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NIE MAM CZŁOWIEKA...

Wrześniowy spacer po lesie w poszukiwaniu grzybów… tych ostatnich niewiele, za to mnóstwo 
pajęczyn, w które daję się złapać. Przykro mi, że w jednym momencie zniszczyłem mozolną pra-
cę pająka i podziwiam go, gdy od razu zabiera się do budowy swojej nowej sieci. Obraz poszarpa-
nych sieci pająka jest bardzo podobny do historii tak wielu osób, którym staramy się pomagać. 
Nieszczęście, choroba, utrata pracy, czy inne bolesne wydarzenie zniszczyły całkowicie ich sieć 
relacji, odniesień – do rodziny, otoczenia, społeczeństwa. Wielu z nich, co gorsza, nigdy nie do-

świadczyło takiego „bycia w sieci” – serdecznych, prostych relacji z ojcem czy matką, rodzinnego ciepła, któ-
re buduje poczucie wartości, pewności siebie… trudno przekonać ich, że warto walczyć, warto naprawiać, od-
budowywać własne życie – jakże brak im tej pajęczej wiary. Nasza praca podobna jest do determinacji pająka, 
który pomimo wszystko, uparcie buduje, naprawia zniszczone sieci. Wierzymy, że warto, że można… Pająk dzia-
ła w pojedynkę, my musimy działać wspólnie: nie chcemy ani wyręczać osoby, ani też zostawiać jej samej sobie. 
Mamy bowiem świadomość, że sama, nawet z najlepszymi instrukcjami może sobie nie poradzić. Towarzyszenie, 
wspólne działanie jest więc pierwszym, ważnym ogniwem, od którego zaczyna się zaplatanie życiowych sieci. 
Na pierwszych kartach Biblii odkrywamy Stwórcę, który buduje przepiękną sieć wzajemnych odniesień między 
stworzeniami, człowiekiem i Bogiem. Ten ciągle aktualny projekt w Nowym Testamencie nazywa się Królestwem 
Bożym, a św. Paweł pisze o nim: „to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Wasza życzliwość 
i wsparcie jest również taką ważną siecią, która umożliwia nam budowanie kolejnych… 

O. Henryk Cisowski

Bezdomny, w naj-
prostszym tego słowa 
znaczeniu, to człowiek 
bez domu. Zatrzymu-
jąc się dłużej nad tym 
prostym stwierdze-
niem odkrywamy rów-

nie prostą prawdę, że nie mieć domu 
to znaczy nie mieć wszystkiego, co na 
dom się składa. Być bez domu to być 
bez łóżka, bez wody, bez jedzenia, a co 
gorsze być bez człowieka, z którym 
ten dom się tworzy. Stawiając pytanie 
o to, co w życiu ważne szybko odkry-
wamy, że zamiast „co” należy postawić 
pytanie „kto”. Przypomina to dobrze 
znaną prawdę, że człowiek, aby istnieć 
potrzebuje człowieka. Mało znaczące 
stają się wszystkie straty materialne, 
gdy ktoś bliski odchodzi na zawsze. Tak 
często wyrywają się wtedy z ust słowa: 
oddałbym wszystko za jeden dzień z tą 
osobą.
Stereotypowo postrzegana bezdom-
ność jest odpychająca i brudna. Wiedzą 
to dokładnie osoby bezdomne, które 

stygmatyzację bezdomności uważają za 
główną barierę w wychodzeniu z niej. 
Pokazuje to inną, smutną prawdę o re-
lacjach międzyludzkich, że człowiek nie 
potrafi  w drugim odnaleźć człowieka. 
Chory znad sadzawki Betesda na pyta-
nie Jezusa: „Czy chcesz stać się zdro-
wym?” odpowiada: „Panie, nie mam 
człowieka…”, jakby tym prostym 
stwierdzeniem chciał wskazać na to, co 
boli go w życiu najbardziej. „Nie mam 
człowieka…” Patrząc z perspektywy 
tego braku, nawet kłótnia może cieszyć, 
jako pośredni dowód na to, że istnieje 
człowiek, z którym na wspomnianą wy-
mianę zdań możemy sobie pozwolić.
W Dziele Pomocy św. Ojca Pio na co 
dzień spotykamy ludzi, których historie, 
a czasem nawet same twarze wydają 
się mówić: „nie mam człowieka”. Prob-
lem utraconych więzi i trudności w ich 
nawiązywaniu jest jedną z głównych 
przyczyn bezdomności. Umiejętność 
budowania i utrzymywania relacji jest 
kluczowa w powrocie do samodziel-
nego życia. Na każdego człowieka 

