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Jednocząca siła 
Opłatka Maltańskiego

900 anni
Jubileuszowy 
Maltański
Koncert 
Charytatywny
Warszawa, 
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tekst: Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

Bywa, że poznając nowe osoby, stara-
my się je zaszufladkowa. Hołdujemy 
stereotypom. Czasem jednak można 
się bardzo pomyli. I tak: krakusi 
i poznaniacy niekoniecznie są skąpi, 
warszawiacy nie muszą by bufonami, Ślązacy chłoporobotnikam 
i nie wszyscy górale koncentrują swoje życie wokół liczenia dutków.

Kiedy w 2007 roku poznaliśmy państwa Marię i Mieczysława 
Kucharskich, górali z krwi i kości, wprost nie mogliśmy wyjść 
z podziwu, skąd w tych ludziach tyle chęci, by dzieli się z innymi 
tym, co mają. Nie, żebyśmy nie wierzyli w dobro ludzi. No, ale żeby 
zaprosi do siebie ponad dwustu gości w przeddzień Wigilii Bożego 
Narodzenia? I to nie wybrańców, lecz ludzi pokiereszowanych życiem 
i biedą, często od wielu pokoleń funkcjonujących w środowisku, 
które nie sprzyja rozwijaniu pasji, nauce, nie pozwala spełnia 
marzeń. Ale jednak się stało. I machina ruszyła. Wszystkiego 
trzeba było nauczy się w oparciu o doświadczenia organizatorów 
Opłatka Maltańskiego w Krakowie.

Pierwszy Opłatek Maltański w Katowicach przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nie tylko dlatego, że było uroczyście 
i stoły były suto zastawione, ale przede wszystkim dlatego, że ciepło 
i dobro, jakie emanowały z Gospodarzy, wprowadziły prawdziwie 
świąteczną atmosferę nie tylko w samym Marysinym Dworze 
znajdującym się w jednej z najuboższych dzielnic Katowic – Załężu, 
ale pozostały w gościach na cały czas Świąt, a by może i dłużej.

Kolejne lata pozwoliły nam usprawni organizację grudniowego 
przedsięwzięcia i, dzięki inicjatywie i hojności Gospodarzy, rozpocząć 
nowe dzieło. I tak od 2010 roku corocznie odbywa się w okolicach 
1. czerwca Maltański Dzień Dziecka, na który przybywa około 
trzystu gości. 

Dziękujemy z całego serca Państwu Kucharskim i całej Ich rodzinie 
za świadectwo wiary i gotowość do niesienia pomocy, mimo wszech-
obecnego kryzysu, w czasach, 
kiedy zdecydowanie ciekawszy 
jest czubek własnego nosa od 
potrzeb sąsiada zza ściany, 
który nie ma szansy, by zjeść 
dziś kolację.

fot. Tomasz Kawka
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cele darowizny, 
wybierz z poniższych:
• sprzęt ratujący życie w tym karetki
• sprzęt rehabilitacyjny
• busy dla osób niepełnosprawnych
• inicjatywy dla osób niepełnosprawnych
• pielgrzymka do Lourdes
• Opłatek Maltański 2013
• pomoc żywnościowa
• Armenia na uchodźców z Syrii
• sierociniec w Skopje w Macedonii

Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

/ a.jarzynska@pomocmaltanska.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc 

Maltańska”, 00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17, lok. 54



W tym roku Suwerenny Zakon Maltań-
ski obchodzi swój 900-letni jubileusz 
uzyskania pełnej niezależności zarów-

no od władz świeckich jak i kościelnych. 
Chcąc uświetnić 

tą szczególną rocz-
nicę, organizujemy 
Jubileuszowy, Cha-
rytatywny Koncert 
Maltański w  Fil-
harmonii Narodowej 
w Warszawie połą-
czony z aukcją sztu-
ki współczesnej, pod 
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polski, Bronisława Komorowskie-
go, któremu dziękujemy za wsparcie. Dzięki 

tej uroczystości, za pośrednictwem mediów, 
chcemy zwrócić uwagę na bieżącą działalność 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz 
fundacji maltańskich. Aktualnie, dzięki dar-
czyńcom, pracy członków Zakonu i wolonta-
riuszom funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, 
Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa), Szpi-
tal w Barczewie, Centrum Pomocy Niepełno-
sprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Kra-
kowie, 14 Placówek Maltańskiej Służby Me-
dycznej, Przychodnia Onkologiczna i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełno-
sprawnych w Poznaniu, a także 2 Domy Po-
mocy Społecznej w Szyldaku oraz Puszczy-
kowie. Łącznie, każdego roku, stałą pomocą 
objętych jest około 2200 osób, a dodatko-
wo doraźne wsparcie otrzymuje blisko 15000. 

Mam nadzieję, że ta uroczystość dostarczy 
miłych wrażeń, ale co przede wszystkim ważne, 
pozwoli zapamiętać misję, którą realizujemy. 
W imieniu Zakonu Maltańskiego, a szczególnie 
naszych podopiecznych, dziękuję za uczestnic-
two oraz wszelką pomoc. 

Aleksander Tarnowski - Prezydent ZPKM. 
Liczymy, że dzięki sponsorom, darczyńcom, 

dochód z koncertu oraz aukcji wesprze dalszy 
rozwój Maltańskiej Służby Medycznej, która 
od lat, w sposób skuteczny, szkoli młodzież 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a jej 
formacja ratownicza bierze udział w akcjach 
ratujących życie. Należy wspomnieć, że wy-
szkoleni ratownicy MSM byli obecni podczas 

klęsk żywiołowych takich jak powódź w Pol-
sce w 1997 r., w Niemczech w 2002 r. oraz 
w Czechach. 2010 r. - dając, przy okazji 
ważne świadectwo solidarności międzynaro-
dowej - powiedział Jan Rościszewski – Szpi-
talnik ZPKM. 

Należy również podziękować komitetowi 
honorowemu tej uroczystości - JEm. Księ-
dzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, Me-
tropolicie Warszawskiemu, JE Albrechtowi 
Freiherr von Boeselager, Wielkiemu Szpital-
nikowi Zakonu Maltańskiego, JE Vincenzo 
Manno, Ambasadorowi Zakonu Maltańskie-
go w Polsce oraz Pani Prezydent Warsza-
wy, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wszystkie 
te osoby swoim autorytetem od lat wspie-
rają naszą misję – podkreśla Wiceprezydent 
ZPKM Jerzy Baehr. 

