kontrowersyjny przekaz. Na wielkim kartonie odrysowano 
ciało człowieka, a poniżej widniał napis „Lubisz śnieg? Spró-
buj na nim spać”. Takie kartony rozrzucono w kilku kluczo-
wych punktach przestrzeni miejskiej: na przystankach au-
tobusowych, w centrach handlowych, przy śmietnikach, na 
placach i w parkach w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, 
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Zamościu, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Puławach, Cheł-
mie, Jeleniej Górze, Inowrocławiu, Mielcu, Lublinie, Plesze-
wie, Świdnicy i we Wrocławiu. Przedsięwzięcie trwało 2 dni 
i wzbudziło duże zaciekawienie i jednocześnie zdziwienie. 
Zyskało przychylność przechodniów w postaci wpływów 
z 1% z podatku na działalność Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta. Darowane środki przeznaczono na zaspokoje-
nie potrzeb osób przebywających w przestrzeni publicznej 
noclegów, odzieży chroniącej przed wychłodzeniem i gorą-
cego, sycącego posiłku. 

Kontrowersyjna forma zwrócenia się o pomoc została 
dobrze przyjęta w naszym społeczeństwie, tym bardziej, 
że odbyła się bezkosztowo. Po zakończeniu wszystkie kar-
tony zostały usunięte. 

Zielony Mikołaj
Mikołaj, który w grudniu roznosi prezenty dzieciom, 

przybiera różne formy. Jego wizerunek zależy od rejonu 
świata, kultury i wiary. Na przykład we Włoszech przyjmuje 
postać złośliwej czarownicy, która nazywana jest La Befa-
na, w Rosji dzieci odwiedza Dziadek Mróz ze swoją pomoc-
nicą Śnieżynką, a w krajach anglosaskich Mikołaj to sympa-
tyczny staruszek w biało-czerwonym wdzianku. Natomiast 
w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta nosi zielone 
szaty i w przeciwieństwie do swoich kolegów nie rozdaje 
upominków, a zbiera datki na rzecz osób bezdomnych. 
W postać Zielonego Mikołaja wcielają się młodzi i starsi 
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wolontariusze, którzy przemierzając ulice i centra handlo-
we nie tylko proszą o wsparcie, ale również uwrażliwiają na 
kwestię bezdomności.  

Światowy Dzień Ubogich
W listopadzie 2016 roku papież Franciszek w Liście 

Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakoń-
czenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosier-
dzia, ogłosił XXXII niedzielę zwykłą Światowy Dniem Ubo-
gich. Apel skierowany jest głównie do sytych i bogatych, 
aby do problemu biedy i związanym z tym wykluczeniem 
społecznym podchodzili z poczuciem odpowiedzialno-
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ści. W tym dniu każdego roku są organizowane uroczyste 
msze święte i liczne akcje pomocy dla osób bezdomnych, 
ubogich i wykluczonych ze społeczeństwa. Do idei Papieża 
włączają się wszyscy członkowie, pracownicy, wolontariu-
sze, a nawet mieszkańcy schronisk Towarzystwa. Wspólnie 
modlą się w intencji osób potrzebujących i aranżują różne 
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inicjatywy. Potrzebujący mogą między innymi otrzymać 
ciepły posiłek, pomoc materialną, asystę medyczną czy 
poradę prawną, a także skorzystać z łaźni, usług kosme-
tyczki i fryzjera, wziąć udział w warsztatach kulinarnych, 
teatralnych albo muzycznych. Ponadto urządza się pokazy 
filmowe, wystawy oraz spotkania w ośrodkach dla osób 



ubogich lub bezdomnych, aby uwrażliwiać społeczeństwo 
na problem ubóstwa, wykluczenia i bezdomności.

Razem Możemy Więcej
Z każdym rokiem coraz więcej Kół Towarzystwa Po-

mocy im. św. Brata Alberta wspólnie z Fundacją Dbam 
o zdrowie DOZ realizuje projekt w ramach konkursu gran-
towego Razem Możemy Więcej. Uzyskane środki zostają 
przeznaczone na karty podarunkowe, którymi obdarowani 
dokonują zakupów w aptekach DOZ, prowadzone są pre-
lekcje dotyczące farmakologii i zdrowego trybu życia oraz 
spotkania motywujące. Ze wsparcia korzystają m.in. osoby 
niepełnosprawne, seniorzy w trudnej sytuacji finansowej 
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oraz mieszkańcy schronisk, noclegowni i innych placówek 
Towarzystwa.

Kwesta listopadowa
Każdego roku setki wolontariuszy i tysiące darczyńców 

łączy się, aby wspólnie zbierać pieniądze na rzecz osób 
w kryzysie bezdomności. Kwesta Listopadowa prowadzo-
na przez Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
wpisała się na stałe do harmonogramu wydarzeń miej-
skich. Wolontariusze wyposażeni w zabezpieczone puszki, 



od świtu do zmierzchu pozyskują środki, które są przezna-
czane na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych 
osób bezdomnych i potrzebujących, zwłaszcza w okresie 
jesienno-zimowym. Zbiórka odbywa się głównie na cmen-

tarzach w dniach bliskich 1 listopada, jednak kwestujących 
można spotkać również przy parafiach i w innych termi-
nach. 
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Kalendarz z przepisami gwiazd
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zgodnie  

z ideą patrona wspomaga osoby wykluczone, w tym bez-
domne, organizując między innymi schronienie i strawę. 
Bywa, że dla najbardziej potrzebujących jedynym ciepłym 
posiłkiem w ciągu dnia jest zupa. To danie często gości na 
stołach Polaków, zatem stało się nie tylko symbolem po-
magania, ale również motywem kampanii Pomagamy ze 
smakiem. Akcja była częścią obchodów 35-lecia działalno- 87



ści Towarzystwa, a jej owocem 
jest kalendarz z przepisami 
gwiazd na zupę. Od pięciu 
lat do projektu zaprasza się 
znane osoby, które dzielą się 
ulubionymi przepisami na ten 
posiłek, a osobistymi wizerun-
kami popierają działania na 
rzecz osób bezdomnych i wy-
kluczonych. Kalendarz, który 
jest wyrazem życzliwości arty-
stów, sportowców oraz osób 
ze świata kultury i sztuki, ma 
zachęcać wszystkich Polaków 
do dzielenia się symbolicz-
nym talerzem zupy z potrze-
bującymi. Czasem wystarczy 
tak niewiele, aby osiągnąć 
wielki efekt.
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Wystawy i aukcje „Bliźniemu swemu” 
Fundacja „Bliźniemu swemu …” na rzecz Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta raz na dwa lata tworzy nie-
zwykłą wystawę. Na ekspozycje składają się prace ma-
larskie, grafiki, fotografie oraz rzeźby wybitnych, współ-
czesnych, polskich artystów. Wystawa prezentowana jest 
w kilku dużych miastach między innymi w Rzeszowie, 

89



Gdańsku, Warszawie czy we Wrocławiu. Zwieńczeniem 
prezentacji jest aukcja darowanych prac, a otrzymany do-
chód w całości zostaje przeznaczony na pomoc osobom 
w kryzysie bezdomności i najuboższym. Artyści – dzieląc 
się sercem i talentem – dają najuboższym rzecz wyjątkowo 
cenną: chleb i wiarę w drugiego człowieka oraz nadzieję 
i siłę do podjęcia próby walki o swoje życie.

Pracownicy i wolontariusze Fundacji realizują szereg 
innych działań, których celem jest zbieranie środków na 
działalność statutową Towarzystwa. Organizują koncerty 
i bale charytatywne, pozyskują prywatnych sponsorów 
i darczyńców, aranżują coroczną ogólnopolską kampanię 
„Być dobrym jak chleb…” oraz akcję „Okruszek”. Zdobyte 
fundusze przeznaczane są na krzewienie idei pomocy bez-

domnym i ubogim oraz prowadzenie różnorakich działań 
na rzecz zapobiegania bezdomności wśród dzieci i mło-
dzieży. Ponadto Fundacja pomaga wychowankom domów 
dziecka, finansuje stypendia dla dzieci z Ochronki w Stalo-
wej Woli oraz otacza opieką osoby starsze i samotne.

Fundacja „Bliźniemu swemu....” na rzecz Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta powstała z inicjatywy i dzia-
ła pod kierownictwem Emila Jurkiewicza. Zarząd Główny 
powołał ją w 2002 roku, a dwa miesiące później została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja 
przekonała do swoich działań wielu ludzi dobrej woli jak 
Krzysztof Zanussi, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Pen-
derecki, Wojciech Kilar, Andrzej Zoll, Magdalena Abakano-
wicz, Zdzisław Beksiński, Tadeusz Dominik, Gustaw Zemła, 
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Rafał Olbiński, Stanisław Rodziński, Stefan Stuligrosz, Fran-
ciszek Maśluszczak, Franciszek Starowieyski, Józef Szajna, 
Wiktor Zin, Adam Myjak.

Akademia streetworkingu
Streetworking jest metodą wsparcia indywidualnego 

i środowiskowego osób, które same o pomoc nie popro-
szą, a jednocześnie bez pomocy swojej sytuacji nie napra-
wią.. Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców 
poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach, w których 
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najczęściej przebywają oraz praca z nimi w kierunku po-
zytywnych zmian, rozumianych jako poprawa sposobu 
i warunków życia. We współpracy z taką osobą są wyko-
rzystywane jej zasoby i cechy indywidualne oraz potencjał 



środowiska lokalnego. Metoda ta może być skutecznie 
stosowana wobec osób bezdomnych nie korzystających 
z placówek stacjonarnych.

Osoby, które chcą podjąć się prowadzenia streetwor-
kingu powinny być odpowiednio przeszkolone i przygo-
towane. W tym wyspecjalizowało się Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta. Pierwsze szkolenia zostały przepro-
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wadzone w Kole Gdańskim już w 2008 roku. Obecnie pro-
gram szkoleń realizuje Zarząd Główny w partnerstwie 
z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. 
Objął on kilkaset osób, które prowadzą działania na rzecz 
osób bezdomnych i chcą się specjalizować w obszarze 
streetworkingu.

Housing first – najpierw mieszkanie
W 2019 roku Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-

berta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia, 
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Proble-
mu Bezdomności oraz portugalska organizacja Associao 
para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS) rozpoczęli 
realizację pilotażowego projektu „Housing first – najpierw  
mieszkanie”. Program wymaga ścisłej współpracy pomię -
dzy sektorami publicznym i pozarządowym, zarówno na 
poziomie jego realizacji jak i efektów. 

Projekt jest odpowiedzią na problem bezdomności, któ-
rego doświadcza we Wrocławiu, w Gdańsku oraz Warszawie 
około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują no-
wych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność 



w procesie wychodzenia z bezdomności. Inicjatywa jest 
pierwszym w Polsce, a także pierwszym w Europie central-
no-wschodniej przykładem wdrożenia metody „Najpierw 
Mieszkanie” oryginalnie stworzonej w USA przez psychiatrę 
Sama Tsemerisa z organizacji Pathways to Housing. Koncep-
cja jest oparta na założeniu, że w przypadku osób bezdom-
nych, pierwszą i najważniejszą potrzebą jest uzyskanie włas-
nego, stabilnego zamieszkania, a problemy życiowe mogą 
być rozwiązywane po jego uzyskaniu. Obecnie realizowane 
programy opierają się na modelu gotowości mieszkaniowej, 
w którym przyjmuje się, że osoba bezdomna musi najpierw 
rozwiązać swoje problemy, aby uzyskać własne mieszkanie. 
W metodzie „Najpierw Mieszkanie” w pierwszym rzędzie 
rozwiązuje się kwestię bezdomności, a następnie kłopoty 
z wykluczeniem społecznym.

Koncepcja wdrażania zakłada zapewnienie usługi in-
dywidualnego stałego zamieszkania osobom przebywają-
cym w przestrzeni publicznej wraz z szerokim interdyscy-
plinarnym wsparciem. Mieszkania w projekcie pochodzą 
z zasobów gmin (tzw. komunalne) lub są wynajmowane na 
wolnym rynku. Uczestnicy są objęci wsparciem asystenta, 
psychiatry, terapeuty, mają zapewnioną opiekę zdrowot-
ną, aktywizację społeczno-zawodową.

Przedsięwzięcie w związku z jego innowacyjnym cha-
rakterem i unikalnością, a jednocześnie wysoką skutecz-
nością tam , gdzie zostało wdrożone (USA, Portugalia, 
Finlandia, Irlandia) ma szeroki potencjał wykorzystywania 

jego efektów w całej Polsce, a w przyszłości uwzględnić na 
stałe w polityce społecznej kraju.

3. Wydarzenia i działania w kołach

Koło Bielickie
W pierwszą rocznicę śmierci brata Jerzego Adama 

Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa, człon-
kowie, pracownicy i mieszkańcy Schroniska w Bielicach 
przygotowali miejsce, w którym gromadzone są pamiątki, 
przedmioty i zdjęcia zmarłego. Pokój pamięci ma odzwier-
ciedlać typowy dzień brata Jerzego – wypełniony pracą 
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i poświęceniem na rzecz osób w kryzysie bezdomności. 
Jerzy Adam Marszałkowicz wyzbył się własnej prywatności 
i wszelkich dóbr doczesnych, aby zamieszkać i żyć wśród 
osób bezdomnych. Zatem pokój pamięci jest miejscem, 
w którym dominują wspomnienia i uznanie.

Koło Bielskie
Wydaje się, że utworzenie świetlicy jest łatwe. Jednak 

w tak niewielkim mieście jak Bielsko-Biała otwarcie świetli-
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cy, zwłaszcza terapeutycznej dla osób w kryzysie bezdom-
ności, wymagało od członków Koła Bielskiego sporo czasu, 
energii, cierpliwości i wytrwałości. W 2019 roku powstało 
miejsce, w którym są prowadzone artystyczne zajęcia gru-
powe, manualne i teatralne, wyjścia w plener, wycieczki 
krajoznawcze, anonimowe rozmowy terapeutyczne m.in. 
z psychologami oraz spotkania wspólnoty „Dzieci Brata 
Alberta”. W styczniu podopieczni i pracownicy Koła wy-
reżyserowali i wystawili Jasełka, które były prezentowane 
w domach kultury „Kubiszówka” i „Złote Łany”.