przekraczającego próg Dzieła patrzy-
my w sposób całościowy, wychodząc 
naprzeciw wszystkim jego potrzebom, 
także potrzebie bliskości i zrozumienia. 
Cykliczne spotkania rodzin, Dyskusyjny 
Klub Filmowy, czy coniedzielne spot-
kania biblijne, to formy „bycia razem”, 
które z myślą o naszych podopiecznych 
powstały w Dziele Pomocy. Prowadzo-
ne grupy wsparcia są możliwością bliż-
szego poznania się, wymiany doświad-
czeń, a co ważniejsze, odkrywania na 
nowo drugiego człowieka i przełamy-
wania lęku. Wspólne spotkania są także 
powolną nauką zaufania i radosnego 
odkrywania, że nie jestem sam!
Wśród wielu defi nicji domu spotkamy 
i tę, że dom jest tam gdzie jest się rozu-
mianym. Ten niematerialny dom może 
osobom bezdomnym pomóc odkry-
wać każdy z nas, okazując im głębsze 
zainteresowanie, szacunek i cierpliwe 
wysłuchanie. Cichy żal: „nie mam czło-
wieka” będzie wtedy znacznie rzadziej 
słyszany.

Justyna Borkowska



DOM - NADZIEJA NA BLISKOŚĆ
Kiedy myślimy o bez-
domnych, przyzna-
jemy, że trudno nam 
pojąć, co odczuwa 
człowiek, który stra-
cił dom. My, nie-bez-
domni mamy prze-

cież jakieś miejsce, które nazywamy 
różnymi określeniami, miejsce własne, 
prywatne, ciepłe, bliskie sercu, miejsce 
które jest przestrzenią najważniejszych 
doświadczeń, wśród których jest mi-
łość, bliskość i obcość, radość i smutek, 
trud zrozumienia i nieporozumień. Bez-
domność jest przecież taka obca, nie-
realna, nie nasza, w naszej jakoś upo-
rządkowanej sytuacji życiowej. Głębsze 
spojrzenie na własne życie mogłoby 
jednak te niezrozumiałe dla nas odczu-
cia bezdomnych przybliżyć. Jako banal-
ną prawdę taktujemy stwierdzenie, że 
dom to przede wszystkim nie fi zycznie 
określone miejsce, ale bliscy nam lu-
dzie, którzy są tak ważni, że bez nich 
życie byłoby udręką. Jeśli tak rozumie-
my pojęcie domu, to wielu z nas musi 
przyznać, że jego utrata nie jest tak zu-
pełnie obcym doświadczeniem, jak 
mogłoby się wydawać. Doświadcze-
nie odejścia kogoś bliskiego, opusz-
czenia przez kogoś, bycia oszuka-
nym, to przecież w znacznej mierze 
burzenie domu, który budowany był 
nierzadko przez wiele lat w nadziei 
na jego niezniszczalność. To właśnie 
ta wspólna część wielu doświadczeń 
naszych i ludzi bezdomnych.
Pomagając bezdomnym tworzyć 
własne miejsce życia warto pamiętać 
o tym ponadmaterialnym wymiarze 
domu, którego nie można tak zwyczaj-
nie dołączyć w pakiecie ładnie poma-
lowanych ścian i grzejących w zimie 
kaloryferów. Pomagając zamieszkać „u 
siebie” nie sprawimy, że w nowym miej-
scu życia człowiek bezdomny będzie 
miał bliskich, ale to właśnie materialny 
wymiar prywatnego miejsca jest pierw-
szą obietnicą, że miejsce pobytu może 
stać się miejscem zamieszkania, że zwy-
kłe przyjazdy do tego miejsca z czasem 
staną się powrotami do siebie.
Budowanie takiego domu jest dla bez-
domnych najtrudniejszym zadaniem, 
tym bardziej, że dla wielu z nich nie 
jest to tożsame z odtwarzaniem daw-
nego domu „sprzed tragedii życiowej” 
ale budowaniem od nowa, bez wzoru 
i planu. Część nadziei na szansę domu 
zawiera oczekiwanie na jakieś własne 
miejsce, poza schroniskiem, noclegow-
nią, poczekalnią, choć zderzenie z rze-
czywistością samodzielnego mieszkania 
– czyli często samotnego życia, jest dla 
wielu bezdomnych tragedią porówny-