5 Czerwca br Filharmonię Narodową w War-
szawie wypełni muzyka klasyczna i jazzowa, 
w wykonaniu muzyków światowego formatu. 
Utwory m.in. Paganiniego, Mozarta, zaprezen-
tują pianiści międzynarodowej klasy - Konstan-
ty Wileński i Stanisław Drzewiecki, w opra-
wie Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kame-
ralnej. Standardy jazzowe natomiast usłyszy-
my w wykonaniu Gary Guthman’a,  jednego 
z najlepszych amerykańskich trębaczy. Po czę-
ści muzycznej zapraszamy wszystkich uczest-
ników na koktajl, podczas którego odbędzie 
się aukcja charytatywna sztuki współczesnej. 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować arty-
stom – ofiarodawcom, Kasi Ślaskiej, Andrze-
jowi Umiastowskiemu, Łukaszowi Niemojew-
skiemu, Maciejowi Plewińskiemu, Sławomiro-
wi Ratajskiemu, prywatnemu  kolekcjonerowi, 
który przekazał dzieła Alfreda Lenicy i Euge-
niusza Muchy, w końcu firmie Desa Unicum 
za pomoc w przygotowaniu aukcji.    

To wydarzenie w swojej jakości i skali już 
stało się wydarzeniem znaczącym. Nie było-
by to możliwe, gdyby nie sponsorzy, patroni 
medialni i partnerzy – wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Maxymilian Bylicki i Tomasz Tarnowski  
(ZPKM)

Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

 fot. Anna Tarnowska

Jubileuszowy, Charytatywny 
Koncert Maltański 
w Filharmonii Narodowej 
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Warszawa
5 czerwca 2013

Honorowy Patronat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski

Sponsorzy, Partnerzy wspierający, 
Donatorzy, Patroni medialni

Sponsor strategiczny

Komitet Honorowy
JEm. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, 

Metropolita Warszawski
JE Albrecht Freiherr von Boeselager, 

Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego
JE Vincenzo Manno, 

Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce
Pani Prezydent Warszawy, 

Hanna Gronkiewicz – Waltz
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Partnerzy wspierający

Donatorzy

Darowiznę przekazali
Grupa LOTOS S.A.,

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Asseco SEE S.A.
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Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

Tuitio Fidei et obsequium paupe-
rum. Obrona wiary i pomoc po-
trzebującym.

Szanowni Państwo,
pozwólcie na krótkie przytoczenie 
kilku danych, które jednocześnie 

pomogą określić idee i cele Krzyża 
Maltańskiego – gazety trzymanej 
w Państwa rękach. Aktualnie, dzięki 
darczyńcom, wolontariuszom i pracy 
członków Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, funkcjonuje 6 Ośrodków 
Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, 
Centrum Pomocy Niepełnosprawnym 
Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, 
14 Placówek Służby Medycznej, Szpital 
w Barczewie, Przychodnia Onkologicz-
na i Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, 
a  także Dom Pomocy Społecznej 
w Szyldaku. Ponadto w ciągu roku 
realizowane są projekty mające na celu 
pomoc jak największej liczbie potrzebu-
jących. Łącznie, stałą pomocą Zakonu 
Maltańskiego w Polsce objętych jest 
około 2200 osób, a doraźne wsparcie 
otrzymuje blisko 15 000 rocznie. 

Krzyż Maltański nie proponuje Pań-
stwu jedynie informacji lub kalenda-
rium na temat wyżej wymienionej dzia-
łalności, to nie tylko zestaw informacji 
opisujący fakty, lecz swoisty przewodnik 
ukazujący codzienne życie, charakter 
i cele placówek, projektów, wydarzeń 
oraz ludzi którzy działając pod znakiem 
krzyża maltańskiego zawsze mają je-
den cel: pomoc potrzebującym. Mowa 
jest tutaj nie tylko o członkach Zako-
nu Maltańskiego, ale również o dar-
czyńcach, sponsorach i wolontariu-
szach, którzy wspólnie tworzą projek-
ty pomocowe, budują placówki me-
dyczne, opiekują się niepełnosprawny-
mi i uczą innych jak dzielić się swoim 
czasem i możliwościami. Tym samym 
niniejsze karty stają się pośrednikiem 
wiedzy o ludziach i przedsięwzięciach, 
w tym i o potrzebach i planach na 
przyszłość, a tych jest coraz więcej. 

Liczymy, że poprzez nowe pomysły, 
artykuły, a także i krytykę włączy-
cie się Państwo w rozwój idei Krzyża 
Maltańskiego. Niechaj pierwszy numer 
stanowi bazę do dyskusji oraz zachętę 
do współpracy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół redakcyjny w składzie:
Hanna Wesołowska-Starzec, 
Jacek Jarnuszkiewicz, 
Waldemar Gołębski
Projekt graficzny: Michał Tincel 
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W tym roku Suwerenny Zakon Maltań-
ski obchodzi swój 900-letni jubileusz 
uzyskania pełnej niezależności zarów-

no od władz świeckich jak i kościelnych. 
Chcąc uświetnić 

tą szczególną rocz-
nicę, organizujemy 
Jubileuszowy, Cha-
rytatywny Koncert 
Maltański w  Fil-
harmonii Narodowej 
w Warszawie połą-
czony z aukcją sztu-
ki współczesnej, pod 
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polski, Bronisława Komorowskie-
go, któremu dziękujemy za wsparcie. Dzięki 

tej uroczystości, za pośrednictwem mediów, 
chcemy zwrócić uwagę na bieżącą działalność 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz 
fundacji maltańskich. Aktualnie, dzięki dar-
czyńcom, pracy członków Zakonu i wolonta-
riuszom funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, 
Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa), Szpi-
tal w Barczewie, Centrum Pomocy Niepełno-
sprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Kra-
kowie, 14 Placówek Maltańskiej Służby Me-
dycznej, Przychodnia Onkologiczna i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełno-
sprawnych w Poznaniu, a także 2 Domy Po-
mocy Społecznej w Szyldaku oraz Puszczy-
kowie. Łącznie, każdego roku, stałą pomocą 
objętych jest około 2200 osób, a dodatko-
wo doraźne wsparcie otrzymuje blisko 15000. 

Mam nadzieję, że ta uroczystość dostarczy 
miłych wrażeń, ale co przede wszystkim ważne, 
pozwoli zapamiętać misję, którą realizujemy. 
W imieniu Zakonu Maltańskiego, a szczególnie 
naszych podopiecznych, dziękuję za uczestnic-
two oraz wszelką pomoc. 

Aleksander Tarnowski - Prezydent ZPKM. 
Liczymy, że dzięki sponsorom, darczyńcom, 

dochód z koncertu oraz aukcji wesprze dalszy 
rozwój Maltańskiej Służby Medycznej, która 
od lat, w sposób skuteczny, szkoli młodzież 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a jej 
formacja ratownicza bierze udział w akcjach 
ratujących życie. Należy wspomnieć, że wy-
szkoleni ratownicy MSM byli obecni podczas 

klęsk żywiołowych takich jak powódź w Pol-
sce w 1997 r., w Niemczech w 2002 r. oraz 
w Czechach. 2010 r. - dając, przy okazji 
ważne świadectwo solidarności międzynaro-
dowej - powiedział Jan Rościszewski – Szpi-
talnik ZPKM. 