Koło Brzeskie
W Pępicach koło Brzegu stoi rodzinny dom dla osób 

bezdomnych. Jego początki sięgają 23 marca 1983 roku, 
wtedy to Janina i Szymon Winiarzowie, za namową swych 
synów, przyjęli pierwszego podopiecznego. Rok później 
państwo Winiarzowie oddali swój dom – dorobek całego 
życia – Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta, two-
rząc tym samym oficjalnie pierwsze schronisko w domu 
prywatnym i pierwsze na wsi. Placówka nadal pozostaje 
w rękach rodziny, prowadzi ją trzech braci. Braci jednoczy 
nie tylko krew, ale również reguły zakonne – wszyscy są 
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zakonnikami i należą do Zgromadzenia Braci Pocieszycie-
li z Getsemanili. Działalność charytatywną na rzecz osób 
bezdomnych i lokalnej społeczności braci Winiarzy docenił 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W listopadzie 
2018 roku Wojewoda Opolski, Adrian Czubak każdemu 
z braci wręczył „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści”. 

Koło Brzezińskie
Brzeziny to mała miejscowość, dlatego osób, które nie 

mają własnego, bezpiecznego zakwaterowania jest nie-
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wiele, natomiast potrzeby mieszkańców są duże. W mie-
ście żyje wiele rodzin, osób samotnych, ubogich, niepełno-
sprawnych, a ich skromne, domowe budżety nie pozwalają 
na zaspokojenie podstaw życiowych. Przede wszystkim 
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brakuje jedzenia. Czoło temu problemowi stawiło Koło 
Brzezińskie, które pozyskuje żywność od lokalnych do-
stawców, sprzedawców. Wolontariusze, a także mieszkań-
cy noclegowni przygotowują paczki z artykułami spożyw-
czymi, a następnie rozdają je najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom Brzezin. Osobom, które mają problemy z po-
ruszaniem, żywność przynoszona jest do domu.

Losem osób w kryzysie bezdomności przejmuje się rów-
nież brzezińska młodzież. Przygotowując się do sakramen-
tu bierzmowania, wyszła z inicjatywą wsparcia noclegowni 
prowadzonej przez Koło Brzezińskie. Wraz z przedstawicie-

lami parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
kupili 12 kompletów ubrań dla mieszkańców noclegowni. 
Czysta i nowa odzież pozytywnie wpłynęła na poczucie 
wartości osób bezdomnych i zmobilizowała ich do pracy 
w zwalczaniu kryzysu bezdomności.

Koło Chełmskie
Od wielu lat w schronisku jeden listopadowy wieczór 

wypełnia się wzruszeniem i nostalgią. To wszystko dzieje 
się za sprawą wieczoru poezji, podczas którego mieszkań-
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cy czytają wiersze mówiące o przemijaniu, jesieni życia i sa-
motności, a także wspominają tych, którzy odeszli. Pan Jan, 
mieszkaniec schroniska i pan Edwin, przyjaciel schroniska, 
urozmaicają spotkanie grą na gitarach, a wszyscy uczest-
nicy włączają się do wspólnego śpiewania. Spotkaniom 
zawsze towarzyszy ciepła, domowa atmosfera w poczuciu 
wspólnoty i wzajemnego zrozumienia. Wieczór poezji po-
przedzony jest mszą wypominkową, na której czytane są 
nazwiska mieszkańców schroniska, którzy odeszli.

Kolejnym stałym elementem działań Koła jest organi-
zacja corocznej zabawy choinkowej dla dzieci. Mieszkańcy 
angażują się w przygotowanie paczek i wystrój wnętrza, 
a podczas imprezy serwują dzieciom napoje i słodki po-
częstunek. Natomiast sferą kreatywną zajmują się studen-
ci Wydziału Pedagogiki PWSZ – malują twarze, prowadzą 
zabawy i konkursy z nagrodami – aby na każdej dziecięcej 
buzi gościł uśmiech i nikt się nie nudził. Na zakończenie 
pojawił się św. Mikołaj, który obdarował każde dziecko 
paczką.                                                          

Koło Częstochowskie
Członkowie Koła Częstochowskiego całą uwagę skupili 

na rodzinie, wychodząc z założenia, że jednym z podsta-
wowych źródeł bezdomności są konflikty i problemy ro-
dzinne. W Archidiecezjalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie 
„Nazaret” w Częstochowie otworzyli Centrum Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie. W punkcie stały dyżur ma Rzecznik 
Praw Rodzin, który udziela porad w zakresie prawnym, 
administracyjnym i społecznym. Jednakże w zależności 
od potrzeb prowadzone są mediacje, konsultacje psycho-
logiczne czy sesje psychoterapeutyczne. Członkowie Koła 
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wierzą, że rozwiązując problemy rodzinne, zapobiega się 
zjawisku bezdomności.

Koło Człuchowskie
Tradycją stała się człuchowska wigilia miejska. Wy-

darzenie organizowane przez Koło Człuchowskie Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we współpracy 
z człuchowskimi restauratorami jest okazją do spotkania, 
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podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Na miej-
ski rynek przychodzą osoby bezdomne, ubogie, samotne, 
władze miejskie, duchowni i wszyscy chętni mieszkańcy 
miasta. Tutaj znikają różnice społeczne, konflikty, buduje 
się nowe relacje, a wszystko w duchu Brata Alberta. Wy-
darzenie cieszy się popularnością, każdego roku liczba 
uczestników wzrasta i nie są to tylko osoby potrzebujące, 

ale wszyscy, którzy chcą się integrować z lokalną społecz-
nością, zwalczać stereotypy i przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu.   

Koło Dębica
Lato 2016 roku było różnorodne i kolorowe. Sprawili to 

młodzi ludzie, którzy przybyli ze wszystkich kontynentów 
na 31. Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. W drodze na 
spotkanie z papieżem Franciszkiem ci radośni i uducho- 107
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wieni ludzie zatrzymali się na kilka dni w Dębicy. Młodzie-
ży schronienia udzieliło miasto, otwierając szkoły i inter-
naty. Mieszkańcy Dębicy zaprosili uczestników do swoich 
domów, a Koło Dębickie otworzyło placówki dla przy-
byszów z różnych stron Ziemi. Schroniska ożyły. Słychać 
było radosny śpiew, cichą modlitwę i rozmowy w obcych 
językach. Mimo odmienności kulturowej znaleźli wspólną 
płaszczyznę porozumienia. Młodzież wypytywała o sytua-
cję osób bezdomnych w Polsce, opowiadała o zwyczajach, 
życiu i potrzebach w swoich krajach. Wizyta młodych ludzi 
poprawiła spojrzenie mieszkańców schroniska na ich sytu-
ację, natchnęła nową wiarą i ugruntowała w postanowie-
niu wyjścia z bezdomności. 
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Koło w Dębnie
Osobliwą metodę wyjścia z kryzysu bezdomności pro-

wadzą mieszkańcy wraz z pracownikami i wolontariusza-
mi schroniska w Dębnie. Każdego roku we wrześniu biorą 
udział w Światowym Dniu Sprzątania Świata. Przemierzają 
parki, lasy i pobocza zbierając nawet najmniejszy papierek. 
Parokrotnie, wraz ze służbami porządkowymi, uprzątnęli 
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nielegalne śmietnisko. W akcji uczestniczy dębnowska 
młodzież, która jest zaniepokojona stanem planety ze 
względu na swoją przyszłość. Porządki kończy wspólne 
spotkanie w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn, pod-
czas którego zgromadzeni zastanawiają się, w jaki sposób 
chronić naturalne środowisko i zapobiegać jego degra-
dacji.  

Koło Dynowskie
Wśród pięknej zieleni w zacisznym miejscu Dynowa, 

leżącym na skrzyżowaniu dróg biegnących z Przełęczy 
Dukielskiej do Przemyśla oraz z Sanoka do Rzeszowa, 
usytuowany jest trzykondygnacyjny Dom Pogodnej Sta-
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rości im. św. Brata Alberta. Mieszkańcy otrzymują tutaj 
kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę w zakresie 
bytowym, opiekuńczym, medyczno-pielęgniarskim i reha-
bilitacyjnym, a nawet psychologicznym. Codzienne życie 
wzbogacają zajęcia w zakresie ergoterapii, arteterapii, mu-
zykoterapii biernej i czynnej oraz choreoterapii. Mieszkań-
cy korzystają z dóbr kulturalnych świadczonych przez mło-
dzież szkół dynowskich, biorą udział w licznych imprezach 
na terenie miasta, uczestniczą w pielgrzymkach i wyciecz-
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kach. Dom otoczony jest stałą opieką duszpasterską, któ-
ra daje możliwość pełnego zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb religijnych. Celem działań Koła Dynowskiego jest 
stworzyć atmosferę sprzyjającą godnemu przeżywaniu 
i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności i rea-
lizowaniem swoich zainteresowań.

Koło Gdańskie
Pionier, stymulator, a nawet wzór do naśladowania 

– tak można scharakteryzować Koło Gdańskie. Od 30 lat 
stale się rozwija, jego członkowie i pracownicy obserwują, 
podpatrują i analizują sytuację osób w kryzysie bezdom-

ności w kraju jak i poza jego granicami, niejednokrotnie 
adaptując najlepsze rozwiązania dla lokalnej społeczności.   

Jednym z takich rozwiązań jest Centrum Treningu 
Umiejętności Społecznej. Ten innowacyjny projekt part-
nerski lokalnych instytucji samorządowych i Koła Gdań-
skiego jest skierowany do osób, wobec których orzeczono 
i zrealizowano wyroki eksmisyjne. Wspólnie utworzono 
placówkę, która niesie kompleksową pomoc osobom za-
grożonym eksmisją i eksmitowanym. Praca w centrum jest 
skoncentrowana na rozpoznawaniu zasobów uczestników 
programu i poszukiwaniu rozwiązań, które będą mogli re-
alizować. Podstawowymi narzędziami pracy jest asysten-
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tura oraz indywidualne i grupowe treningi umiejętności 
społecznych, zarządzania budżetem i czasem. Metoda 
wywodzi się z modelu terapii krótkoterminowej skoncen-
trowanej na rozwiązaniu – BSFT (Brief-Solution Focused 
Therapy).

Koło Gliwickie
Niesienie pomocy potrzebującym i walka z przeciw-

nościami losu to codzienność pracowników i mieszkańców 
schronisk i ogrzewalni. Na szczęście w tych trudnych cza-
sach nie brakuje również wydarzeń niosących wytchnienie 
od problemów dnia codziennego. Takim wydarzeniem 
w Kole Gliwickim jest Dzień Czystości Słowa. 12 września 
2019 obchodzony był już po raz dziewiętnasty, a gościem 
specjalnym był ks. Jerzy Rutkowski z Sanktuarium MB Ob-
jawiającej Cudowny Medalik. Po mszy św. odbył się kon-
kurs z drobnymi upominkami.
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Koło Gliwickie było również współorganizatorem piel-
grzymki ECCE HOMO, która miała miejsce 8 czerwca 2019 
roku. Eucharystii przewodniczył ks. Zygmunt Klim. wspo-
minano zmarłego brata Jerzego Marszałkowicza, a oprócz 
Drogi Krzyżowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego  w Sank-
tuarium odbyło się również przedstawienie o św. Bracie Al-
bercie pt. „Uratowani” w wykonaniu grupy teatralnej „Bra-
wo My!” z Igołomii.

Koło Gorzowskie
Bezdomność. Jak o niej mówić? Jak uwrażliwić społe-

czeństwo na jej kwestie? Jak pomóc wyjść z bezdomności? 
Członkowie Koła Gorzowskiego postawili na kulturę – po-
kazy filmowe, spektakle teatralne, koncerty, recitale, wy-
stawy i wiele innych działań realizują podczas Dni Kultury 
z Bratem Albertem. Wydarzenie odbywa się na przełomie 
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marca i kwietnia, trwa tydzień, a jego celami są przybli-
żenie mieszkańcom Gorzowa postaci Brata Alberta, skie-
rowanie uwagi społeczeństwa na problem bezdomności 
oraz aktywizowanie osób w kryzysie bezdomności do dzia-
łania. Nie jest im obca również produkcja filmowa. Na pod -
stawie wiersza Rozwieszony księdza Jerzego Hajdugi po-
wstał obraz, którego premiera odbyła się w 18 maja 2018 
roku w Teatrze Kotłownia (Drezdenko). W filmie zagrało 
dwóch mieszkańców schroniska z Gorzowa, a reżyserem 
był Piotr Kuśmider. Ponadto założyli zespół muzyczny, któ-
rego muzyka rozbrzmiewa niemal we wszystkich parafiach 
w Gorzowie i tym samym jednoczy ludzi nie bacząc na ich 
status społeczny. W 2020 roku artyści wyposażeni w licz-
ne instrumenty, takie jak gitary, flet, akordeon, skrzypce, 
saksofon, harmonijki ustne nagrali płytę z kolędami, która 
będzie rozdawana bezpłatnie.

Koło Grudziądzkie
Stałym elementem działalności Koła Grudziądzkiego 

jest organizacja 24 grudnia wigilii dla 500 osób samotnych 
i bezdomnych żyjących w przestrzeni publicznej. Miesz-
kańcy Schroniska dla mężczyzn opiekują się cmentarzem 
przy parafii pw. św. Mikołaja Bpa. Dbają o porządek, wy-
mieniają kwiaty, zapalają znicze i modlą się za zmarłych, 
których już nikt nie odwiedza. Koło Grudziądzkie wyróżnia 
się jeszcze jednym komponentem, a mianowicie w schro-
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nisku w Smętowie Granicznym prowadzi hodowlę trzody 
chlewnej w 7 hektarowym gospodarstwie. Wyprodukowa-
na żywność wspomaga podopiecznych, dla których każ-
dego dnia przygotowywane są trzy posiłki dziennie.