walną z kolejną formą bezdomności, z 
dala od drugiego człowieka. A to właś-
nie bliskość drugiego człowieka jest w 
„domu” najważniejsza, nawet jeśli jest 
to tylko chłodna obecność kogoś, to i 
tak zawiera się w niej nadzieja na wza-
jemne porozumienie. To właśnie dzięki 
innym budujemy własną tożsamość, 
odpowiadamy sobie na pytanie „kim je-
stem”, ponieważ możemy w oczach in-
nych ludzi przeglądać się jak w lustrze. 
Jeśli mamy obok kogoś bliskiego, trudno 
nam odczuć zapewne, czego doświad-
cza osoba osamotniona. Jeśli mamy 
obok kogoś, kogo z różnych powodów 
określamy jako obcego, pomyślmy, że 
i tak jesteśmy w dobrej sytuacji. Ktoś 
obok nas żeby stał się obcym, musi być 
przecież wcześniej nam bliskim i dobrze 
znanym, nie jest więc dla nas obojętny. 
Obcość drugiego człowieka obok nas, 
na którą często tak bardzo narzekamy 
jest i tak lepsza od życia bez drugiego 
człowieka, bez relacji, bez próby dialo-
gu. Obcość drugiego człowieka, której 
tak bardzo unikamy może być zapowie-
dzią bliskości. 

Żyjemy w świecie, który tak bardzo 
wpaja nam samowystarczalność, że 
przyznanie się do samotności jest rów-
noznaczne ze słabością. Współczesny, 
konsumpcyjny styl życia uczy nas, że 
zepsute relacje z drugim człowiekiem 
powinny być jak zepsute przedmioty 
– wyrzucane, zastąpione nowymi, a nie 
naprawiane. Jeśli tak jest, możemy za-
stanowić się o ile bogatsi i silniejsi od 
nas są bezdomni, którzy potrafi ą stanąć 
w prawdzie i prosić o cudzą obecność 
i pomoc, o towarzyszenie w drodze na-
prawy. Tragedia życia w samotności jest 
być może dotkliwa nie tylko dlatego, że 
wielu bezdomnych musi nauczyć się, że 
„życie gromadne” wśród innych, często 
obcych bezdomnych i życie samodziel-
ne określają różne rodzaje odpowie-
dzialności – od zbiorowej do prywatnej 
i osobowej, bardziej czytelnie obcią-
żającej sumienie, bo przecież będącej 
życiem na własny rachunek. Jest to 
dotkliwe także dlatego, że w mniema-
niu wielu bezdomnych, ich życie straci 