Należy również podziękować komitetowi 
honorowemu tej uroczystości - JEm. Księ-
dzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, Me-
tropolicie Warszawskiemu, JE Albrechtowi 
Freiherr von Boeselager, Wielkiemu Szpital-
nikowi Zakonu Maltańskiego, JE Vincenzo 
Manno, Ambasadorowi Zakonu Maltańskie-
go w Polsce oraz Pani Prezydent Warsza-
wy, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wszystkie 
te osoby swoim autorytetem od lat wspie-
rają naszą misję – podkreśla Wiceprezydent 
ZPKM Jerzy Baehr. 

5 Czerwca br Filharmonię Narodową w War-
szawie wypełni muzyka klasyczna i jazzowa, 
w wykonaniu muzyków światowego formatu. 
Utwory m.in. Paganiniego, Mozarta, zaprezen-
tują pianiści międzynarodowej klasy - Konstan-
ty Wileński i Stanisław Drzewiecki, w opra-
wie Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kame-
ralnej. Standardy jazzowe natomiast usłyszy-
my w wykonaniu Gary Guthman’a,  jednego 
z najlepszych amerykańskich trębaczy. Po czę-
ści muzycznej zapraszamy wszystkich uczest-
ników na koktajl, podczas którego odbędzie 
się aukcja charytatywna sztuki współczesnej. 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować arty-
stom – ofiarodawcom, Kasi Ślaskiej, Andrze-
jowi Umiastowskiemu, Łukaszowi Niemojew-
skiemu, Maciejowi Plewińskiemu, Sławomiro-
wi Ratajskiemu, prywatnemu  kolekcjonerowi, 
który przekazał dzieła Alfreda Lenicy i Euge-
niusza Muchy, w końcu firmie Desa Unicum 
za pomoc w przygotowaniu aukcji.    

To wydarzenie w swojej jakości i skali już 
stało się wydarzeniem znaczącym. Nie było-
by to możliwe, gdyby nie sponsorzy, patroni 
medialni i partnerzy – wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Maxymilian Bylicki i Tomasz Tarnowski  
(ZPKM)

Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

 fot. Anna Tarnowska

Jubileuszowy, Charytatywny 
Koncert Maltański 
w Filharmonii Narodowej 
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Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

Tuitio Fidei et obsequium paupe-
rum. Obrona wiary i pomoc po-
trzebującym.

Szanowni Państwo,
pozwólcie na krótkie przytoczenie 
kilku danych, które jednocześnie 
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Wydarzenia

Dokument ten jest jednym z najstarszych i najważniejszych 
aktów prawnych w dziejach Zakonu Maltańskiego. Należy 
postawić pytanie, dlaczego Następca św. Piotra zdecydował 

się wydać taki dokument, co było tego przyczyną i jaki był tego cel?
Szpital Św. Jana w Jerozolimie w XII wieku dla sprawnego 

funkcjonowania wymagał zgody biskupa i papieża. Konieczność 
ta wynikała z norm prawa kanonicznego, które praktycznie 
nie zmieniły się do dnia dzisiejszego. Taką zgodę otrzymał 
Zakon od papieża Paschalisa II właśnie w bulli Pie postulatio 
voluntatis z dnia 15 lutego 1113 roku.

Dokument ten można podzielić na trzy części dotyczące trzech 
różnych aspektów istnienia Zakonu. W pierwszej, papież brał 
Szpital w opiekę Stolicy Apostolskiej i pod patronat św. Piotra 
- nadawał Szpitalowi Św. Jana w Jerozolimie Protectio Sancti 
Petri czyli brał go w apostolską opiekę Rzymu, wyłączał spod 
władzy patriarchy Jerozolimy i wszystkich innych biskupów 
w przyszłości. Niezależność taka umożliwiała nowemu zakonowi 
swobodną działalność, nie uzależnioną od polityki lokalnych 
hierarchów, ale też, co było bardzo ważne w średniowieczu, chroniła 
kościoły zakonne przed interdyktami. Druga część, dotyczyła wy-
boru następców błogosławionego Gerarda. Papież pozwolił w niej 
braciom samodzielnie wybierać swego najwyższego zwierzchnika. 
Trzecia część przywileju dotyczyła spraw ekonomicznych. Bulla 
Pie postulatio voluntatis jest podstawą dzisiejszej suwerenności 
prawnomiędzynarodowej Zakonu i poniższego zapisu z obecnie 
obowiązującej Karty Konstytucyjnej. W bulli tej wyliczone są 

również pierwsze szpitale zakonne w Europie: szpital przy zamku św. Egidiusza, pod Asti, w Pizie, w Bari, Otranto, Tarencie i Mesynie.
Zakończenie bulli zawierało groźbę ekskomuniki i zakaz dostępu do sakramentów dla każdego, kto naruszy jej postanowienia. 

Dokument ten był wielokrotnie potwierdzany przez kolejnych papieży i stanowi dziś historyczną podstawą podmiotowości 
prawnomiędzynarodowej Zakonu Szpitalników, a normy w niej zawarte w pewnym stopniu obowiązują do dnia dzisiejszego.

Aleksander Cieślak

Bulla 
Paschalisa II
Pie postulatio 
voluntatis
z 1113 roku

Obchody 900-lecia bulli w Rzymie -15.02.2013

Na obchody z okazji 900 lecia ogłoszenia Bulli Papieża Pas-
chalisa II Pie postulatio voluntatis – ustanawiającej Suweren-
ny Zakon Maltański oraz jego niezależność od władzy świec-
kiej oraz kościelnej, przyjechało ponad 30 członków Zakonu 
z Polski. Obecny był cały zarząd oraz Ambasadorowie Zako-
nu Maciej Heydel i Paweł Gieryński. Łącznie grupa ZPKM z ro-
dzinami liczyła 75 osób, przywożąc 23 dzieci. Duchowe prze-
wodnictwo sprawował ks. Infułat Julian Żołnierkiewicz.
 