Koło Inowrocławskie
W 2017 roku niecodzienna wizyta miała miejsce 

w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Mieszkańców 
schroniska Koła Inowrocławskiego odwiedził Prymas Pol-
ski abp ks. Wojciech Polak. Towarzyszyli mu prezydent 
miasta pan Ryszard Brejza, wicestarosta pani Mirosława 

Kucol, wójt gminy pan Tadeusz Kacprzak, dziekan dekana-
tu ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Zwia-
stowania NMP. Jego Ekscelencja obejrzał pomieszczenia 
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schroniska, w tym sale sypialne, kuchnię i stołówkę. Jednak 
najważniejszym punktem wizyty była bezpośrednia roz-
mowa z mieszkańcami oraz wspólna modlitwa w kaplicy 
schroniska. 

W tym samym roku w Dniu Pracownika Socjalnego pani 
prezes Wiesława Paszkiewicz została wyróżniona przez Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodą, która 
została przyznana za działalność na rzecz osób bezdom-
nych, za ich integrację ze środowiskiem oraz za uwrażliwie-
nie społeczeństwa na potrzeby bezdomnych.

Koło Jarosławskie
Działalność Koła Jarosławskiego najtrafniej oddają sło-

wa jednej z mieszkanek:
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„Rodzimy się po to by żyć, by swoją postawą i czynami 
pozostawić po sobie dobre imię. Uczymy się, zdobywa-
my wiedzę, pracujemy, zakładamy rodziny, przekazujemy 
życie, wychowujemy dzieci, pragniemy aby pozostawały 
w zdrowiu i szczęściu, dbamy o ich edukację… Nagle oglą-
damy się za siebie i dochodzimy do wniosku, że nasze życie 
przeminęło nam jak chwila, a my jesteśmy dojrzałe, a nasza 
osobowość bogatsza o wiele doświadczeń, które są owo-
cami naszego jestestwa. I nadchodzi ta chwila niechciana 
i nigdy nieoczekiwana – zostałyśmy same, stare, porzu-
cone i niechciane. Dzieci nie mają dla nas czasu, mają już 
swoje rodziny i robią karierę. Matka, cóż dzisiaj znaczy to 
słowo… Dla mnie zawsze znaczyło wiele. To święte słowo, 
jednak nie dla moich dzieci… Mimo żalu i wielu niepewno-
ści nie jestem sama. Teraz otaczają mnie ludzie przyjaźnie 
nastawieni, tolerujący starość i jej przypadłości. Kocham 
tych ludzi jak moje dzieci. Tutaj czuję się bezpiecznie. I już 
nie doskwiera mi samotność, bo odnalazłam tu bratnie du-
sze. Nie jestem sama…”

Koło Jeleniogórskie
W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 roku dotyczącego 
poprawy świadczenia usług dla osób bezdomnych Koło Je-
leniogórskie starało się pozyskać o fundusze i w ramach pro-
gramu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomno-
ści dostosowało do standardów wszystkie swoje placówki 
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tj. schronisko, ogrzewalnie, noclegownie oraz Schronisko 
dla mężczyzn w podeszłym wieku. Jednak największym 
i jednocześnie najważniejszym wyzwaniem było przygo-
towanie schroniska z usługami opiekuńczymi. Wiązało się 
to z przystosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, zakupem odpowiedniego wyposażenia, w tym 
specjalistycznych łóżek i niezbędnych artykułów pierwszej 
pomocy. Dodatkowo zatrudniono wyspecjalizowanych 
opiekunów, których kwalifikacje zawodowe i kompetencje 
społeczne pozwalają na świadczenie usług opiekuńczych. 
Teraz osoby bezdomne, które ze względu na wiek, choro-
bę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy 
i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych, otrzymają rzetelne wsparcie. Oczywiście schro-
nisko z usługami opiekuńczymi prowadzi ze swoimi miesz-
kańcami pracę socjalną, między innymi przez wyznaczanie 
celów i opracowanie Indywidualnego Programu Wycho-
dzenia z Bezdomności, udzielanie wsparcia dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób, w tym: 
wspieranie, doradzanie w rozwiązywaniu problemów, to-
warzyszenie lub rzecznictwo w kontaktach z organizacjami, 
instytucjami. Pracownicy placówki motywują mieszkańców 
do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, 
uzyskania mieszkania i rozpoczęcia leczenia. Prowadzą za-
jęcia wzmacniające aktywność społeczną, poczucie własnej 
wartości oraz dążące do wyjścia z bezdomności i uzyskania 
samodzielności życiowej.

Koło Kaliskie
W Kaliszu władze miejskie i przedstawiciele Koła 

Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  
opracowali projekt. Akcja „Bezdomni ludzie dla bezdom-
nych zwierząt” przede wszystkim miała służyć socjalizacji 
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ska dla bezdomnych mężczyzn. Panowie wyprowadzając 
psy na spacer nie tylko zażywają ruchu na świeżym po-
wietrzu, ale także nawiązują kontakty z innymi właścicie-
lami czworonogów. Przypadkowe spotkania są okazją do 
wymiany doświadczeń, pozyskania informacji na temat 
opieki i tresury oraz zwykłej rozmowy. Dla niektórych 
mieszkańców schroniska jest to powrót do miłych chwil 
z przeszłości, bo niejeden z nich miał psa, większość nawet 
lokuje w nich uczucia i przyprowadza je na dłużej do ogro-
du schroniska.

Koło Katowickie
Koło Katowickie jako jedna z nielicznych organizacji po-

zarządowych współpracuje z Aresztem Śledczym w Katowi-
cach i Mysłowicach oraz Zakładem Karnym w Wojkowicach. 

czworonogów z kaliskiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Jednak również pomogła mieszkańcom schroni-
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Głównym celem wspólnych działań jest zapobieganie po-
nownej recydywie, społecznej stygmatyzacji więźnia oraz 
doraźna lub długotrwała pomoc w zakresie doradztwa za-
wodowego, prawa karnego czy lokalowego. Osoby skaza-
ne na podstawie decyzji Sądu w ramach kary ograniczenia 
lub pozbawienia wolności mają możliwość wykonywania 
w placówkach Koła Katowickiego kontrolowanej, nieod-
płatnej pracy o charakterze porządkowo-gospodarczym 
na cele społeczne. Natomiast osobom zwalnianym z jed-
nostek penitencjarnych udzielane jest wsparcie w postaci 
schronienia, wyżywienia i opieki socjalnej.

Koło Katowickie, ze względu na status społeczny, 
w 2019 roku wzięło udział w projekcie „Biblia wykluczo-

nych” realizowanym przez Fundację Teatralną z Katowic 
i Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach. Celem 
projektu było zgłębianie Biblii. Deklamację fragmentów 
powierzono aktorom Teatru Nowego w Zabrzu i Teatru Ślą-
skiego w Katowicach, natomiast interpretację prowadził 
doświadczony teolog. W spotkaniach uczestniczyli pod-
opieczni, pracownicy i wolontariusze Koła Katowickiego.

Koło w Kąkolewnicy
Przy drodze krajowej Białystok-Lublin, 90 km od Lub-

lina, leży niewielka gmina Kąkolewnica, w której mieszka 
około 8600 osób. Gmina ma charakter typowo rolniczy, 
więc uprawa jest głównym źródłem utrzymania mieszkań-
ców. Naturalne podejście do życia sprawia, że społeczność 
lokalna zaspokaja swoje podstawowe potrzeby bytowe. 
Aczkolwiek bywają sytuacje, kiedy grunty orne oraz użyt-
ki zielone są niewydolne. Wówczas z pomocą przychodzi 
jedyna organizacja pozarządowa – Koło Człuchowskie 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wraz z Ban-
kiem Żywności w Lublinie przygotowują i rozdają paczki 
żywnościowe najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Kąkolewnicy. Dodatkowo osoby korzystające z pomocy 

3 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Polsce

125



126



żywnościowej mają możliwość uczestniczenia w warszta-
tach kulinarnych i edukacyjnych, których celem jest prze-
ciwdziałanie marnotrawieniu żywności. W programie zajęć 
uwzględniono między innymi planowanie i robienie za-
kupów, zasady przechowywania artykułów spożywczych, 
techniki gotowania czy wykorzystywanie częściowo prze-
tworzonych produktów. 

Działania Koła w Kąkolewnicy docenia młodzież szkol-
na w Żakowoli Poprzecznej i każdego roku zaprasza jego 
członków i wolontariuszy na Dzień Babci i Dziadka oraz 
spotkanie opłatkowe. Na te okoliczności kółkowicze pieką 
ciasta, drobne słodkości i inne smakołyki, którymi chętnie 
dzielą się z gośćmi.

Koło Kieleckie
Koło Kieleckie od 35 lat pomaga osobom bezdomnym 

i potrzebującym w pokonywaniu trudności życiowych 
oraz wspiera ich w drodze ku samodzielności. Doskonałym 
przykładem jest postać Pana Andrzeja, który rozpoczął od 
pobytu w noclegowni, gdzie podjął decyzję o zaprzesta-
niu picia alkoholu i rozpoczęciu terapii. Dzięki temu szyb-
ko został przeniesiony do schroniska. Następnym krokiem 
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w wyjściu z bezdomności było zatrudnienie i zamieszkanie 
w mieszkaniu wspieranym. Obecnie mężczyzna otrzymał 
przydział na lokal mieszkalny z zasobów miasta. W dalszym 
ciągu żyje w trzeźwości i jak sam twierdzi, może w końcu 
cieszyć się życiem i realizować swoje pasje. 

Koło Kłodzkie
„(...) Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miej-

sce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało.” Koło 
Kłodzkie realizuje słowa św. Brata Alberta. Prowadząc noc-
legownię, a zatem osoby mieszkające w komórkach, na 
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śmietnikach czy w parkach mogą schronić się w bezpiecz-
nym, ciepłym i przyjaznym miejscu. W jadłodajni przygo-
towywane są i wydawane posiłki i paczki żywnościowe, 

więc osoby ubogie, starsze lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym mogą w każdej chwili się po nie zgłosić. Z ko-
lei w Punkcie Charytatywno-Dobroczynnym znajduje się 
odzież oraz wiele różnych przedmiotów codziennego 
użytku. Wszystkie placówki cieszą się popularnością, nie 
tylko tubylców. Do miasta przyjeżdżają mieszkańcy całej 
Kotliny Kłodzkiej. Największe zgrupowanie potrzebują-
cych jest w dniu dostawy, bywa że kolejki są bardzo długie. 
W takich momentach Koło wspierają liczni wolontariusze, 
młodzież szkolna, a nawet wojsko. Pomagają w rozładun-
ku, rozmieszczeniu towarów, w pakowaniu i rozdawaniu 
niezbędnych rzeczy osobom najbiedniejszym. Zaś najsłab-
si mogą liczyć na dostarczenie paczek do domu.
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Koło Kodeńskie
Nad Bugiem, w zabytkowym parku, stoi piękny dworek, 

w którym kobiety w podeszłym wieku spędzają szczęśli-
we dni życia. Tym obiektem jest Dom Pogodnej Starości, 
w którym o wysoką jakość usług i opieki oraz dobre wa-
runki mieszkalne dba Koło Kodeńskie Towarzystwa Pomo-
cy im. św. Brata Alberta. Dom powstał w 1991 roku z ini-
cjatywy ojca Karola Lipińskiego, ówczesnego proboszcza 
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parafii pw. św. Anny w Kodniu i posiada stałe zezwolenie 
Wojewody Lubelskiego na funkcjonowanie. Mieszkanki 
mają zapewnione wszystkie niezbędne potrzeby życiowe 
tj. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, całodobowy dozór 
pielęgniarski, stałą kontrolę lekarza rodzinnego i lekarzy 
specjalistów, pełne wyżywienie z uwzględnieniem diety 
wg zaleceń lekarza czy kontakt z kapłanem i odbywanie 
praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. Dodatkowo bio-
rą udział w zajęciach artystycznych, kulturalno-oświato-
wych, przystępują do terapii indywidualnych i grupowych, 
mają dostęp do rekreacji, mogą korzystać z biblioteki pub-
licznej oraz utrzymywać regularny kontakt z rodziną i przy-
jaciółmi.

Koło Koszalińskie
Jednym z priorytetów Koła Koszalińskiego jest po-

prawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego swoich 
podopiecznych. W związku z tym organizują wszelkiego 
rodzaju akcje promujące zdrowy styl życia. Dla kobiet ze 
schroniska żeńskiego przygotowano warsztaty „Jeśli nie ja, 
to kto”. Celem zajęć było uświadomienie paniom jak ważną 
rolę pełnią w życiu, odsłonięcie w nich piękna i kobiecości 
oraz poznanie słabych i mocnych stron. Zajęcia odbyły się 
w dwóch etapach. Pierwszy polegał na polepszeniu wize-
runku i podkreśleniu urody przez umiejętne wykonywanie 
makijażu, układanie fryzur oraz dobór odpowiednich stro-
jów. Z kolei zadaniem drugiego etapu było wzmocnienie 
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swojego JA, odbudowanie swojej wartości, nauka rozmo-
wy o problemach i umiejętności znalezienia w sobie pozy-
tywnych cech. 

Natomiast dla mężczyzn ze schroniska Koło Koszaliń-
skie wspólnie z laboratorium ALAB zorganizowało cykl 
badań profilaktycznych związanych z nowotworem jądra 
i rakiem prostaty. Mężczyźni wciąż bardziej niż kobiety są 
narażeni na chorobę wieńcową i bezdech senny oraz ze-
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spół metaboliczny (cukrzyca, nadciśnienie i wysoki poziom 
lipidów we krwi) związany z otyłością brzuszną, jak rów-
nież choroby prostaty. Dodatkowo prowadzono prelekcje, 
podczas których podkreślano istotę profilaktyki zdrowot-
nej i regularnych badań, aby móc odpowiednio wcześnie 
wdrożyć specjalistyczne leczenie.