to, co najważniejsze – kogoś obok nich, 
kto mimowolnie staje się świadkiem 
codziennych banalnych spraw, obser-
watorem zachowań, odbiorcą myśli, 
kogoś kto wie jak spędzili życie. To dzię-
ki tym naszym powszednim świadkom 
życia mamy przecież pewność, że ktoś 
o nas mówi, wie o banalnych sprawach, 
zapamiętuje w jak osobliwy sposób 
pijemy herbatę, śmiejemy się, nosimy 
ciepły sweter. To okazuje się ważne na-
wet jeśli rzadko zastanawiamy się nad 
zostawianym w pamięci innych świade-
ctwem o nas. Być może właśnie dlate-
go, że tak bardzo chcemy zostawiać po 
sobie ślady, bezdomni uznają za ogrom-
ną dotkliwość fakt, że nikt nie będzie 
mógł opowiedzieć, jak żyli na co dzień 
i jakimi byli ludźmi. 
Jedna z osób przeprowadzających 
ostatnio zaprojektowane przeze mnie 
wywiady z bezdomnymi opowiada-
ła mi z wielką radością o spotkaniu 
człowieka, który od kilku lat czeka na 
mieszkanie socjalne. Mężczyzna mówił 
o jego wizji domu, planach zmiany ży-
cia, umeblowaniu przestrzeni i strachu 

przed samotnością i pustką, który 
towarzyszył tym marzeniom. Być 
może był szczęśliwy z powodu na-
dziei na nowe życie, ale także z po-
wodu tego, że mógł z kimś podzielić 
się innym obrazem siebie w lepszej 
przyszłości. Kolejne planowane 
spotkanie z tym bezdomnym nie 
doszło do skutku, zmarł po nagłej 
chorobie. Ta historia budzi żal, bo 
jak przejść obojętnie wobec faktu, 
że przez wiele lat projektowane ma-
rzenia o podstawowych potrzebach, 

nie miały szansy spełnienia. Takie przy-
padki są jednocześnie oskarżeniem, jak 
mało ciągle robimy dla drugiego czło-
wieka, który usiłuje wznieść własny 
dom. Własny dom jest nim w pełni, jeśli 
mamy szansę na dzielenie się nim z dru-
gim człowiekiem. 
Dla mnie ważna odpowiedź na pyta-
nie, jaki dom powinniśmy pomagać 
budować bezdomnym jest zawarta w 
jednym z wywiadów z pisarzem i poe-
tą – Aleksandrem Jurewiczem, gdzie 
w „Opowieści o domu” obok słów wy-
powiadanych o istocie domu, pada wy-
mowne zdanie: „…najważniejszy jest 
ten dom wewnętrzny, który budujemy 
przez całe życie. I on wraz z nami znika 
na zawsze – chociaż czasami coś z nie-
go komuś zostawiamy, tak jakbyśmy z 
tego domu wymurowanego, w którym  
mieszkaliśmy, zostawili komuś klamkę 
od drzwi, krzesło, budzik.”  

dr Monika Oliwa-Ciesielska
socjolog, Adiunkt Instytutu Socjologii 

UAM w Poznaniu

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Współczesny, konsumpcyjny styl życia 
uczy nas, że zepsute relacje z drugim 
człowiekiem powinny być jak zepsute 
przedmioty – wyrzucane, zastąpione 

nowymi, a nie naprawiane. Jeśli tak jest, 
możemy zastanowić się o ile bogatsi 
i silniejsi od nas są bezdomni, którzy 
potrafią stanąć w prawdzie i prosić 

o cudzą obecność i pomoc



Gdybym przypadkowo spotkanej osobie opowiedział 
historię mojego dzieciństwa i młodości pewnie nie uwie-
rzyłaby, że dziś, w wieku 56 lat jestem bezdomny. Mia-
łem przecież rodzinę i dom. Razem z siostrą i rodzicami 
mieszkaliśmy w trzypokojowym mieszkaniu. Rodzice 
bardzo się kochali. Najpierw odszedł tata, osiemnaście 
miesięcy po nim zmarła także mama. Siostra założyła 
swoją rodzinę, a ja zostałem sam. Nie mogłem przyzwy-
czaić się do widoku pustych po-
mieszczeń, które kiedyś tętniły 
życiem. Wspólnie z siostrą podję-
liśmy decyzję o sprzedaniu miesz-
kania. Ja, miałem przeprowadzić się do mniejszego loka-
lu. Udzieliłem siostrze pełnomocnictwa, by mogła zająć 
się sprawą sprzedaży, nim się obejrzałem zostałem bez 
mieszkania, pieniędzy i… siostry. Trafi łem do schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn. Tu odkryłem kolejne oblicze 
samotności, samotności wśród ludzi. Wokół tylu kole-
gów… Do dziś chodzę na cmentarz by porozmawiać z 
rodzicami, to byli dobrzy ludzie. 