W dni poprzedzające obchody jubileuszowe odbyły się spo-
tkania z udziałem członków ZPKM:
w środę 6-go z JE Ambasadorem RP Wojciechem Ponikiew-
skim na cocktailu w Ambasadzie w Rzymie oraz
w piątek 8-go z JE Ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej 
oraz Zakonie Maltańskim Hanną Suchocką w Ambasadzie RP 
przy Stolicy Apostolskiej
W sobotę 9-go bm. delegacja ZPKM z rodzinami wzięła udział 
w obchodach 900 lecia ogłoszenia Bulli Papieża Paschalisa 
II Pie postulatio voluntatis 
w Mszy św. odprawiana przez J Em Kardynała Tarcisio Berto-
ne w Bazylice św. Piotra
w Audiencji z Jego Świętobliwością Papieżem Benedyktem 
XVI w Bazylice św. Piotra
w spotkaniu recepcyjnym w Auli Pawła VI na Watykanie
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gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

Po wznowieniu działalności Związku Polskich Ka-
walerów Maltańskich w kraju po przemianach 
ustrojowych 1989 roku, powstała w 1993 roku spe-
cjalistyczna Przychodnia On-
kologiczna „ Pomoc Maltań-
ska „ przy Parafii św  Jana 
Jerozolimskiego za Murami 
w Poznaniu  Kierując się po-
trzebami społecznymi, wy-
soką zachorowalnością na 
nowotwory piersi u kobiet 
w Wielkopolsce, postano-
wiono skupić się na diagno-
styce tego schorzenia, uru-
chamiając jeden z pierw-
szych w Poznaniu i Wielko-
polsce mammografów  Pla-
cówka, angażująca w swoje 
prace ponad 50 wolontariuszy wyższego i śred-
niego personelu medycznego rozwijała swoją dzia-
łalność o badania ultrasonograficzne, densyto-
metryczne, ginekologiczne, wykonywania zabie-
gów chirurgicznych, przyjmując ponad 5000 pa-
cjentów rocznie  Wszyscy pracujący w Specjali-
stycznej Przychodni Onkologicznej „Pomoc Mal-
tańska” pracownicy to wolontariusze  11 listopa-
da 2000 roku Przychodnia została wyróżniona 
przez kapitułę konkursu „Pro Publico Bono”, pod 
patronatem  Prezesa Rady Ministrów RP  

Z uwagi na zwiększającą się liczbę pacjentów, 
poszerzenie bazy diagnostyczno-leczniczej oraz 

Specjalistyczna Przychodnia 
Onkologiczna
„Pomoc Maltańska”
konieczność respektowania wymogów unijnych 
wynikła konieczność budowy nowego obiektu  
Stało się to możliwe, dzięki darowiźnie dział-

ki na terenie parafii św  Jana Jerozolimskie-
go przez JE Arcybiskupa Metropolitę Poznań-
skiego Stanisława Gądeckiego, na rzecz Związ-
ku Polskich Kawalerów Maltańskich  Budowę 
rozpoczęto w 2010 roku, czerpiąc środki na 
realizację projektu ze środków własnych oraz 
pozyskiwanych dzięki charytatywnym impre-
zom w Poznaniu, Krakowie i Londynie  14 paź-
dziernika 2010 roku budowę wizytował Wiel-
ki Mistrz Suwerennego  Rycerskiego zakonu 
Szpitalników św  Jana Jerozolimskiego zwane-
go Rodyjskim i Maltańskim Fra’ Matthew Fe-
sting  Tego też dnia Wielki Mistrz podpisał wraz 

z JE Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gą-
deckim oraz JE Prezydentem ZPKM Andrze-
jem Potworowskim akt erekcyjny pod budowę 
przyszłej Przychodni, oraz uczestniczył w po-
święceniu kamienia węgielnego, przywiezionego 
z Góry Błogosławieństw w Ziemi Świętej  Dzięki 
środkom własnym, a przede wszystkim hojności 
sponsorów imprez charytatywnych m in  Chary-
tatywnemu Koncertowi w Poznaniu, oraz innych 
darczyńców, obecnie inwestycja rozbudowy Przy-

chodni jest już na końcowym 
etapie  Praktycznie wszystkie 
prace budowlane, instalacyjne 
i elektryczne zostały już wyko-
nane  Dokonano również odbio-
rów przez Komendę Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w Po-
znaniu  Obie instytucje wyda-
ły pozytywne opinie  Czeka-
my na końcowy odbiór Nadzo-
ru Budowlanego  Przychodnia 
jest gotowa do wyposażenia  
Nowy budynek posiada cztery 

kondygnacje i  jest wyposażony w windę  Po-
wierzchnia całkowita to 960 m2, a powierzch-
nia użytkowa 770 m2 

Kalendarium powstawania budynku przychodni

•  25 października 2005 r dekret Metropolity Poznańskiego JE Księdza Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego o przekazaniu nieodpłatnie działki o pow. ok. 800 
m2 pod budowę,

•  czerwiec 2007 r – wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
•  maj 2010 r - przeniesienie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę z Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Jerozolimskiego za Murami na rzecz Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich i tym samym rozpoczęcie budowy,

•  lipiec 2011 – nowy budynek Przychodni stoi pod dachem,
•  9 grudnia 2011 r - poświęcenie przez JE Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego i uro-

czyste wmurowanie kamienia węgielnego,
• 24 czerwca 2013 r. – oficjalne otwarcie placówki.

dr n.med Maciej Koszutski 
Wiceprezydent Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich.

' 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
\ 61 618 794 150
/ maciej.koszutski@zakonmaltanski.pl
đ www.wielkopolska.zakonmaltanski.pl
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czyste wmurowanie kamienia węgielnego,
• 24 czerwca 2013 r. – oficjalne otwarcie placówki.

dr n.med Maciej Koszutski 
Wiceprezydent Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich.

' 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
\ 61 618 794 150
/ maciej.koszutski@zakonmaltanski.pl
đ www.wielkopolska.zakonmaltanski.pl
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Wydarzenia

w Barczewie dysponuje 67 łóżkami na dwóch kon-
dygnacjach z podziałem na: 15 łóżek respiratoro-
wych, 35 łóżek apalicznych, 17 łóżek Zol-wskich 

Celem ogólnym szpitala w Barczewie jest udzie-
lanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej 
wobec osób przebywających czasowo w zakładzie 

Celem szczegółowym jest udzielanie świadczeń:
1  osobom przewlekle chorym i niepełnospraw-

nym, u których proces intensywnego leczenia 
został zakończony, a wymagają stałego nadzo-
ru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji, konty-
nuacji leczenia farmakologicznego i dietetyczne-
go, postępowania rehabilitacyjnego i u których 
istnieją przeciwwskazania do samotnego pozo-
stania w domu

2  osobom chorującym na nieuleczalne, postępu-
jące choroby w ich terminalnym okresie, po-
prawienie jakości życia chorych i ich rodzin 
w ostatnim okresie choroby i życia pacjenta

3  obłożnie chorym z przewlekłą niewydolnością 
oddechową wymagających ciągłej wentylacji 
mechanicznej za pomocą respiratora 