Koło Krakowskie
W mieście, w którym tworzył i działał św. Brat Albert, 

cel statutowy Towarzystwa realizuje Koło Krakowskie. 
Praca w Kole oparta jest wyłącznie na wolontariacie, a od 
beneficjentów nie pobiera się żadnych opłat. Członkowie 
i wolontariusze świadczą pomoc doraźną poprzez pozy-
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skiwanie i wydawanie odzieży, żywności, środków higie-
nicznych itp. Osoby potrzebujące mogą same zgłosić się 
po niezbędne artykuły i przedmioty. Natomiast osobom 
starszym, schorowanym i niepełnosprawnym pomoc 
udzielana jest w ich miejscu zamieszkania. Koło Krakow-
skie pamięta również o osobach przebywających w aresz-
tach śledczych i zakładach karnych. W ciągu tygodnia 
Koło otrzymuje około 200 listów, w których osoby skazane 
wyrażają prośby o wsparcie duchowe i materialne. W od-
powiedzi udzielana jest informacja o formach pomocy, 
wspiera duchowo, a także przygotowuje paczki zawierają-
ce artykuły papiernicze, odzież osobistą oraz przedmioty 
religijne. Działalność w mieście artystów, kultury i sztuki 
zobowiązuje do czynnego udziału. I na tym polu Koło Kra-
kowskie realizuje misję Towarzystwa. 18 listopada 2017 
roku w Roku św. Brata Alberta zorganizowano konferencję 
„Artysta dobry jak chleb”. Patronat nad wydarzeniem objął 
abp ks. Marek Jędraszewski. W pięknej scenerii Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie rozmawiano 
o św. Bracie Albercie, jego artystycznej i wrażliwej duszy 
oraz działalności społecznej i charytatywnej.
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Koło Krośnieńskie
Rok 2017 był wyjątkowy dla całej społeczności Towa-

rzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. To był Rok św. Bra-
ta Alberta. Decyzję w tej sprawie Sejm podjął już podczas 
majowego posiedzenia plenarnego w 2016 roku, nato-
miast biskupi – w trakcie grudniowego zebrania plenar-
nego Konferencji Episkopatu Polski. Obchody setnej rocz-
nicy śmierci św. Brata Alberta długo pozostaną w pamięci 
mieszkańców Krosna. W liturgiczne wspomnienie św. Brata 
Alberta, czyli 17 czerwca 2017 roku, odbyła się uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Krośnie. Nabożeństwo sprawowało 6 kapła-
nów z krośnieńskich parafii. Eucharystii przewodniczył dr 
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ks. Andrzej Chmura, natomiast kazanie wygłosił kapelan 
schroniska dr o. Zenon Pieprzak. Po mszy św. odsłonięto 
i poświęcono tablicę upamiętniającą pobyt Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Krośnie. Wówczas też papież poświę-
cił kamień węgielny pod schronisko im. św. Brata Alberta 
i wypowiedział znamienne słowa: „Bogu dzięki za łaski tych 
dni czerwcowych w Polsce i wdzięczność wszystkim. Kros-
no wzbogaciło się o Nowy Dom Brata Alberta. Bardzo się 

z tego cieszę i życzę Bożego błogosławieństwa wszystkim 
mieszkańcom.” Tablicę pamiątkową poświęcił ojciec Gwar-
dian – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w asyście kapelana schroniska. Uroczystości zakończyło 
spotkanie z Prezydentem Krosna, Piotrem Przytockim. Pan 
Prezydent wypowiedział słowa uznania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w Kole Krośnieńskim i podziękował 
za ich otwartość, wielkie serce oraz długoletnią pracę na 
rzecz osób opuszczonych, biednych, samotnych i bezdom-
nych.

Koło Lubińskie
Duch młodości, wolności, równości i poszanowania za-

gościł na stałe w Kole Lubińskim. Jednak w każdym dzia-
łaniu członków i pracowników na rzecz osób w kryzysie 
bezdomności pojawia się stały motyw – sportowy. Pod-
czas obchodów 35-lecia Towarzystwa Koło wzięło udział 
w kampanii „Pomagamy ze smakiem”, organizując 5 grud-
nia 2016 roku wydarzenie „Zjedz obiad ze sportowcem”. 
Wówczas osoby bezdomne mogły skosztować żurku olim-
pijskiego w towarzystwie sportowców lokalnych klubów 
MKS Zagłębie Lubin. 
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lokalne zespoły takie jak The One Man Less, The Moongoo-
se, DeLu, The Rude Romance, Aquaplaning, Bank. W trakcie 
koncertu odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych 
na rzecz Koła Lubińskiego między innymi przez Mistrzów 
Olimpijskich w Łyżwiarstwie Szybkim – Zbigniewa Bródkę, 
Jana Szymańskiego, Natalię Czerwonkę, Luizę Złotkowską, 

W kolejnym roku członkowie, pracownicy i wolontariu-
sze Koła przygotowali koncert rockowy z okazji Dnia św. 
Brata Alberta. Koncert odbywał się w plenerze. Wystąpiły 
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Roberta Korzeniowskiego oraz piłkarzy z klubu Zagłębie 
Lubin. Zebrane pieniądze przeznaczono na codzienne 
utrzymanie schroniska, działania związane z aktywizacją 
społeczną jego mieszkańców oraz wychodzeniem z bez-
domności.  

Natomiast 7 stycznia 2019 roku Koło Lubińskie gościło 
pana Jerzego Górskiego – polskiego triathlonistę, mistrza 
świata w podwójnym Ironmanie, bohatera filmu „Najlep-
szy”. Sportowiec opowiadał o walce z uzależnieniem i włas-
nymi słabościami, które później stały się jego siłą. Historia 
sportowca poruszyła zarówno mieszkańców jak i pracow-
ników schroniska dowodząc, że można wyjść z każdego 
kryzysu. 

Koło Łańcuckie 
Koło Łańcuckie zajmuje się głównie pomocą doraź-

ną dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. 
Prowadzą jadłodajnie, łaźnie, punkt wydawania żywności 
i odzieży. Środki pozyskują w ramach zbiórek. Najwięk-
szym wyzwaniem jest kwesta listopadowa organizowana 
od 25 lat. Członków Koła wspomagają pracownicy Urzędu 
Miasta i Starostwa, uczniowie szkół średnich oraz młodzież 
zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec”. Każdego roku 
w zbiórce uczestniczy około 150 osób. Efektem  zaangażo-
wania i ciężkiej pracy wolontariuszy są liczne dary, który-
mi mieszkańcy Łańcuta chętnie się dzielą i przekazują dla 
ubogich i bezdomnych.      
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Koło Łańcuckie wspiera nie tylko lokalną społeczność, 
ale jest otwarte na pomocy mieszkańcom innych kultur. 
W 2019 roku członkowie Koła przyłączyli się do III edycji 
programu „Okulary dla Afryki”. W swojej siedzibie groma-
dzili okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, które następ-
nie zostały przekazane mieszkańcom Afryki. Kwesta cie-

szyła się dużym zainteresowaniem społeczności – zebrano 
ponad 1200 sztuk okularów. 

Koło Łódzkie
Koła Gdańskie i Łódzkie zostały powołane w tym sa-

mym roku – 1989. I mimo, że pierwsze z nich stanowi 
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koło napędowe we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie bezdomności, to Koło Łódzkie jest pionierem 
w pomocy mobilnej. W 2002 roku na ulice Łodzi wyruszył 
pierwszy autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących. 
Pojazd kursuje od 1 grudnia do 15 marca w porze wie-
czorno-nocnej, a jego trasa została wyznaczona w oparciu 
o miejsca gromadzenia się osób bezdomnych. Autobus 
obsługują wolontariusze i mieszkańcy schronisk dla bez-
domnych, którzy wydają ciepły posiłek, gorącą herbatę 
i kawę, chleb, odzież na zmianę, koce, kołdry. Chętne oso-
by są odwożone do noclegowni. Z pomocy korzystają nie 
tylko bezdomni, ale także ubodzy, dla których często jest 
to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.

Koło Miechowskie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta rozpoczę-

ło działalność w 1981 roku. Powoływano koła, otwierano 
schroniska, jadłodajnie itp. Stopniowo rozszerzało zarów-
no bazę jak i formy pomocy. I tak w 1991 roku w Miechowie 
powstał pierwszy sklep charytatywny. Głównym zadaniem 
punktu jest wsparcie finansowe schroniska dla bezdom-
nych mężczyzn prowadzonego przez Koło Miechowskie. 
Sklep prowadzą mieszkańcy schroniska. Z jednej strony 
jest to możliwość samodzielnego zarabiania pieniędzy, 
a z drugiej strony osoby otrzymują wsparcie w postaci re-
adaptacji społeczno-zawodowej. Dla niektórych to zdecy-
dowany krok w kierunku usamodzielnienia i wyjścia z bez-
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domności. Asortyment sklepu jest bardzo szeroki. Odzież, 
przedmioty gospodarstwa domowego, meble – rzeczy 
używane, ale w bardzo dobrym stanie. Wszystko pochodzi 
od mieszkańców Miechowa, którzy dzielą się, czym mogą. 
Tak jak 9 osobowy samochód Opel Vivaro, który został za-
kupiony dzięki środkom pozyskanym z Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wsparciu ludzi dobrej 
woli. Dodatkowo Pan Józef, jeden z mieszkańców mie-
chowskiego schroniska, ofiarował do auta przyczepę, na 
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którą przez cały rok ciężko pracował przy koszeniu trawy, 
wycince drzew, odśnieżaniu czy spawaniu. Pozyskany śro-
dek transportu ułatwił prowadzenie zarówno sklepu cha-
rytatywnego jak i  schroniska dla bezdomnych mężczyzn 
prowadzonych przez Koło Miechowskie.

10 lutego 2019 roku miało miejsce poświęcenie auta 
oraz przyczepy przez ks. Franciszka Siarka. W wydarzeniu 
uczestniczyły także władze naszego miasta oraz pani poseł 
Elżbieta Duda.

Koło Mieleckie
Po wielu latach starań Zarządu Koła Mieleckiego, przy 

wsparciu władz samorządowych, Mielec wybudował 
nowe placówki pomocowe. Obiekty spełniają standardy 
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określone w rozporządzeniu z 27 kwietnia 2017 roku, są 
nowoczesne, funkcjonalne, odpowiednio wyposażone. 
Zapewniają nie tylko dach nad głową, wyżywienie czy 
możliwość zadbania o higienę osobistą, ale przede wszyst-
kim sprzyjają w wychodzeniu z kryzysu bezdomności. I tak 
w styczniu 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie schro-
niska dla kobiet, noclegowni i ogrzewalni z udziałem pana 
Jacka Wiśniewskiego, prezydenta miasta oraz lokalnych 
władz. Zakończona inwestycja znacznie poszerzyła zakres 
działalności Koła, a tym samym otworzyła się na większą 



liczbę osób potrzebujących. To bardzo ważne, aby instytu-
cja pomocowa była przygotowana i mogła udzielić schro-
nienia w każdym momencie i każdemu kto przezwycięży 
swój wstyd i poprosi o pomoc. Koło Mieleckie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta jest gotowe na udzielanie tej 
pomocy. 

Koło Nowosolskie
Pomoc skierowana do osób w kryzysie bezdomności 

powinna nie tylko zaspokajać podstawowe potrzeby by-
towe, ale przede wszystkim wzmacniać poczucie własnej 
wartości i uczyć osoby potrzebujące do przejęcia kontroli 
nad własnym życiem. Cel ten można osiągnąć między in-

nymi poprzez pracę, zwłaszcza na rzecz innych. Takie roz-
wiązanie zastosowano w Kole Nowosolskim. Mieszkańcy 
noclegowni zajmują się uprawą warzyw i owoców na nie-
wielkim skrawku ziemi w Rudnie. Praca w ogrodzie trwa 
nieustannie, więc jarzyn wystarcza na cały rok.  Zebrane 
plony zostają wykorzystane w kuchni św. Brata Alberta, 
gdzie przygotowuje się codziennie dwa dania obiado-
we. Na stołówkę przychodzą bezdomni, ubodzy, a także 
samotni, aby choć chwilę poczuć bliskość i serdeczność. 
Tutaj również pracują mieszkańcy noclegowni. Pomagają 
w kuchni, dbają o czystość, estetyczny wygląd, wykonują 
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drobne naprawy i remonty. Razem tworzą system, w któ-
rym każdy jest ważny i potrzebny.

Koło Ostrowskie
Prowadzenie schroniska i noclegowni to nie jedyne 

zadania Koła Ostrowskiego, bowiem wszelkie działania 
są dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. 
Rozwijając swoje działania Koło Ostrowskie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach statutowej misji 
pomagania – dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasta 
Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, a także Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego – realizuje dodatkowo programy profilaktyczne 
w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży wykluczonych 
społecznie, w formie organizowania półkolonii letnich 
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i zimowych, jak również spotkań tematycznych z osobami 
dorosłymi. Podczas prowadzonych działań ich uczestnicy 
mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, pe-
dagogicznej, socjalnej i prawnej, ale także poznają historię 
regionu, uczestniczą w wycieczkach na terenie Wielkopol-
ski i całego kraju.