Do Dzieła trafi łem, bo chciałem coś zmienić. Wysłuchali 
mnie, pomogli w poszukiwaniu pracy. Dziś pracuję jako 
spawacz. Zaraz po tym, jak dostałem pracę przybiegłem 
do Dzieła – dlaczego? – wiedziałem, że tu są ludzie, któ-
rzy się z tego ucieszą. W pracy przyznałem się do swojej 
bezdomności. 
Nie odtrącili mnie, wręcz przeciwnie, pomagają. Zaczy-
nam odzyskiwać wiarę w ludzi.

Jak ktoś nie marzy, to podob-
no nie jest człowiekiem… Ja 
nie mam wielkich pragnień, od 
nowa chcę zaczynać powoli i z 

rozwagą, brać łyżeczką, a nie chochelką. I pokazać, że 
bezdomny to nie zawsze człowiek bez celu. Jest wielu 
bezdomnych, którzy chcieliby wnieść coś do tego świa-
ta, pomimo tego, że bezdomność to wielka samotność i 
taka długo trwająca, nieprzyjemna chwila.

Stanisław, bezdomny

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

potrzebujemy siebie
Wolontariuszką Dzieła Pomocy św. 
Ojca Pio jestem od roku. Wspólnie z 
innymi wolontariuszami i pracownika-
mi staramy się przychodzić z pomocą 

i wsparciem ludziom niejednokrotnie zepchniętym na 
margines społeczny. Teoretycznie, to zetknięcie dwóch 
różnych światów, lecz odkrywam jak bardzo sobie wza-
jemnie potrzebnych. Posługując w Poradni Psychologicz-
nej spotykam ludzi, których często przerastają problemy 
i nie potrafi ą normalnie funkcjonować. Zagubieni i prze-
rażeni szukają wsparcia. Szybko zrozumiałam jak niewie-
le potrzeba. Czasem wystarczy obecność, uśmiech, do-

bre słowo, aby osuszyć zabłąkaną łzę. Nie spostrzegłam 
się, kiedy w tym dawaniu sama otrzymałam potrzebną 
pomoc. Ktoś mnie obdarzył uśmiechem, życzliwością, 
przyjaźnią właśnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrze-
bowałam. Niejednokrotnie to ja doświadczyłam wspar-
cia ze strony naszych podopiecznych. Jestem im niezwy-
kle wdzięczna za utwierdzenie mnie w przekonaniu, że 
największą potrzebą człowieka jest drugi człowiek. 
Na naszej drodze Pan Bóg stawia różnych ludzi przypo-
minając, że pod wieczór życia będziemy rozliczani z mi-
łości i drugi człowiek jest nam potrzebny aby nauczyć się 
prawdziwie kochać.
Podnosimy się i dźwigamy wzajemnie – i to jest cudowne!

Monika, wolontariuszka

i wsparciem ludziom niejednokrotnie zepchniętym na 

Gdybym przypadkowo spotkanej osobie opowiedział Do Dzieła trafi łem, bo chciałem coś zmienić. Wysłuchali 

Nie jest prawdą, że bezdomność 
to głównie problem ulicy. Bez-
domność uliczna (b e z d a c h o -
w o ś ć ) dotyczy jedynie około 
20% osób bezdomnych. Ponad 
60% ludzi bezdomnych przeby-
wa w placówkach (noclegownie, 
schroniska, domy, mieszkania 
wspierane – b e z m i e s z ka -
n i o w o ś ć ). Bezdomność nie 
równa się bezdomność uliczna.

/źródło: www.pfwb.org.pl/

Bezdomność – długa, 
nieprzyjemna chwila...



Dzieło Pomocy św. Ojca Pio