Szpital Pomocy Maltańskiej na Warmii i Mazu-
rach, jako zakład opiekuńczo-leczniczy zareje-
strowany w rejestrze zakładów opieki zdrowot-
nej, działa od sierpnia 2004r  W dniu 2 XI 2007r  
szpital ten został przekazany pod zarząd Funda-
cji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie  
W skład pierwszego szpitala wchodził: zakład opie-
kuńczo-leczniczy – 27 łóżek oraz zakład opiekuń-
czo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych me-
chanicznie – 3 łóżka  Do dyspozycji zakład miał 
500m² pomieszczeń dzierżawionych od Szpitala 
Uniwersyteckiego w Olsztynie  

Sytuacja uległa generalnej poprawie od 
16 07 2012 r  ponieważ przenieśliśmy się do wy-
remontowanego i  zmodernizowanego obiek-
tu poszpitalnego w Barczewie zrealizowanego  
w ramach umowy ,,Poprawa jakości opieki długo-
terminowej w regionie poprzez modernizację i wy-
posażenie barczewskiej filii Szpitala Pomocy Mal-
tańskiej w Olsztynie” zawartej pomiędzy Fundacją, 
Starostwem Powiatowym w Olsztynie i Urzędem 
Marszałkowskim  Po oddaniu do użytku Szpital 

uroczyste otwarcie Szpitala i przekazanie klucza 
do drzwi placówki Prezydentowi Związku Kawa-
lerów Maltańskich 
•  14 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie opłat-

kowe-uroczysta wigilia, na którym spotkali się 
pracownicy, pacjenci oraz goście zaproszeni: 
nowo wybrany Prezydent Zakonu Kawalerów 
Maltańskich w Polsce Jego Ekscelencja Alek-
sander hrabia Tarnowski, Jego Ekscelencja ks  
Biskup prof  dr hab  Andrzej Dziuba, ksiądz In-
fułat dr Julian Żołnierkiewicz, Prezes Fundacji 
dr Sławomir Jan Willenberg  

•  25 stycznia 2013r. jedna z naszych podopiecz-
nych Pani Stanisława Sajkowska obchodziła 
100-e urodziny 

Powiatowy Szpital Pomocy 
Maltańskiej p.w. bł. Gerarda 
w Barczewie

mgr inż. Ryszard Kudła
' 11-010, Barczewo, ul. Niepodległości 9
\ 89 514 14 72
/ szpital@szpitalmaltanski.pl
đ www.barczewo.zakonmaltanski.pl

Maltańskie Centrum Pomocy 
Niepełnosprawnym Dzieciom 
i Ich Rodzinom

26 września 2006 roku Związek Polskich Kawa-
lerów Maltańskich oddał do użytku w Krakowie 
przy alei Kasztanowej 4a Maltańskie Centrum 
Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Ro-
dzinom  Inicjatorem budowy Centrum był ów-
czesny szpitalnik Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, Krzysztof Moczurad, który we 
współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyja-
ciół „Ognisko” stworzył ośrodek wczesnej in-
terwencji, którego celem jest niesienie jak naj-
wcześniejszej pomocy terapeutycznej dzieciom 
z dysfunkcjami rozwojowymi  

Maltańskie Centrum Pomocy skupia wokół 
siebie specjalistów wszystkich istotnych dziedzin 
w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi: 
psychologów, pedagogów, logopedów/neurologo-
pedów, fizjoterapeutów, oraz lekarzy: rehabilitacji, 
neurologa, oraz psychiatrów  Model pracy Maltań-
skiego Centrum Pomocy opiera się na założeniach,  
że optymalny poziom rozwoju dziecka i droga, 

która do niego prowadzi jest indywidualna dla 
każdego dziecka i jego rodziny  Celem pracy 
jest kompleksowa diagnoza oraz skoordynowa-
ne i ciągłe postępowanie terapeutyczne dzieci 
w wieku od 0 do 7 lat z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego oraz postępowanie terapeu-
tyczno – edukacyjno - profilaktyczne w stosun-
ku do ich rodzin  Pod naszą opiekę trafiają dzieci 
z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowe-
go, dzieci, u których występują wrodzone wady 
rozwojowe układu nerwowego, zespoły chorobo-
we uwarunkowane genetycznie (np  zespół Do-
wna), dzieci, u których głównym objawem jest 
upośledzenie umysłowe, dzieci z trwałymi dys-
funkcjami ruchu (np  z porażeniem mózgowym), 
z autyzmem itp  W wyniku konsultacji zespołu 
dzieci uczestniczą bądź w terapii indywidualnej, 
bądź w diadzie rodzic – dziecko lub/i w małych 
(4–8 os ) grupach przy wykorzystaniu różnych 
metod i technik w tym Wideotreningu Komu-
nikacji, NDT- Bobath, i innych  Oprócz terapii 

problemów wychowawczych  
W strukturę Maltańskie Centrum Pomocy 

wchodzi Maltański Ośrodek Wczesnej Interwen-
cji w obrębie którego działają: Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, 
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Po-
radnia Logopedyczna, Oddział Dzienny Rehabi-
litacji dla Dzieci oraz Niepubliczne Przedszko-
le Specjalne Związku Polskich Kawalerów Mal-
tańskich, które stanowią jego integralną całość 

W obszarze działalności Centrum znajdują 
się również inne wydarzenia służące integra-
cji, edukacji oraz wsparciu rodziny: pikniki in-
tegracyjne, konferencje oraz projekty m in  pro-
jekt „Budowanie regionalnego systemu wcze-
snej interwencji dla rodziny z dzieckiem nie-
pełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lep-
szej integracji społecznej”  Realizowany w ra-
mach mechanizmu norweskiego we współpracy 
z Departamentem Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego, projekt terapii z dzieckiem 

dzieci ośrodek oferuje rów-
nież bogatą ofertę pomocy 
dla rodziców  Wszyscy rodzi-
ce i opiekunowie mogą liczyć 
na: szczegółowy instruktaż 
dotyczący stymulacji rozwo-
ju dziecka, prawidłowej pie-
lęgnacji, czy rozwiązywania 

Szpital Finansowany jest ze środ-
ków budżetowych poprzez kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w Olsztynie oraz środków uzyski-
wanych co miesiąc od pacjentów 
za pobyt w szpitalu  
Ostanie ważne wydarzenia: 
• 6 października 2012r. odbyło się 
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z autyzmem metoda 3I we współpracy z fran-
cuską organizacją A E V E , a także zajęcia in-
tegracyjne dzieci niepełnosprawnych z dziećmi 
zdrowymi w ramach zajęć z chóru gospel przy 
współpracy i pomocy naszych wolontariuszy 