Koło Otmuchowskie
W rozwiązywaniu problemu bezdomności ważne jest 

wsparcie społeczeństwa. Jednym ze sposobów uwrażli-
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szy. Aby uniknąć sytuacji, kiedy młodzi ludzie tracą dach 
nad głową Koło Pabianickie powołało Ognisko Aktywności 
Pozaszkolnej. To miejsce, w którym dzieci z trudnych rodzin 
mogą bezpiecznie spędzić czas wolny od zajęć szkolnych. 
Tutaj zawsze dostają ciepły posiłek, serdeczność, wsparcie 
i zrozumienie. Ognisko prowadzą wolontariusze, którzy 
pomagają w odrabianiu prac domowych, organizują pół-
kolonie, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, zabierają do 
muzeum czy kina, zachęcają do rozwijania pasji i zainte-
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wienia mieszkańców na los osób potrzebujących i pozy-
skanie ich wsparcia są spotkania integracyjne. Strategię 
tą zastosowano między innymi w Kole Otmuchowskim. 
Kilka razy w roku, przy okazji różnych uroczystości, a cza-
sami bez powodu, członkowie, pracownicy i wolontariusze 
schroniska dla mężczyzn zapraszają w swoje skromne pro-
gi mieszkańców Jasienicy Górnej. Przygotowaniami zaj-
mują się wszyscy skupieni wokół placówki, często dołącza-
ją panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przygotowywane są 
dekoracje, zabawy, poczęstunek. Jednak najważniejsze są 
rozmowy i dzielenie się doświadczeniami życiowymi. Każ-
dy zabieg powinien przyczyniać się do „odczarowywania” 
stereotypowego wizerunku osoby bezdomnej. Niewątpli-
wie wzajemne poznanie pozwala przezwyciężyć istniejące 
bariery i uprzedzenia. Koło Otmuchowskie osiąga swój cel, 
gdyż liczba uczestników wzrasta podczas kolejnych zgro-
madzeń.

Koło Pabianickie
Bezdomność dotyka nie tylko osoby dorosłe. Niestety, 

po ulicach błąkają się również dzieci i młodzież. Oczywiście 
jest ich znacznie mniej, jednak problem jest dużo trudniej-
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resowań. Młodzież zawsze bierze udział w przygotowywa-
niu zabaw i spotkań świątecznych. Chętnie angażuje się 
w zbiórki rzeczowe, a następnie w pakowanie i przekaza-
nie świątecznych paczek najbardziej potrzebującym. 

Ognisko otwarte jest dla wszystkich dzieci z pabiani-
ckich szkół podstawowych oraz dzieci niepełnosprawnych. 
W czerwcu 2015 roku, podczas Dni Aktywnych – imprezie 
organizacji pozarządowych – ognisko ze swoją inicjatywą 
„Dwutygodniowe zajęcia wakacyjne dla dzieci” zajęło III 
miejsce w konkursie na „Najlepszą inicjatywę w Pabiani-
cach”. Nagroda w postaci bonu o wartości 1000 zł sfinanso-
wała dzieciom wycieczkę do ZOO Safari Borysew.

Koło Pleszewskie
Pleszewskie Schronisko dla bezdomnych mężczyzn 

udziela pomocy w szerokim zakresie. Oprócz zapewnienia 
noclegu, wyżywienia czy odzieży stara się poprawić sytu-
ację życiową osób w kryzysie bezdomności. W tym celu 
ze wszystkimi mieszkańcami realizuje indywidualny plan 
wychodzenia z bezdomności. Plan uwzględnia diagnozę 
problemów, zasoby i potencjał oraz predyspozycje i po-
trzeby osoby bezdomnej. Podopieczni objęci są wspar-
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pomieszczeniu, które zapewnia komfort, intymność i po-
czucia bezpieczeństwa. Organizowane są również wspól-
ne sesje czy spotkania. Celem każdego działania jest zmia-
na społeczna uczestników, postrzegana jako osiągnięcie 
satysfakcji życiowej, umiejętność zaspokojenia potrzeb 
społeczno-bytowych, wypracowanie samodyscypliny i po-
czucia własnej wartości, przejęcie odpowiedzialności za 
siebie oraz osiągnięcie samodzielności. 

Koło Poznańskie
Dzień Edukacji Narodowej to zwyczajowo dzień, w któ-

rym uczniowie dziękują swoim nauczycielom za trud pra-

ciem psychologa, terapeuty uzależnień, doradcy zawodo-
wego i pracownika socjalnego. Spotkania ze specjalistami 
na ogół odbywają się osobno, w wyznaczonym do tego 
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cy i obdarowują kwiatami. W tym roku Szkolny Wolonta-
riat z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 sąsiadującego 
ze schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn wyszedł ze 
wspaniałą inicjatywą. Zamiast kwiatków zostały zakupio-
ne środki higieniczne, czystości, które przekazano na rzecz 
podopiecznych Koła Poznańskiego.
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Koło Przemyskie
Mieszkańcy Schroniska dla osób bezdomnych im. Bra-

ta Alberta w Przemyślu założyli zespół instrumentalno-
-muzyczny o nazwie Sister&Brothers. Muzycy piszą teks-
ty, komponują muzykę, a wolontariusze ich wspomagają 
śpiewając razem z nimi i sukcesywnie doposażając w in-

strumenty. Artyści twierdzą, że twórcza praca jest dla nich 
terapią i pojednaniem z Bogiem, a występy na scenie do-
dają im sił i pewności siebie.

Koło Puławskie
Rok 2017 był wyjątkowy dla Towarzystwa Pomocy im. 

św. Brata Alberta. W tym okresie wspominano 100. rocz-
nicę śmierci św. Brata Alberta – patrona Towarzystwa. Ten 
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czas głęboko zapamiętają również mieszkańcy Puław, po-
nieważ postać Adama Chmielowskiego wybrali na opie-
kuna swojego miasta. Obchody Roku św. Brata Alberta 
rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta, na której Prze-
wodnicząca Rady pani Bożena Krygier i prezydent miasta 
pan Janusz Grobel uhonorowali Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta, wręczając wieloletniemu przewodniczą-
cemu Towarzystwa panu Bohdanowi Aniszczykowi Medal 
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Pamiątkowy, a prezesowi Koła Puławskiego pani Jadwidze 
Podstawek wyjątkowy obraz z wizerunkiem św. Brata Al-
berta. Po uroczystej sesji odbyła się msza św. pod przewod-
nictwem Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski ks. bpa 
Artura Mizińskiego. Po południu, na Skwerze Niepodległo-
ści, odbyło się „Spotkanie Albertyńskie‘’, na które przybyli 
mieszkańcy miasta, osoby bezdomne i ubogie, wolontariu-
sze, członkowie i pracownicy Koła Puławskiego. Nad ciepłą 
i rodzinną atmosferą  przy rozpalonych ogniskach czuwali 
Skauci Europy. Mieszkańcy Schroniska dla bezdomnych 
mężczyzn przygotowali gorącą zupę, a wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Rodzina zbierali dary na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Kilka dni później odbyła się konferencja 
„Z myślą o człowieku”. Rozmawiano o sztuce pomagania 
i codziennej trosce o drugiego człowieka. Dyskutowano 
o relacjach międzyludzkich i zagrożeniach, które powodu-
ją, że stajemy się „inwalidami emocjonalnymi” niezdolnymi 
do budowania zdrowych, długotrwałych relacji. Prelegenci 
dzieli się doświadczeniami, przytaczali historie z życia co-
dziennego. Gościem specjalnym był Szymon Hołownia, 
założyciel fundacji „Dobra Fabryka”. Podczas wystąpienia 
apelował: „Nie czekajmy z pomocą. Róbmy wszystko, aby 
świat był bardziej sprawiedliwie podzielony”.

Koło Rybnickie
„Teatr Dziki” to nieformalna grupa artystyczna składa-

jąca się z mieszkańców Schroniska dla bezdomnych męż-
czyzn w Przegędzy. Grupa otrzymała dofinansowanie ze 
środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
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na lata 2014-2020 na realizację projektu „Z bezdomności 
do scenicznej wolności”. Celem projektu jest skierowanie 
uwagi społeczeństwa na kwestie bezdomności właśnie za 
pośrednictwem sztuki. „Teatr Dziki” tworzy przedstawienie, 
które ukaże emocje i uczucia osób bezdomnych. Wcielając 
się w różne role artyści będą mieli możliwość wyjść z cienia 
oraz udowodnia sobie i społeczeństwu, że mimo różnych 
problemów mogą realizować swoje marzenia.

Koło w Sanoku
Integracja osób wykluczonych ze społeczeństwem to 

jedno z zadań, które Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Al-

berta stawia sobie za cel. Tradycją stały się więc pikniki in-
tegracyjne, organizowane przez Koło w Sanoku. To okazja 
dla mieszkańców miasta na poznanie mieszkańców Domu 
Inwalidy Bezdomnego i ich historii, ale przede wszystkim 
to ważna chwila dla osób bezdomnych na bycie częścią 
społeczeństwa.

Organizacji spotkań nie zakłóciły nawet prace zwią-
zane z modernizacją budynku schroniska. W ramach pro-
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jektu ocieplono budynek w zakresie ścian, stropodachu, 
podłogi oraz okien i drzwi, zbudowano system wentyla-
cji i klimatyzacji, zmodernizowano system centralnego 

ogrzewania, zamontowano kolektory słoneczne oraz pa-
nele fotowoltaiczne i wymieniono żarówki na LED. Celem 
modernizacji było przede wszystkim zmniejszenie zapo-



trzebowania na energię i tym samym obniżenie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem budynku, podniesienie 
komfortu mieszkańców i użytkowników dzięki stabilizacji 
warunków cieplnych w budynku, a także promowanie idei 
oszczędności energii oraz ochrony środowiska poprzez 
stosowanie zabiegów energooszczędnych i OZE w bu-
dynkach użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji CO2 
oraz poprawa ogólnej estetyki Domu Inwalidy Bezdomne-

go. W takich warunkach zdecydowanie przyjemniej będzie 
mieszkać i zapraszać sąsiadów.

Koło Siemianowickie
Podstawowa działalność kół Towarzystwa obejmuje 

pomoc osobom w kryzysie bezdomności i najbardziej po-
trzebującym. Jednak, gdy w swoim sąsiedztwie dostrzega-
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ją jakiekolwiek problemy, wówczas otwierają się dla lokal-
nej społeczności. W tym celu zakładają Albertyńskie Centra 
Aktywności Lokalnej – formę wsparcia najbliższych miesz-
kańców. Taki ośrodek uruchomiło Koło Siemianowickie, 
w ramach którego realizuje aktywizację zawodową i spo-
łeczną zarówno osób bezrobotnych jak i bezdomnych. Po-
maga przejść skomplikowaną procedurę rejestracji, uczy 
układania życiorysu i listu motywacyjnego, przeprowadza 
symulację rozmowy kwalifikacyjnej. W centrum odbywają 
się spotkania z doradcą zawodowym, prowadzone są kursy 
podnoszące kwalifikacje lub uczące nowych umiejętności. 

Koło Siemianowickie zaopiekowało się także dziećmi 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Dzieciom organizo-

wane są zajęcia plastyczne, terapeutyczne. Natomiast ro-
dzice zostali objęci wsparciem psychologa, uczestniczą 
w spotkaniach grup wsparcia, gdzie mogą wymieniać się 
problemami, doświadczeniami, a czasami zwyczajnie po-
plotkować. 

Raz w roku wszyscy uczestnicy Albertyńskiego Cen-
trum Aktywności Lokalnej spotykają się na wspólnym 
wieczorze świątecznym w schronisku dla bezdomnych 
mężczyzn. Dzieci przygotowują ozdoby, panie smakołyki, 
a panowie zajmują się dostosowaniem świetlicy, aby dla 
wszystkich wystarczyło miejsca. To przykład prawdziwej 
integracji, solidarności i wsparcia sąsiedzkiego.
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Koło w Skoszynie
„Nasze Gospodarstwo” to miejsce, w którym schronie-

nie znaleźli głównie starsi rolnicy, wypędzeni z domów 
oraz ubodzy. Aczkolwiek gospodarstwo przyjmie każde-
go potrzebującego wsparcia i opieki, bowiem dysponuje 
nowoczesnym wyposażeniem leczniczo-rehabilitacyjnym 
oraz spełnia wszystkie standardy i wymogi dotyczące pro-
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wadzenia placówek z usługami opiekuńczymi. Schronisko 
zapewnia fachową pomoc opiekuńczą i pielęgniarską. Po-
nadto gospodarstwo jest samowystarczalne. Podstawowe 
artykuły spożywcze pochodzą z własnej uprawy i z pracy 
rąk mieszkańców schroniska. Na 4 hektarowej działce ros-
ną owoce, warzywa, zboża, których obfitość wystarcza na 
cały rok. Prowadzona jest hodowla zwierząt domowych tj. 
kóz, kur, kaczek, gołębi, a nawet utrzymywana jest  mała 
pasieka. „Nasze Gospodarstwo” to cudowny azyl dla osób, 
które potrzebują opieki, ciszy i kontaktu z naturą. 

Koło Słupskie
We wrześniu w Parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku 

odbywa się bieg charytatywny. Pomysłodawcami imprezy, 
która ma zarówno sportowy, charytatywny jak i ewange-
lizacyjny wymiar, są Dariusz Kloskowski, prezes Fundacji 
Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” 
i wikariusz ks. Łukasz Bikun. Przedsięwzięcie promuje 
zdrowy styl życia, propaguje główne kanony wiary chrześ-
cijańskiej oraz wspiera osoby w kryzysie bezdomności. 
Akcja „Dar serca dla Alberciaków” rozpoczyna się kilka ty-
godni wcześniej. W specjalnie przygotowanych pudełkach 
gromadzone są między innymi środki higieny osobistej, 
kosmetyki, bielizna. Do zbiórki darów dołączają szkoły, 
instytucje, także prywatni sponsorzy dokładają cegiełkę. 
Punktem kulminacyjnym akcji jest wrześniowy wyścig. 
Uczestniczą w nim głównie sportowcy ze Słupska i okolic, 
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jednak wydarzenie jest otwarte dla każdego. Jedynym wa-
runkiem jest przekazanie wpisowego na rzecz podopiecz-
nych miejscowego Schroniska Brata Alberta. Obsługą tech-
niczną imprezy zajmują się osoby bezdomne. Rozkładają 
namioty, obstawiają trasę biegu, pilnują porządku, a także 
przygotowują napoje i poczęstunek dla uczestników i kibi-
ców. Wydarzenie zostało przychylnie przyjęte przez lokal-
ną społeczność, gdyż coraz więcej mieszkańców Słupska 
nie tylko kibicuje, ale przyłącza się do zbiórki.  

