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Wybuch wojny 

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę, wywołując tym samym wojnę. Centrum 

Pomocników Mariańskich podjęło decyzję, aby natychmiast rozpocząć zbiórkę pieniędzy dla 

poszkodowanych w jej wyniku. Już kilka dni później za pierwsze uzbierane środki kupiliśmy 

produkty pierwszej potrzeby dla tych, którzy ucierpieli na skutek ostrzałów, bądź musieli 

opuścić swoje domy.  

 

 

Równolegle w naszych mariańskich placówkach (w Warszawie, Górze Kalwarii i w Puszczy 

Mariańskiej) prowadzone były zbiórki darów na ten cel. Wśród nich były żywność, ubrania, 

koce, środki chemiczne i medyczne. Był także specjalistyczny sprzęt (jak choćby trudno 

dostępne na Ukrainie specjalistyczne opatrunki medyczne dla ciężko rannych). Wszystkie te 

produkty przesłaliśmy bezzwłocznie na Ukrainę. Trafiły one do rannych i do potrzebujących 

znajdujących się na froncie oraz w jego pobliżu. 



 

 

 

 

POMOC DLA OFIAR WOJNY NA UKRAINIE. SPRAWOZDANIE DLA DARCZYŃCÓW, WARSZAWA 2022 

 

2 

     

 

Podsumowanie projektu w roku 2022 

Wciąż pomagamy poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Spełniając jednak obowiązek 

sprawozdawczości, chcielibyśmy pokazać, co zrobiliśmy w roku 2022 r. 

Dzięki wsparciu Darczyńców udało nam się przekazać na ten cel 3 661 200,00 zł  

Kwota ta obejmuje zarówno pieniądze zebrane samodzielnie przez Centrum Pomocników 

Mariańskich, jak i zebrane przez wspólnoty mariańskie z innych krajów i przekazane nam                      

w celu zakupu potrzebnych rzeczy oraz dostarczenia ich potrzebującym. 
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Środki te były dysponowane na wiele różnych sposobów. Duża część pozwoliła na zakup 

produktów w Polsce, które następnie trafiły na Ukrainę. Szacujemy, że przesłaliśmy dla 

potrzebujących ok. 1000 ton samej żywności, w tym: 

• samogotujące się dania, 

• zupy, 

• pasztety, 

• konserwy, 

• makarony, 

• kasze, 

• ryż, 

• sosy, 

• wodę. 

Poza tym kupiliśmy m.in.: 

• leki, specjalistyczne opatrunki hemostatyczne czy hydrożelowe oraz setki opasek 

uciskowych typu CAT, 

• odzież, 

• sprzęt (np. agregaty prądotwórcze), 

• środki higieniczne, 

• śpiwory, 

• karimaty i koce. 

Misjonarze otrzymali także środki finansowe, aby mogli na miejscu opłacić niezbędną pomoc 

dla wszystkich potrzebujących. 
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Pomoc dostosowana do okoliczności  

 

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja na froncie określała, jaki charakter ma przyjąć nasza 

pomoc. Objęła ona swym zasięgiem uchodźców, których kilka milionów pojawiło się w naszym 

kraju od czasu pierwszych działań wojennych. Dotyczyła także tych, którzy pozostali na 

Ukrainie, uchodźców wewnętrznych, którzy opuścili swoje domy na wschodniej Ukrainie                         

i przybyli do miast położonych w części centralnej, południowej i zachodniej kraju. Nasza 

pomoc trafiała przede wszystkim do placówek mariańskich na Ukrainie: w Charkowie,                                 

w Chmielnickim, w Gródku Podolskim, w Czerniowcach oraz w Mohylowie. Z każdego z tych 

miejsc otrzymywaliśmy regularnie raporty o zmieniających się potrzebach ludności. Księża 

marianie przyjmowali pod opiekę kolejnych uchodźców, często ludzi starszych i chorych. 
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Ks. Anatolij Kłak MIC odwiedzał starszych, samotnych ludzi w bombardowanym Charkowie. 

 

Koszt jednego specjalistycznego opatrunku to nawet kilkaset złotych. 

W wysyłanych przez nas transportach na Ukrainę umieszczaliśmy produkty, o które prosili nas 

potrzebujący. Kiedy otrzymaliśmy doniesienia o problemach zaopatrzeniowych w 

charkowskich sklepach spożywczych z prośbą o przesłanie wypiekaczy do chleba, natychmiast 

je zakupiliśmy.  
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Partia wypiekaczy do chleba, które trafiły na Ukrainę. 

Kiedy Rosja zaczęła skupiać się na atakach na infrastrukturę energetyczną, aby przed zimą 

pozbawić mieszkańców ciepła i elektryczności i w ten sposób wywołać panikę, wysyłaliśmy 

niewielkie przenośne agregaty prądotwórcze. Pomogły one przetrwać potrzebującym trudny 

czas mrozów, dając im też możliwość przygotowania ciepłego posiłku czy naładowania 

telefonu.   

 

Przenośne generatory prądu były najpotrzebniejsze zimą. 
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Koordynacja pomocy i współpraca z innymi organizacjami 

 

Jako organ koordynujący pomoc współpracowaliśmy z wieloma organizacjami, które włączyły 

się w akcje humanitarne dla Ukrainy. W ten sposób podjęliśmy współpracę z naszymi 

mariańskimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi przede wszystkim o: The 

Association of Marian Helpers, Eucharistic Apostles of The Divine Mercy, Healthcare 

Professionals for Divine Mercy, Project C.U.R.E oraz Hofmann Fundation.  

Kolejną organizacją, z którą jako Centrum podjęliśmy współpracę na rzecz niesienia pomocy 

Ukrainie, był Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Jego ukraiński prowincjał, brat Włodzimierz 

Korczyński, kilkukrotnie jeździł z transportem na front. Za każdym razem wiózł także paczki 

przygotowane przez Centrum Pomocników Mariańskich. 

Pomoc w kraju 

Stale zaopatrywaliśmy także warszawskie Centrum Pomocy Puławska 20. Dostarczaliśmy do 

ośrodka niezbędne środki chemiczne oraz żywność, które centrum dystrybuowało następnie 

wśród uchodźców z Ukrainy znajdujących się w Polsce. 
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Na zdjęciu jeden z garaży zamienionych na magazyn.  

  

Wszyscy pracownicy Centrum Pomocników Mariańskich oraz wolontariusze 

pomagali w pakowaniu darów.  

 

Potrzebujących było bardzo wielu. 
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Misjonarze i obdarowani dziękują 

 

Posługujący na Ukrainie marianie jednym głosem nieustannie dziękują wszystkim 

Ofiarodawcom za wszelką okazaną im pomoc, czy to duchową, w postaci modlitwy, czy 

materialną – wszystkie wpłaty oraz przekazane dary. O aktualnym wsparciu staramy się 

możliwie na bieżąco informować na naszym fan page’u, na który również serdecznie 

zapraszamy. Są tam informacje czerpane z pierwszej ręki od naszych księży znajdujących się  

w samym centrum konfliktu. 

 

W imieniu dzieci z serca dziękujemy Ofiarodawcom.  
Bóg zapłać za pomoc! 

 
Jeśli chcesz wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie, prosimy o wpłaty na pomoc humanitarną. 

Ofiary prosimy przesyłać na konto Centrum Pomocników Mariańskich. 

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa 

60 1240 1109 1111 0010 7752 5847 

z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY 