Maltańskie Centrum Pomocy przez lata swo-
jej działalności objęło już opieką 1550 rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym  W roku 2012 
pod stałą opieką było 550 dzieci w tym 59 ob-
jętych opieką przedszkolną  Ośrodek utrzymuje 
się dzięki kontraktom i projektom finansowanym 
ze środków publicznych, co nie jest w stanie za-
spokoić wszystkich jego potrzeb  Wciąż pragnąc 
rozwijać się i stwarzać nowe możliwości i oferty 
pomocy zachowując równocześnie wypracowane 
standardy pracy, często boryka się z  barierami 
finansowymi  Jednak idea i cel, który nam przy-
świeca jest wart każdego wysiłku, a uśmiech na-
szych podopiecznych najlepszą nagrodą 
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naszych beneficjentów podczas pierwszego 
kontaktu nigdy w żuciu nie myślała o tym, 
że może podjąć jakąkolwiek aktywność za-

wodową  Tu również dysponujemy szeregiem 
narzędzi, które mogą ułatwić ten mozolny pro-
ces: szkolenia podnoszące kwalifikacje, szkole-
nia zawodowe, staże rehabilitacyjne, warsztaty 
aktywizacji zawodowej, indywidualne konsulta-
cje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz 
innymi specjalistami 

Kolejnym aspektem naszej pracy, który ma na 
celu połączenie dwóch poprzednich w jedną ca-
łość jest współpraca z pracodawcami  

Pracodawcy, którzy są chętni do zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej, bardzo rzadko sami się 
do nas zgłaszają  W większości przypadków sami 
musimy ich szukać  Specjalista ds  współpracy 
z pracodawcami i koordynator ds  form wspar-
cia mają w tej kwestii sporo pracy  Do ich za-
dań między innymi należy pozyskanie pracodaw-
cy, przekonanie go by zechciał zatrudnić osobę 
niepełnosprawną oraz utrzymywanie dobrej re-
lacji  Pomocnym w tym przypadku narzędziem 
jest możliwość zorganizowania Indywidualnych 

Projekt „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo na Rynku Pracy III” jest obecnie re-
alizowany przez naszą Fundację (pięć ośrod-
ków w całej Polsce)  Jest to kontynuacja dzia-
łań projektowych z poprzednich lat mających 
na celu szeroko pojęte wsparcie osób niepełno-
sprawnych, jednak w szczególności naszym prio-
rytetem jest aktywizacja społeczna i zawodo-
wa tej konkretnej grupy społecznej  

Naszym pierwszym zadaniem jest nawiązanie 
kontaktu z osobą niepełnosprawną, niejedno-
krotnie również z jej opiekunem  Doradca za-
wodowy i psycholog podczas pierwszej rozmo-
wy rekrutacyjnej muszą dokładnie przeanalizo-
wać oczekiwania i potrzeby konkretnej osoby 
pod kątem uczestnictwa w projekcie  Podstawą 
naszych działaniach jest indywidualne podejście 
w każdym odosobnionym przypadku  

Inny aspekt naszej codziennej pracy to prze-
łamywanie różnego rodzaju barier po stronie sa-
mych osób niepełnosprawnych  Znaczna część 

jakimś czasie współpracy z osobami niepełno-
sprawnymi  

Jako zespół na co dzień dokładamy wszel-
kich starań by działań było jak najwięcej, or-
ganizujemy indywidualne zajęcia praktyczne 
oraz staże dla kolejnych beneficjentów i ro-
bimy wszystko by zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych było coraz większe  Staramy się 
również by świadomość pracodawców co do 
aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych  
z każdym dniem wzrastała  

Co do jednego możemy mieć pewność, zarówno 
pracownicy Ośrodka w Katowicach, jak i pozosta-
łych Ośrodków w: Warszawie, Radomiu, Olsztynie  
i Poznaniu nie zaprzestaną swoich wysiłków by 
osiągać założone cele 

Zajęć Praktycznych oraz Stażu Re-
habilitacyjnego u pracodawcy  Rów-
nie istotną rolę odgrywa tu uświado-
mienie pracodawcy, jakie może czer-
pać korzyści finansowe z faktu za-
trudnienia osoby niepełnosprawnej  
O korzyściach niematerialnych za-
zwyczaj przekonuje się osobiście po 

złotych), ale przede wszystkim w sposób 
duchowy

2   poprzez zaproszenie do wspólnoty stołu 
wigilijnego, do dzielenia się opłatkiem, 

wspólnej modlitwy 
oraz posiłku 

Aktualnie w  ak-
cji bierze udział 
6  miast: Kraków, 
Katowice, Myśleni-
ce, Chrzanów, Wie-
liczka i Wadowice 

Honorowym patronem tych świątecznych 
spotkań są JEm  Ks  Franciszek Kardynał Ma-
charski, Jem  Ks  Stanisław Kardynał Dziwisz 

Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja 
charytatywna, której organizator Związek Pol-
skich Kawalerów Maltańskich przy współpracy 
z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, co 
roku zaprasza do świątecznego stołu setki osób: 
ubogie rodziny wielodzietne, osoby samotne 
i niepełnosprawne  Dla wielu z tych osób możli-
wość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest 
jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery 
Bożego Narodzenia 

Dlatego kierunek 
charytatywnych działań 
Opłatka Maltańskiego 
skupia się wokół po-
mocy potrzebującym 
w sposób dwutorowy:

1   poprzez wsparcie 
materialne (każda osoba otrzymuje żywność, 
słodycze i kosmetyki, dzieci otrzymują także 
zabawkę – koszt jednej paczki to min  50 

JE Arcybiskup Wiktor Skworc oraz Prezydent 
ZPKM Aleksander hr  Tarnowski  Przygotowania 
co roku wspierają także media: telewizja, radio 
i prasa 

Przygotowania do tegorocznych Opłatków 
Maltańskich już trwają  W Krakowie 24 maja 
w bibliotece Hotelu Gródek odbyło się spotkanie 
koordynatorów z wszystkich miast  Celem spo-

tkania była analiza regulaminu akcji, 
zawierającego dokładne informacje 
dotyczące: celów akcji, struktury 
organizacyjnej akcji (zakres roli ko-
ordynatora głównego, koordynatora 

lokalnego, oraz współorganizatora MOPS), 
do kogo skierowana jest pomoc i zaproszenie 
do Opłatka, jakie są tegoroczne potrzeby  Do 
akcji przyłączają się nowe miasta, dlatego 
spotkanie było skierowane także do przyszłych 
koordynatorów Misja Opłatka Maltańskiego

Ofiarowanie duchowego i materialnego 
wsparcia potrzebującym rodzinom wielo-
dzietnym, osobom samotnym i niepełno-
sprawnym

Hanna Wesołowska-Starzec
Koordynator Opłatka Maltańskiego

/ hanna.wesolowskastarzec@zakonmaltanski.pl
\ +48 696 402 764 (gsm)
đ www.oplatekmaltanski.org

Magdalena Ciesielska 
Koordynator ds. Form Wsparcia 
Ośrodek Pomocy Katowice 
„Wsparcie Osób Niepełnosprawnych
Ruchowo na Rynku Pracy III”

/ osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl 

Jednocząca siła 
Opłatka Maltańskiego

Projekt Wsparcie Osób
Niepełnosprawnych 
Ruchowo na Rynku Pracy III

Jak to jest z tym zatrudnianiem 
niepełnosprawnych…?