Koło Stalowowolskie
Członkowie Koła Stalowowolskiego podjęli się jedne-

go z trudniejszych zadań społecznych – misji opiekuńczo-
-wychowawczej. W zabytkowym budynku mieści się Dom 
Dziecka „Ochronka”, w którym dorastają i uczą się dzieci 
w wieku od 3 lat do 18 roku życia. Tutaj trafiają dzieci za-
niedbane, opuszczone przez rodziców, często bezdomne, 
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sieroty naturalne i społeczne – dzieci skrzywdzone przez 
los. Wiele z nich wymaga długiej specjalistycznej pomo-
cy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej, wzmo-
żonej opieki wychowawczej, a także wyrównania braków 
dydaktycznych przez udział w zajęciach wyrównawczych 
w szkole i placówce. Jednak pracownicy i wolontariusze 
budują serdeczną, rodzinną atmosferę w duchu etyki 
chrześcijańskiej. Dbają o zaspokajanie potrzeb bytowych 
i rozwojowych wychowanków, zachęcają do rozwijania in-
dywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz nawiązywa-
nia i pogłębiania relacji społecznych z rówieśnikami, aby 
zapewnić im jak najlepszy start życiowy oraz przygotować 
ich do samodzielnego i godnego życia.

Koło w Świdniku
Koszty utrzymania schronisk i ciągle rosnące ceny to 

problemy, z którymi muszą się mierzyć zarządy wszystkich 
kół. Członkowie Koła w Świdniku, szukając oszczędności, 
postawili na nowoczesność i ekologię. Zamontowali pa-
nele fotowoltaiczne, wymienili oświetlenie. Już wcześ-
niej świdnickie schronisko zostało wyposażone w panele 
słoneczne do podgrzewania wody, nowe grzejniki, prze-
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prowadzono remont kanalizacji. Wyremontowano dach 
i ocieplono strop. Te i inne inwestycje sprawiły, że schro-
nisko zmieniło się nie do poznania i spełnia większość wy-
mogów dotyczących standardów schronisk oraz ochrony 
środowiska. Większość inwestycji była współfinansowana 
ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej i powinny zwrócić się w ciągu dwóch lat.

Ekologiczne podejście Koła w Świdniku potwierdza in-
westycja w pojazd, który będzie wykorzystywany między 
innymi do rozwożenia paczek żywnościowych potrzebu-
jącym mieszkańcom. Rower, bo o nim mowa, został op-
tymalnie dostosowany do wyznaczonych zadań i spełnia 
wymogi środka lokomocji do poruszania się po drogach 
miejskich. Teraz mieszkańcy schroniska, bo to oni głównie 
rozwożą żywność, z dumą przemierzają ulice Świdnika.  
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Koło w Świdnicy
Początek roku 2020 przyniósł dramatyczne i nieocze-

kiwane wydarzenia, które wpłynęły na życie mieszkańców 
całego globu. Wybuchła pandemia. Zaskakująco szybkie 
tempo rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 spowodo-
wało, że władze wielu krajów wdrożyły rygorystyczne ob-
ostrzenia dotyczące zarówno funkcjonowania państwa, 
jak i jego obywateli. Granice zamknięto, część instytucji za-
wiesiła swoją działalność, niektóre aktywności społeczne 
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Koło w Tapinie
Daleko od Wrocławia na Podkarpaciu leży mała wioska, 

a w niej małe Koło Towarzystwa, z którego bije wielkie ser-
ce, pełne dobroci, życzliwości i cierpliwości do najmłod-
szych mieszkańców Tapina. Członkowie Koła w Tapinie 
pod swoje skrzydła przyjęli wszystkie dzieci sąsiadów, rów-
nież z pobliskich przysiółek i zorganizowali dla nich zajęcia 
pozaszkolne. Pomagają w nauce, rozwijaniu pasji, kształtu-
ją osobowość w ramach aktywności teatralnej, muzycznej  
i plastycznej. Zabierają na wycieczki, podczas których po-
kazują tajemniczy świat mikro- i makrokosmosu. Czasami 
zabierają w daleką podróż, nad morze czy zabytkowej 
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zakazano, a wszyscy obywatele musieli podporządkować 
się nowym zasadom, które mocno ograniczały codzienne 
funkcjonowanie. Wszyscy obawiali się zakażenia, zwłasz-
cza że choroba wywołana przez koronawirusa miała ostry 
przebieg. Jednym ze sposobów uchronienia się przed za-
rażeniem było stosowanie specjalnych zasad sanitarnych, 
używanie środków ochronnych oraz poddanie się testom, 
wykrywającym wirusa COVID-19. Dzięki staraniom pani 
Prezes, placówki Koła w Świdnicy, jako pierwsze w Towa-
rzystwie, zostały zaopatrzone w materiały i przedmioty 
zabezpieczające, a wszyscy jego mieszkańcy i pracowni-
cy w pierwszej kolejności zostali sprawdzeni na obecność 
wirusa COVID-19. Wszystkie testy były negatywne. Ponad-
to dostosowanie się do nowych reguł sprawiło, że życie  
w placówkach Koła przebiegało spokojnie.
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Koło Tczewskie
Jedno z najmłodszych kół Towarzystwa, które od pięciu 

lat pomaga wszystkim osobom w kryzysie bezdomności 

miejscowości, aby poszerzać wyobraźnię i świadomość 
młodych Tapinian. 

Warto wspomnieć o otwartości i gościnności osób za-
angażowanych w Kole. Mimo, że nie prowadzą noclegow-
ni ani schroniska, to wielokrotnie pod swój dach przyjęli 
zbłąkanego wędrowca, oferując mu bezpieczny azyl i cie-
płą strawę. Ponadto skwapliwie i często organizują spotka-
nia integracyjne dla dorosłych mieszkańców wsi, a także 
członków podkarpackich Kół Towarzystwa.   
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w Tczewie, zapewniając im pomieszczenia do przebywania 
w godnych warunkach oraz gorące posiłki. Dwa lata temu 
Koło przeprowadziło generalny remont zewnętrznych ele-
mentów ogrzewalni oraz zmodernizowało jej pomieszcze-
nia dostosowując do standardów ministerialnych. Efektem 
ich działalności było wyróżnienie dla najlepszej Grupy Wo-
lontariuszy Roku 2016 przyznane przez władze miasta.

Koło Terespolskie
Na Polesiu, w niewielkim przygranicznym mieście Te-

respol, działa Koło Terespolskie Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta. Członkowie Koła skupili się na pomocy 
doraźnej osobom potrzebującym. Wraz z Caritas Siedle-
ckim, Bankiem Żywności w Lublinie oraz młodzieżą ze 
szkół terespolskich przygotowują około 600 paczek żyw-
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nościowych, które przekazywane są osobom bezdom-
nym, samotnym, ubogim w okresie świąt wielkanocnych 
i bożonarodzeniowych. Działania Koła dostrzegł Burmistrz 
i w 2015 roku uhonorował je tytułem „Zasłużony dla miasta 
Terespol”.

Koło Tomaszowskie
Pracownicy Koła Tomaszewskiego wiedzą, że w nie-

sieniu pomocy najważniejsze jest właściwe podejście do 175



176

osób potrzebujących. Stosowanie odpowiednich metod 
integruje mieszkańców schronisk wokół rozwiązywania 
najpilniejszych problemów oraz otwiera ich na potrzeby 
innych i zachęca do służenia swoją pomocą. Połączenie ak-
tywizacji zawodowej z pracami adaptacyjno-rozwojowymi 
nie tylko zwiększa kompetencje zawodowe czy umiejęt-
ności społeczne, ale również prowadzi do wykonywania 
wielu pożytecznych prac w zaniedbanych budynkach 
oraz najbliższym otoczeniu. Zatem podopieczni Koła To-
maszowskiego oprócz zajęć teoretycznych w postaci kur-
sów i szkoleń, umiejętności praktyczne nabywali w trakcie 
prac remontowo-budowlanych w ogrzewalni, noclegowni 
i schronisku.

Koło w Wisłoku Wielkim
Św. Brat Albert ciągle wzbudza podziw, skłania do 

naśladowania oraz postępowania w duchu jego myśli 
i nauk. Dlatego też jego postać stała się patronem wielu 
organizacji, instytucji czy zrzeszeń, takich jak Towarzystwo 
Pomocy im. św. Brata Alberta, Puławy, a także Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim. Jeden, wspólny 
opiekun mobilizuje do bliższych kontaktów oraz pode-
jmowania wspólnych inicjatyw. Tak jest w Wisłoku Wielkim, 
gdzie społeczność Koła Towarzystwa i środowisko szkoły 
podstawowej wspierają się nawzajem każdego dnia. Dla 
dzieci szkolnych członkowie i wolontariusze Koła prow-
adzą zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, pomagają 
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w odrabianiu zadań domowych i rozwijaniu zaintereso-
wań, organizują wycieczki i kolonie. W zamian uczniowie 
zapraszają ich na uroczystości świeckie i religijne, przed-
stawienia, przygotowują upominki okolicznościowe. Oczy-
wiście wszyscy pamiętają o najbardziej potrzebujących, 
razem uczestniczą w zbiórkach żywności, odzieży i za-
bawek, następnie przygotowują paczki i roznoszą wśród 
samotnych, ubogich i bezdomnych.

Koło Włoszczowskie
Popularne przysłowie „Śniadanie zjedz jak król, obiad 

jak książę, a kolację jak żebrak” zostało przekształcone 
i dostosowane do obecnych czasów: „Śniadanie zjedz sam, 

Fot. Urząd Gminy Włoszczowa
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obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wro-
gowi”. Ta druga wersja przypadła członkom Koła Włosz-
czowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 
W wyremontowanym budynku XIX-wiecznej plebanii, 
należącej do Parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczo-
wie, mieszczą się kuchnia i stołówka, gdzie przygotowy-
wane i podawane są obiady osobom starszym, samotnym, 
ubogim oraz rodzinom wielodzietnym. Tutaj każdy może 
liczyć na pomocną dłoń i kromkę chleba. Artykuły spożyw-

Fot. Urząd Gminy Włoszczowa

Fot. Urząd Gminy Włoszczowa

Fot. Urząd Gminy Włoszczowa
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cze dostarcza między innymi Kielecki Bank Żywności, sieć 
sklepów Tesco, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska oraz lo-
kalne piekarnie. Środki na pozostałe produkty członkowie, 
wolontariusze i sympatycy Koła Włoszczowskiego pozy-
skują podczas zbiórek publicznych. 

Koło Wodzisławskie
Koło Wodzisławskie jest jedną z młodszych formacji 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Powstało za-
ledwie cztery lata temu, a już przysłużyło się mieszkańcom 
i stało się ważnym ogniwem Wodzisławia. Uruchomienie 
Schroniska dla mężczyzn znacznie poprawiło sytuację 
osób w kryzysie bezdomności przebywających w prze-
strzeni publicznej oraz zmieniło spojrzenie wodzisławian 
na problemy osób potrzebujących. Zaangażowanie miesz-
kańców schroniska np. przy organizacji Drogi Krzyżowej, 
spotkań religijnych, kulturalnych czy integracyjnych po-
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budziło lokalną społeczność do włączenia się w działal-
ność charytatywną. Natomiast członkowie, pracownicy, 
a także podopieczni Koła Wodzisławskiego otworzyli się 
na współpracę z innymi instytucjami, również samorzą-
dowymi. Przykładów jest wiele, jednak warto wspomnieć 
o nawiązaniu bliskich kontaktów ze Stowarzyszeniem KA-
HAL, schroniskiem św. Józefa oraz szkołą specjalną, której 
uczniowie sami pieką ciasta na śniadania wielkanocne 
i wieczory wigilijne.

Koło Wrocławskie
Społeczność zrzeszona we Wrocławskim Kole jesienią 

2019 roku przygotowała wyjątkową plenerową ekspozycję 
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na ulicy Oławskiej we Wrocławiu. Było to połączenie osob-
liwych fotografii i poezji zamkniętej w krótkich słowach 
„Napiszę ci niebo”. Swe oblicze, a także duszę zaprezen-
towali bohaterowie bez domu. Na planszach pojawiły się 
wizerunki osób bezdomnych wraz z ich emocjami, rozter-

kami i lękami zapisanymi w wierszach, w wierszach, któ-
rych autorem jest Stafan Laurent. Zadaniem wystawy było 
uwrażliwienie społeczeństwa na dotkliwe i długotrwałe 
skutki wywołane bezdomnością, eliminacja dyskrymina-
cji i stereotypowego podejścia do osoby doświadczają-
cej bezdomności oraz pokazanie, że zrozumienie, życzli-
wość i wsparcie otrzymane od mieszkańców pobudzają 
w osobach bezdomnych zatraconą potrzebę walki o lep-
sze i godne życie.

Koło Zabrzańskie
Codzienna praca Koła i prowadzonych placówek to 

przede wszystkim towarzyszenie cierpiącemu bliźniemu 
i wspieranie go w pokonywaniu kryzysu bezdomności, ale 
także dbałość o to, aby świadczona pomoc była na jak naj-
wyższym poziomie. W tym celu Koło regularnie pozyskuje 
środki zewnętrzne, przede wszystkim z programów Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na różnego rodza-
ju inicjatywy związane z podnoszeniem standardu placó-
wek i ich usług oraz prowadzeniem aktywizacji społecznej, 
zawodowej i innowacyjnych programów reintegracyjnych, 
w tym wyróżniającego się w skali kraju projektu terapeu-

3 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Polsce

183



tycznego Ośrodka Wsparcia dla Kobiet. Koło dba również 
o rozwój zainteresowań i sprawność fizyczną mieszkańców 
placówek. W związku z tym na terenie ogrodu Schroniska 
dla mężczyzn powstało boisko do siatkówki, na którym są 
rozgrywane Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Piłce 
Siatkowej Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościo-
wych. Dysponują pomieszczeniem do gry w ping-ponga, 
a dla osób, które nie spełniają się w sporcie przygotowano 
Zakątek Pracy Twórczej wyposażony m.in. w liczne instru-
menty muzyczne.
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Koło Zamojskie
Ostatni czas w Kole Zamojskim zdominował remont 

budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn, który 
trwał od sierpnia 2019 do maja 2020. Najważniejszą zmia-
ną było dostosowanie budynku do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych tj. wybudowanie podjazdu, instalację windy 
czy przebudowa łazienek. Cieszą również nowe posadzki, 
odnowione instalacje czy nowe wyposażenie kuchni. Po-
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łowa inwestycji została dofinansowana z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Przeprowadzone prace na pewno ułatwią 
życie mieszkańcom i pracownikom schroniska.