Jest to radość podwójna, 
a wszystko dzięki darczyńcom, 
sponsorom i ludziom dobrej woli!
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W tym roku Suwerenny Zakon Maltań-
ski obchodzi swój 900-letni jubileusz 
uzyskania pełnej niezależności zarów-

no od władz świeckich jak i kościelnych. 
Chcąc uświetnić 

tą szczególną rocz-
nicę, organizujemy 
Jubileuszowy, Cha-
rytatywny Koncert 
Maltański w  Fil-
harmonii Narodowej 
w Warszawie połą-
czony z aukcją sztu-
ki współczesnej, pod 
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polski, Bronisława Komorowskie-
go, któremu dziękujemy za wsparcie. Dzięki 

tej uroczystości, za pośrednictwem mediów, 
chcemy zwrócić uwagę na bieżącą działalność 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz 
fundacji maltańskich. Aktualnie, dzięki dar-
czyńcom, pracy członków Zakonu i wolonta-
riuszom funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, 
Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa), Szpi-
tal w Barczewie, Centrum Pomocy Niepełno-
sprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Kra-
kowie, 14 Placówek Maltańskiej Służby Me-
dycznej, Przychodnia Onkologiczna i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełno-
sprawnych w Poznaniu, a także 2 Domy Po-
mocy Społecznej w Szyldaku oraz Puszczy-
kowie. Łącznie, każdego roku, stałą pomocą 
objętych jest około 2200 osób, a dodatko-
wo doraźne wsparcie otrzymuje blisko 15000. 

Mam nadzieję, że ta uroczystość dostarczy 
miłych wrażeń, ale co przede wszystkim ważne, 
pozwoli zapamiętać misję, którą realizujemy. 
W imieniu Zakonu Maltańskiego, a szczególnie 
naszych podopiecznych, dziękuję za uczestnic-
two oraz wszelką pomoc. 

Aleksander Tarnowski - Prezydent ZPKM. 
Liczymy, że dzięki sponsorom, darczyńcom, 

dochód z koncertu oraz aukcji wesprze dalszy 
rozwój Maltańskiej Służby Medycznej, która 
od lat, w sposób skuteczny, szkoli młodzież 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a jej 
formacja ratownicza bierze udział w akcjach 
ratujących życie. Należy wspomnieć, że wy-
szkoleni ratownicy MSM byli obecni podczas 

klęsk żywiołowych takich jak powódź w Pol-
sce w 1997 r., w Niemczech w 2002 r. oraz 
w Czechach. 2010 r. - dając, przy okazji 
ważne świadectwo solidarności międzynaro-
dowej - powiedział Jan Rościszewski – Szpi-
talnik ZPKM. 

Należy również podziękować komitetowi 
honorowemu tej uroczystości - JEm. Księ-
dzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, Me-
tropolicie Warszawskiemu, JE Albrechtowi 
Freiherr von Boeselager, Wielkiemu Szpital-
nikowi Zakonu Maltańskiego, JE Vincenzo 
Manno, Ambasadorowi Zakonu Maltańskie-
go w Polsce oraz Pani Prezydent Warsza-
wy, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wszystkie 
te osoby swoim autorytetem od lat wspie-
rają naszą misję – podkreśla Wiceprezydent 
ZPKM Jerzy Baehr. 

5 Czerwca br Filharmonię Narodową w War-
szawie wypełni muzyka klasyczna i jazzowa, 
w wykonaniu muzyków światowego formatu. 
Utwory m.in. Paganiniego, Mozarta, zaprezen-
tują pianiści międzynarodowej klasy - Konstan-
ty Wileński i Stanisław Drzewiecki, w opra-
wie Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kame-
ralnej. Standardy jazzowe natomiast usłyszy-
my w wykonaniu Gary Guthman’a,  jednego 
z najlepszych amerykańskich trębaczy. Po czę-
ści muzycznej zapraszamy wszystkich uczest-
ników na koktajl, podczas którego odbędzie 
się aukcja charytatywna sztuki współczesnej. 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować arty-
stom – ofiarodawcom, Kasi Ślaskiej, Andrze-
jowi Umiastowskiemu, Łukaszowi Niemojew-
skiemu, Maciejowi Plewińskiemu, Sławomiro-
wi Ratajskiemu, prywatnemu  kolekcjonerowi, 
który przekazał dzieła Alfreda Lenicy i Euge-
niusza Muchy, w końcu firmie Desa Unicum 
za pomoc w przygotowaniu aukcji.    

To wydarzenie w swojej jakości i skali już 
stało się wydarzeniem znaczącym. Nie było-
by to możliwe, gdyby nie sponsorzy, patroni 
medialni i partnerzy – wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Maxymilian Bylicki i Tomasz Tarnowski  
(ZPKM)

Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

 fot. Anna Tarnowska

Jubileuszowy, Charytatywny 
Koncert Maltański 
w Filharmonii Narodowej 
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Warszawa
5 czerwca 2013

Honorowy Patronat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski

Sponsorzy, Partnerzy wspierający, 
Donatorzy, Patroni medialni

Sponsor strategiczny

Komitet Honorowy
JEm. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, 

Metropolita Warszawski
JE Albrecht Freiherr von Boeselager, 

Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego
JE Vincenzo Manno, 

Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce
Pani Prezydent Warszawy, 

Hanna Gronkiewicz – Waltz

Sponsorzy

Partnerzy wspierający

Donatorzy

Darowiznę przekazali
Grupa LOTOS S.A.,

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Asseco SEE S.A.

TUnŻ Cardif Polska S.A.