Koło Zgorzeleckie
Pracownicy i członkowie Koła Zgorzeleckiego starają 

się wzbudzić u mieszkańców schroniska zainteresowanie 
historią i kulturą regionu. Zadanie jest realizowane przez 
organizowanie wycieczek krajoznawczych. Wierzą, że po-
znanie lokalnej historii sprzyja odbudowie poczucia włas-
nej wartości, odzyskaniu więzi rodzinnych i rozwiązywaniu 
problemu bezdomności. Warto podkreślić, że przygotowa- 
niem wyjazdu tj. wyborem miejsca, opracowaniem planu 
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dnia i zwiedzania głównie zajmują się mieszkańcy schro-
niska. Z jednej strony takie działanie ich integruje i mobili-
zuje do współpracy, a z drugiej strony każdy z nich nabywa 
umiejętności organizacyjnych oraz gospodarowania cza-
sem i budżetem. W ramach rozwoju kulturalnego miesz-
kańców schroniska Zarząd Koła Zgorzeleckiego nawiązał 
współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Zgorzelcu. 
Obie strony wspierają się od kilku lat i wspólnie realizują 
wiele projektów, w tym spotkania z ciekawymi ludźmi, pi-
sarzami i sportowcami. Bohaterem ostatniego wydarzenia 
był Władysław Kozakiewicz, wybitny tyczkarz, rekordzista 
świata, mistrz olimpijski z Moskwy.

Koło Ziębickie
Działalność Towarzystwa to przede wszystkim prowa-

dzenie różnych placówek pomocowych: schronisk, noc-
legowni, ogrzewalni dla osób wykluczonych społecznie. 
Koło Ziębickie pokazuje jak efektywnie pomagać rów-
nież na innym polu. W latach 2017-2020 Koło pozyskało 
i przekazało potrzebującym mieszkańcom gminy Ziębice 
230 ton żywności o wartości 1 200 000 zł. Tylko w okresie 
styczeń-kwiecień 2020, dzięki umowie podpisanej z Ban-
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kiem Żywności we Wrocławiu, około 450 rodzin otrzymało 
paczki żywnościowe, zawierające między innymi produkty 
zbożowe, mleczne, gotowe dania, owoce i warzywa, napo-
je, a nawet słodycze. W ręce  potrzebujących trafiło ponad 
52 tony żywności. Wart podkreślenia jest fakt, że przy roz-
ładunku i dystrybucji żywności pracowników Koła wspar-
ła rzesza wolontariuszy, którzy mimo panującej epidemii 
z narażeniem własnego zdrowia poświęcili swój czas dla 
dobra innych. To przykład wyjątkowej solidarności lokal-
nego społeczeństwa na rzecz osób, które mają trudności 
z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych. 

Koło Żarskie
Pola Nadziei jest przedsięwzięciem stworzonym przez 

Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wiel-
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kiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na 
utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie 
społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. Pro-
gram na stałe zagościł w Kole Żarskim. Podczas jesiennej 
kampanii wolontariusze rozprowadzają cebulki żonkili 
wśród przedszkolaków, uczniów, pracowników instytucji 
i firm oraz osób prywatnych w zamian za datek. Wiosną po-
sadzone przez nich żonkile rozkwitają tworząc niezliczone 
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„Pola Nadziei”, a uczestnicy Żonkilowego Marszu Nadziei 
zbierają fundusze na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta, 
wręczając ofiarodawcom żywy kwiat lub żonkilową brosz-
kę. Dzięki zebranym pieniądzom, podopieczni Hospicjum 
św. Brata Alberta oraz ich bliscy mogą korzystać z nieod-
płatnej opieki hospicyjnej. 

Koła Towarzystwa zmagają się z mniejszymi lub więk-
szymi problemami związanymi z kwestią bezdomności.  
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Jednym przychodzi łatwo wprowadzenie nowych rozwią-
zań czy uruchomienie kolejnej placówki, inne muszą po-
konać wiele przeciwności zanim osiągną ten cel. Jednak 
wszystkim przyświeca wspólna misja – pomagać osobom 
w kryzysie bezdomności, ubogim, zagubionym, wszyst-
kim, którzy potrzebują wsparcia w duch św. Brata Alberta: 
„Każdego biedaka, co pode drzwi przyjdzie, trzeba przyjąć 
na dłużej czy na krócej i dać, co można, choćby przez to 
trochę biedować albo reszcie obroku ująć”.



4 Katalog instytucji pomocy

Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

1 Bielickie
1 października 
1989

Bielice 127, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 11 56
bielice127@wp.pl
www.albertbielice.org.pl
KRS 0000339423

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko  
z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, 
2 punkty wydawania żywności, Punkt 
wydawania odzieży

2 Bielskie 
19 kwietnia 1989

ul. Legionów 16, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 55 73
bielsko-biala@tpba.pl
www.bratalbert.bielsko.pl
KRS 0000134564

Jadłodajnia, Łaźnia, Świetlica dla dor-
osłych, Punkt wydawania odzieży

3 Brzeskie
16 maja 1986

Pępice 81, 49-317 Pępice
tel. 77 412 39 87
kolobrzeskie.tpba@wp.pl
www.bratalbertpepice.pl
KRS 0000311370

Schronisko dla mężczyzn

4 Brzezińskie
20 maja 2002

ul. Św. Anny 35, 35 95-060 Brzeziny
tel. 796 880 079
brzeziny@tpba.pl
KRS 0000069581

Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia 
dla mężczyzn, Łaźnia, Punkt wydawania 
żywności
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LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

5 Bytomskie
2 października 
2004

ul. Katowicka 34/12, 41-902 Bytom 
tel. 32 389 01 89
tpbabytom@op.pl
www.tpbabytom.pl
KRS 0000069581

Klub Integracji Społecznej, Punkt wy-
dawania żywności, odzieży i sprzętów

6 Chełmskie
5 września 1990

ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm
tel. 82 563 01 12
schroniskochelm@op.pl
KRS 0000716358

Schronisko dla mężczyzn 

7 Częstochowskie
10 marca 1990

ul. Dobrzyńska 112/114, 42-202 Częstochowa  
tel. 604 298 957
czestochowa@tpba.pl
KRS 0000069581

Punkt pomocy rodzinom w kryzysie

8 Człuchowskie
5 października 
2002

ul. Średnia 14, 77-300 Człuchów
tel. 535 414 410
koloczluchowskie@wp.pl
KRS 0000740380

Łaźnia i pralnia, Punkt wydawania 
odzieży

9 Dębica
5 maja 2004

ul. Św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica
tel. 503 615 227
debica@tpba.pl
www.tpba.debica.net
KRS 0000702983

2 schroniska dla mężczyzn, Schronisko 
dla kobiet, Mieszkania chronione

10 w Dębnie
25 czerwca 2010

ul. Demokracji 12, 74-400 Dębno 
tel. 95 760 30 86
schroniskodebno@wp.pl
KRS 0000069581

Schronisko i noclegownia dla mężczyzn
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LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

11 Dynowskie
5 lutego 1990

ul. ks. Józefa Ożoga 12a, 36-065 Dynów  
tel. 16 652 11 44
albertdynow@poczta.onet.pl
www.albert.dynow.pl 
KRS 0000426978

Dom Pogodnej Starości

12 Gdańskie
2 maja 1989

ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk 
tel. 58 343 28 37
gdansk@tpba.pl
www.bezdomnosc.org.pl
KRS 000106330

W Gdańsku: 2 schroniska dla mężczyzn, 
Schronisko z usługami opiekuńczymi 
dla mężczyzn, Dom Wspólnotowy dla 
mężczyzn, Mieszkania chronione, Nocle-
gownia dla mężczyzn, Łaźnia, Placówka 
buforowa, Centrum Integracji Społecznej, 
Centrum Treningu Umiejętności Społec-
znych; W Gdyni: Mieszkania chronione, 
Centrum Integracji Społecznej;  
W Sopocie: Mieszkania chronione, 
Centrum Integracji Społecznej, Punkt 
wydawania

13 Gliwickie
15 lutego 1988

ul. Zwycięstwa 16-18 m 7, 44-100 Gliwice  
tel. 32 231 18 47
gliwice@tpba.pl
www.tpbagliwice.pl
KRS 0000325158

2 schroniska dla mężczyzn, Noclegownia 
dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Placówka 
buforowa, Klub Integracji Społecznej, 
Mieszkania readaptacyjne
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LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

14 Gorzowskie
1 kwietnia 1987

ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 723 97 47
gorzow@bratalbert.net
www.bratalbert.net
KRS 0000184980

Noclegownia dla mężczyzn, Mieszkania 
treningowe, Ośrodek Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym - Ogrzewalnia

15 Grudziądzkie
6 lipca 1993

ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz  
tel. 56 643 30 64
grudziadz@tpba.pl  
www.tpba-grudziadz.pl
KRS 0000242424

2 schroniska dla mężczyzn, Schronisko  
z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, 
Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Łaźnia, Mieszkania wspierane,
Punkt wydawania żywności

16 Inowrocławskie
7 kwietnia 1993

ul. Jacewska 118, 88-100 Inowrocław  
tel. 52 357 11 22
ino-bratalbert@o2.pl
KRS 0000589424

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Mieszkania treningowe, Łaźnia,  
Jadłodajnia,  Dom Dziennego Pobytu, 
Punkt wydawania żywności

17 Jarosławskie
8 listopada 1989

ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 35 76
schroniskobrataalberta@gmail.com
KRS 0000069581

Schronisko dla kobiet

18 Jeleniogórskie
27 listopada 2000

ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra  
tel. 75 752 61 22
tpbajg@wp.pl
KRS 000343427

2 schroniska dla mężczyzn, Schronisko 
z usługami opiekuńczymi, Noclegownia 
dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Placówka 
buforowa, Punkt wydawania  żywności

19 Kaliskie
13 maja 1992

ul. Warszawska 93a, 62-800 Kalisz
tel. 603 081 547
kalisz@tpbpa.pl
KRS 0000733516

Schronisko dla mężczyzn, Mieszkania 
wspierane

194



4 Katalog instytucji pomocy

LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

20 Katowickie
5 grudnia 2003

ul. Bracka 18, 40-858 Katowice
tel. 730 930 112
katowice@tpba.pl
KRS 0000453170

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia 
dla mężczyzn, Jadłodajnia

21 w Kąkolewnicy
5 grudnia 2003

ul. Lipowa 25, 21-302 Kąkolewnica
tel. 502 046 136
tpba.kakolewnica@op.pl
KRS 0000752526  

Punkt wydawania żywności

22 Kieleckie
13 lipca 1985

ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce 
tel.41 361 44 85
kielce@tpba.pl
www.bratalbert.kielce.pl
KRS 0000329963

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia 
dla mężczyzn, Dom dla samotnych matek 
i ofiar przemocy, Mieszkania wspierane

23 Kłodzkie
26 lutego 2011

ul. Armii Krajowej 31, 57-300 Kłodzko 
tel. 74 647 05 77
bratalbert.klodzko@onet.eu
KRS 0000827996

Noclegownia dla mężczyzn, Punkt wy-
dawania żywności, odzieży i sprzętów 

24 Kodeńskie
27 lutego 1991

ul. 1 Maja 30, 21-509 Kodeń
tel. 83 375 42 25
domalberta@interia.pl
KRS 0000711810

Dom Pogodnej Starości 
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25 Koszalińskie
1 lipca 2006

ul. Mieszka I 16 , 75-129 Koszalin
tel. 94 341 92 69
koszalin@tpba.pl
www.koszalintpba.bnx.pl
KRS 0000408381

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla 
kobiet, Noclegownia dla mężczyzn  
i kobiet, Ogrzewalnia, Mieszkania trenin-
gowe, Jadłodajnia

26 Krakowskie
13 lipca 1986

ul. Józefa 5 , 31-056 Kraków
tel. 12 430 64 72
krakow@tpba.pl
KRS 0000794088

Punkt wydawania żywności i odzieży

27 Krośnieńskie
22 kwietnia 1992

ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno 
tel. 13 436 83 90
tpba.krosno@gmail.com
KRS 0000717128

Schronisko dla mężczyzn, Jadłodajnia

28 Lubińskie
21 lutego 2009

ul. Parkowa 1, 59-300 Lubin
tel. 76 847 03 33
lubin@tpba.pl
KRS 0000768841

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko  
z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, 
Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia

29 Łańcuckie
5 lutego 1990

ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut 
tel. 17 225 28 68
lancut@tpba.pl
KRS 0000737898

Jadłodajnia, Świetlica dla dorosłych, 
Łaźnia, Punkt wydawania żywności  
i odzieży

30 Łódzkie
29 listopada 1989

ul. Nowe Sady 17, 94-102 Łódź
tel. 42 259 27 05
lbratalbert@o2.pl
www.tpbalodz.vot.pl
KRS 0000314496

2 schroniska dla mężczyzn, Noclegow-
nia dla mężczyzn, Schronisko dla ko-
biet, Świetlica dla bezdomnych, Nocny 
autobus dla bezdomnych, Mieszkania 
chronione
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31 Miechowskie
9 stycznia 1991

ul. M. Konopnickiej 11, 32-200 Miechów  
tel. 41 383 00 78
schronisko@bratalbertwmiechowie.org
KRS 0000155885

Schronisko dla mężczyzn

32 Mieleckie
20 grudnia 1991

ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec 
tel. 17 586 22 52
tpbamielec@vp.pl
KRS 0000707160

Schronisko dla mężczyzn 
Schroniska dla kobiet, Noclegownia dla 
mężczyzn i kobiet, Ogrzewalnia

33 Nowosolskie
7 kwietnia 1993

ul. Topolowa 4, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 37 65
kolonowosolskie@neostrada.pl
KRS 0000675115

Noclegownia dla mężczyzn i kobiet, 
Jadłodajnia

34 Ostrowskie
13 maja 1992

ul. Kard. Ledóchowskiego 4, 63-400 Ostrów 
Wlkp.  
tel. 62 738 36 46
bratalbert@osw.pl
KRS 0000785507

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia 
dla mężczyzn, Punkt wydawania żywn-
ości

35 Otmuchowskie
22 grudnia 2001

Jasienica Górna 37, 48-385 Otmuchów
tel. 77 435 69 90
schroniskojasienica@op.pl
KRS 0000723554

Schronisko dla mężczyzn
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36 Pabianickie
31 sierpnia 2002

ul. Kościuszki 22/26, 95-200 Pabianice 
tel. 42 215 55 00
pabianicebratalbert@wp.pl
www.bratalbert-pabianice.org
KRS 0000807242

Schronisko dla mężczyzn, Jadłodajnia, 
Punkt wydawania żywności i odzieży, 
Ognisko Aktywności Pozaszkolnej

37 Pleszewskie
4 lipca 1996

ul. św. Brata Alberta 1,  63-300 Pleszew 
tel. 62 742 18 42
schronisko-pleszew@o2.pl
www.schronisko-pleszew.pl
KRS 0000748337

Schronisko dla mężczyzn

38 Poznańskie
24 marca 1984

ul. Warzywna 17, 61-658 Poznań
tel. 61 823 81 50
tpbapoz@poczta.onet.pl
KRS 0000808930

Schronisko dla mężczyzn, Punkt wydawa-
nia odzieży

39 Przemyskie
19 kwietnia 1989

ul. Wyb. Marsz. Focha 12, 37-700 Przemyśl 
tel. 16 677 07 62
przemysl@tpba.pl
KRS 0000789721

Schronisko dla mężczyzn, Noclegownia 
dla mężczyzn, Ogrzewalnia, Jadłodajnia, 
Mieszkania wspierane 

40 Puławskie
30 października 
1991

ul. Rybacka 6, 24-100 Puławy
tel. 81 887 48 56
tpbapulawy_xl@wp.pl
www.tpbapulawy.pl
KRS 0000769591

Schronisko dla mężczyzn

198



4 Katalog instytucji pomocy

LP Nazwa Koła / 
Data powstania Dane kontaktowe Prowadzone placówki

41 Rybnickie
7 kwietnia 1993

ul. Mikołowska 78, 44-238 Przegędza 
tel. 32 431 46 70
towpomocyswalberta@op.pl
www.albertrybnik.pl
KRS 0000702775

Schronisko dla mężczyzn

42 w Sanoku
17 września 1991

ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok
tel. 13 464 57 45
bratalbertsanok@gmail.com
www.tpba.sanok.pl
KRS 0000412037

Schronisko dla mężczyzn, Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Jadłodajnia,  
Łaźnia

43 Siemianowickie
29 marca 2011

ul. Sobieskiego 21, 41-100 Siemianowice Śl.  
tel. 32 205 11 24
siemianowice@tpba.pl
KRS 0000069581

Schronisko dla mężczyzn

44 w Skoszynie 
1 lipca 1988

Nowy Skoszyn 65, 27-425 Waśniów
tel. 41 334 19 06
nowyskoszyn@onet.eu
www.schroniskoskoszyn.pl
KRS 0000025197

Schronisko dla mężczyzn i kobiet
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45 Słupskie 
9 kwietnia 1990

ul. Krzywoustego 6, 76-200 Słupsk
tel. 59 840 42 70
slupsk@tpba.pl
KRS 0000415806

2 schroniska dla mężczyzn, Schronisko  
z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn, 
Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Łaźnia, Mieszkania treningowe

46 Stalowowolskie 
18 września 1989

ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola  
tel. 15 844 19 47
swalbert321@interia.pl
www.bratalbert.iaw.pl
KRS 0000717382

Schronisko dla mężczyzn, Dom Dziecka

47 w Świdnicy
7 maja 2000

ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica  
tel. 74 856 97 70
swidnica@tpba.pl
KRS 0000224677

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko 
dla kobiet, Schronisko  z usługami 
opiekuńczymi dla kobiet i mężczyzn, 
Jadłodajnia

48 w Świdniku
10 marca 1990

ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik  
tel. 81 751 31 91
albert_swidnik@op.pl
KRS 0000710192

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Jadłodajnia

49 w Tapinie
5 marca 2004

Tapin 120, 37-562 Rokietnica
tel. 602 159 680
tpba@onet.pl
KRS 0000782446

Świetlica dla dzieci, Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego

50 Tczewskie
28 listopada 2014

ul. Gdańska 6, 83-110 Tczew  
tel. 603 382 551
zenek-1956@o2.pl
brataalbertatczew.blogspot.com
KRS 0000776083

Ogrzewalnia, Łaźnia, Punkt wydawania 
żywności
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51 Terespolskie
2 marca 2002

ul. Wojska Polskiego 102, 21-550 Terespol  
tel. 505 006 193
bratalbert@onet.eu
KRS 0000822167

Działania doraźne

52 Tomaszowskie
5 marca 2004

ul. Luboszewska 71, 97-200 Tomaszów Maz. 
tel. 44 724 95 92
beataalbert1@wp.pl
KRS 0000845669

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Mieszkania treningowe

53 Warszawa-Praga
23 września 2010 

ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa 
tel. 22 679 07 03
warszawa-praga@tpba.pl
www.bratalbertwaw.org
KRS 0000769401

Schronisko dla mężczyzn,
Dom dla matek z dziećmi, Placówka 
buforowa

54 w Wisłoku Wielkim
26 września 1999

Wisłok Wielki 26A, 38-543 Komańcza 
tel. 13 466 30 17
spwislok1@poczta.onet.pl
KRS 0000819777

Jadłodajnia i świetlica dla dzieci

55 Włoszczowskie
18 listopada 1992

ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa 
tel. 41 394 25 30
wloszczowa@tpba.pl
KRS 0000807265

Jadłodajnia
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56 Wodzisławskie
30 stycznia 2016

ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śl. 
tel. 603 062 509
ula.ledwik@poczta.onet.pl
KRS 0000069581

Schronisko dla mężczyzn

57 Wrocławskie 
13 kwietnia 1983

ul. Bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław  
tel. 71 367 12 37
wroclaw@tpba.pl
www.bratalbert.wroclaw.pl
KRS 0000298714

2 schroniska dla mężczyzn, Schronisko 
dla kobiet,  Noclegownia dla mężczyzn, 
Ogrzewalnia, Placówka buforowa, Łaźnia 
i pralnia, Mieszkania chronione, Sklep 
dobroczynny

58 Zabrzańskie
18 maja 1996

ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze
tel. 32 630 11 20
zabrze@tpba.pl
www.bratalbert.e-zabrze.pl
KRS 0000321492

Schronisko dla mężczyzn, Schronisko dla 
matek z dziećmi i kobiet w ciąży, Miesz-
kania readaptacyjne, Punkt dobroczynny

59 Zamojskie
25 czerwca 1990

ul. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 Zamość  
tel. 84 627 09 31
zamosc@tpba.pl
KRS 0000761265

Schronisko dla mężczyzn

60 Zgorzeleckie
24 czerwca 1992

ul. Henrykowska 4, 59-900 Zgorzelec  
tel. 75 771 77 77
zgorzelec@tpba.pl
www.bratalbertzgorzelec.pl
KRS 0000717938

Schronisko dla mężczyzn, Ogrzewalnia, 
Jadłodajnia
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61 Ziębickie
17 grudnia 2010

ul. Gliwicka 4, 57-220 Ziębice 
tel. 74 819 12 49
ziebice@tpba.pl
KRS 0000792487

Punkt wydawania żywności

62 Żarskie
2 lutego 1991

ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary  
tel. 68 374 39 58
zary@tpba.pl
www.bratalbert.zary.pl
KRS 000316460

Dom Samotnej Matki, Hospicjum stac-
jonarne
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Wrocławskie organizacje pomagające osobom bezdomnym i potrzebującym

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6 
tel. 71 782 23 22, mops.wroclaw.pl

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Podwale 75  
tel. 71 782 35 90

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, ul. Zachodnia 3 
tel. 71 782 35 84

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE

Fundacja Homo Sacer
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Boya-Żeleńskiego 35, 51-160 Wrocław 
tel. 531 261 278

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Schronisko dla osób bezdomnych
ul. Krasińskiego 13, 50-449 Wrocław 
tel. 71 355 56 43

Stowarzyszenie “Pierwszy Krok”
Schronisko dla bezdomnych osób, w tym rodzin z dziećmi
ul. Domasławska 30, 54-310 Wrocław 
tel. 71 342 00 68
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Stowarzyszenie “Plus Minus”
Dom Socjalny dla bezdomnych osób żyjących z HIV/AIDS
ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław 
tel. 71 329 10 39

Nadzieja Stowarzyszenie Osób Bezdomnych
Dom dla samotnych kobiet z dziećmi, rodzin
ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław 
tel. 71 392 59 12

Stowarzyszenie Pomocy “Ludzie Ludziom”
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Obornicka 58a, 51-114 Wrocław 
tel. 71 329 08 06

Stowarzyszenie Pomocy “Akson”
Schronisko dla bezdomnych kobiet i ofiar przemocy
ul. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław 
tel. 71 352 94 03

Stowarzyszenie “Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla kobiet oraz kobiet z dziećmi  
ul. Kominka 3/5, 50-329 Wrocław 
tel. 71 321 05 50
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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Schroniska dla bezdomnych mężczyzn
ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław 
tel. 71 336 70 07

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi
ul. Strzegomska 9, 53-611 Wrocław 
tel. 71 355 44 66

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Małachowskiego 15, 50-514 Wrocław 
tel. 71 717 34 25

BANK ŻYWNOŚCI

Bank Żywności we Wrocławiu
ul. Rogowska 117d, 54-440 Wrocław

JADŁODAJNIE

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Słowiańska 17, 50-235 Wrocław 
tel. 71 372 19 86

Fundacja “Sancta Familia” we Wrocławiu
ul. Monte Cassino 64, 51-681 Wrocław 
tel. 517 453 575
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Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Elżbiety
ul. Grabiszyńska 103, 53-439 Wrocław 
tel. 71 783 37 91

Prowincja św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych 
ul. Kasprowicza 26, 51-161 Wrocław 
tel. 71 327 35 93

PUNKTY WYDAWANIA

Polski Czerwony Krzyż
ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław 
tel. 71 328 02 54

Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Dubois 11/13, 50-208 Wrocław 
tel. 71 328 70 73

Punkt dobroczynny POMAGACZ
ul. Kard. S. Wyszyńskiego  66A - 68, 50-331 Wrocław 
tel. 71 321 91 83
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ŁAŹNIE

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław 
tel. 668 021 033, 713 271 316

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
ul. Małachowskiego 15, 50-514 Wrocław 
tel. 71 717 34 25

OGRZEWALNIE

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
ul. Gajowicka 62, 53-422 Wrocław 
tel. 530 712 650208
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Literatura

Publikacja powstała na podstawie informacji i materiałów upublicznionych na stronach internetowych jednostek samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, mediów i innych instytucji oraz 
opracowań udostępnionych przez osoby zainteresowane. Jednak większość dokumentacji źródłowej, w tym zdjęcia, po-
chodziła z zasobów kół oraz Zarządu Głównego. 

W szczególności wykorzystano:

Publikacje
1. Jerzy Adam Marszałkowicz, Mój pamiętnik, Wrocław 2011 
2. Ks. Jan Śledzianowski, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta a bezdomność, Wrocław 1995
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019, Rada 

Miejska Wrocławia, Wrocław 2020
4. Strategia Wrocław 2030, www.www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia-wroclaw-2030
5. 30 lat Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Wrocław 2011

Strony internetowe instytucji i organizacji
1. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, www.wroclaw.caritas.pl
2. CO DALEJ ? Portal Pomocy Postpenitencjarnej, www.codalej.info
3. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.wro-ngo.pl
4. Fundacja Homo Sacer, www.facebook.com/Fundacja-Homo-Sacer
5. Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, www.bratalbert.wroclaw.pl
6. MiserArt, www.miserart.com
7. Oficjalny portal internetowy Wrocławia, www.wroclaw.pl
8. Stowarzyszenie „Nadzieja”, www.www.facebook.com/StowarzyszenieNadziejaWroclaw
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9. Stowarzyszenie „Pierwszy krok”, www.osrodek-bezdomni.pl
10. Stowarzyszenia Pomocy AKSON, www.akson.org.pl
11. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, www.ludzieludziom.pl
12. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, www.spw.wroclaw.pl



Podziękowania
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Lista osób, którym należałoby w tym miejscu podziękować 
jest niezmiernie długa. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy 
przyczynili się do powstania tej książki. Niemniej jednak serdeczne 
podziękowania należą się Iwonie Gackiej, która wzięła pod swoje 
skrzydła koordynację przygotowania publikacji. Jestem zobowią-
zana wobec autorów nadesłanych informacji, których fragmenty 
zostały wykorzystane lub stały się inspiracją do opracowania no-
wego opisu. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób, któ-
rych wycinki tekstów, zamieszczonych na stronach internetowych 
Kół Towarzystwa, instytucji samorządowych, organizacji pozarzą-
dowych i mediów lub opublikowanych w innych dziełach, stały się 
częścią niniejszej publikacji. Słowa podziękowania składam foto-
grafom, zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, którzy syste-
matycznie dokumentowali wydarzenia związane z działalnością 
Towarzystwa oraz przedsięwzięcia w poszczególnych Kołach, i któ-
rych zdjęcia zostały opublikowane w książce. 

Dziękuję wszystkim Państwu – współpracownikom, członkom, 
wolontariuszom, sympatykom i ludziom dobrej woli za każde za-
angażowanie na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Małgorzata Sieńczyk
Dyrektor Krajowego Biura