Partnerzy medialni

KLUB
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o wolontariat, a uzyskane kwoty z działalności 
w całości są inwestowane w sprzęt medyczny, 
szkolenia oraz działalność socjalną 
Oddziały Maltańskiej Służby Medycznej są 
obecne w 14 miastach: 
• Oddział Andrychów 
• Oddział Białystok 
• Oddział Bielsko-Biała 
• Oddział Bydgoszcz
• Oddział Działdowo   
• Oddział Katowice
• Oddział Kęty 
• Oddział Krosno  
• Oddział Nowy Targ 
• Oddział Nysa 
• Oddział Oświęcim
• Oddział Poznań
• Oddział Sulisławice
• Oddział Szczecin

Maltańska Służba Medyczna to organizacja, któ-
ra zgodnie z mottem Zakonu - Tuitio fidei et ob-
sequium pauperum - chce nieść pomoc ubogim 
i potrzebującym  Prowadzi działalność wychowaw-
czą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów oraz 
prowadzi kursy pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, w których uczestniczą zarówno potencjalni 
wolontariusze Fundacji, jak i osoby chcące pogłę-
bić swoją wiedzę na ten temat  Organizacja kon-
tynuuje działalność prowadzoną przez zespół wo-
lontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku 

Podstawową formą działalności Maltańskiej 
Służby Medycznej jest medyczne zabezpiecze-
nie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawo-
dów sportowych, koncertów, kongresów jak rów-
nież innych imprez kulturalnych  W razie potrze-
by, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość 
transportowania chorych i poszkodowanych wła-
snymi karetkami  Organizacja działa w oparciu Z archiwum MSM

Pielgrzymka Zakonu 
Maltańskiego do Lourdes
W dniach od 3 do 6 maja odbyła się 55 Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. 
jednocześnie była to 30 Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

W roku 1983 członkowie ZPKM zorganizowali grupę polską przy Pielgrzymce Związ-
ku Belgijskiego, a od 1984 do 1988 Polska Pielgrzymka była związana organizacyjnie 
z pielgrzymką Związku Angielskiego. W roku 1989 Związek Polskich Kawalerów Mal-
tańskich zorganizował pielgrzymkę w oparciu o struktury krajowe.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło: 30 Pielgrzymów w tym 13 niepełnospraw-
nych, 5 Kadetów Maltańskich, 52 opiekunów i osób funkcyjnych, w tym 20 członków 
ZPKM z JE Prezydentem Aleksandrem Tarnowskim na czele, 4 Kapelanów (w tym 
3 z ZPKM), 16 Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej i Pomocy Maltańskiej.

Wśród wyżej wymienionych, w pielgrzymce brali udział wolontariusze, damy i kawa-
lerowie z Kanady, Belgii, Francji oraz najliczniej z Londynu!

Po raz pierwszy podróżowaliśmy również autokarem, dzięki czemu w pielgrzymce 
uczestniczyło znacznie więcej wolontariuszy i pracowników dzieł maltańskich. Podróż 
autokarem, z wydłużonym odpoczynkiem i noclegami, umożliwiła również zwiedzanie 
pięknego Fryburga.

W pierwszym dniu pielgrzymki Prezydent ZPKM wraz ze Szpitalnikiem w trakcie 
Mszy Św. przekazali flagę otrzymaną od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego Maltańskiej Służbie Medycznej, która wystawiła poczet flagowy. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Andrzeja i Monique Mańkowskich za pomoc 
finansową dzięki której tegoroczna pielgrzymka mogła się odbyć.

Dziękujemy za indywidualną wpłatę konfratrowi Zbigniewowi Lisowi z Londynu oraz 
wszystkim uczestnikom których wpłaty umożliwiły realizację udziału Polskiego Związ-
ku w największym religijnym spotkaniu Zakonu Maltańskiego na świecie, w którym Pa-
nowie Chorzy są na pierwszym miejscu.

W pielgrzymce uczestniczyło blisko 8000 chorych, niepełnosprawnych, wolontariuszy 
i członków Zakonu z Wielkim Mistrzem na czele.

Już dziś zapraszamy na pielgrzymkę w roku 2014. Termin: pobyt w Lourdes 2-6 maja.

Maltańska
Służba Medyczna

Opiekunka w stroju służbowym Maja Tarnowska



W tym roku Suwerenny Zakon Maltań-
ski obchodzi swój 900-letni jubileusz 
uzyskania pełnej niezależności zarów-

no od władz świeckich jak i kościelnych. 
Chcąc uświetnić 

tą szczególną rocz-
nicę, organizujemy 
Jubileuszowy, Cha-
rytatywny Koncert 
Maltański w  Fil-
harmonii Narodowej 
w Warszawie połą-
czony z aukcją sztu-
ki współczesnej, pod 
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polski, Bronisława Komorowskie-
go, któremu dziękujemy za wsparcie. Dzięki 

tej uroczystości, za pośrednictwem mediów, 
chcemy zwrócić uwagę na bieżącą działalność 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz 
fundacji maltańskich. Aktualnie, dzięki dar-
czyńcom, pracy członków Zakonu i wolonta-
riuszom funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, 
Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa), Szpi-
tal w Barczewie, Centrum Pomocy Niepełno-
sprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Kra-
kowie, 14 Placówek Maltańskiej Służby Me-
dycznej, Przychodnia Onkologiczna i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełno-
sprawnych w Poznaniu, a także 2 Domy Po-
mocy Społecznej w Szyldaku oraz Puszczy-
kowie. Łącznie, każdego roku, stałą pomocą 
objętych jest około 2200 osób, a dodatko-
wo doraźne wsparcie otrzymuje blisko 15000. 

Mam nadzieję, że ta uroczystość dostarczy 
miłych wrażeń, ale co przede wszystkim ważne, 
pozwoli zapamiętać misję, którą realizujemy. 
W imieniu Zakonu Maltańskiego, a szczególnie 
naszych podopiecznych, dziękuję za uczestnic-
two oraz wszelką pomoc. 

Aleksander Tarnowski - Prezydent ZPKM. 
Liczymy, że dzięki sponsorom, darczyńcom, 

dochód z koncertu oraz aukcji wesprze dalszy 
rozwój Maltańskiej Służby Medycznej, która 
od lat, w sposób skuteczny, szkoli młodzież 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a jej 
formacja ratownicza bierze udział w akcjach 
ratujących życie. Należy wspomnieć, że wy-
szkoleni ratownicy MSM byli obecni podczas 

klęsk żywiołowych takich jak powódź w Pol-
sce w 1997 r., w Niemczech w 2002 r. oraz 
w Czechach. 2010 r. - dając, przy okazji 
ważne świadectwo solidarności międzynaro-
dowej - powiedział Jan Rościszewski – Szpi-
talnik ZPKM. 

Należy również podziękować komitetowi 
honorowemu tej uroczystości - JEm. Księ-
dzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, Me-
tropolicie Warszawskiemu, JE Albrechtowi 
Freiherr von Boeselager, Wielkiemu Szpital-
nikowi Zakonu Maltańskiego, JE Vincenzo 
Manno, Ambasadorowi Zakonu Maltańskie-
go w Polsce oraz Pani Prezydent Warsza-
wy, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Wszystkie 
te osoby swoim autorytetem od lat wspie-
rają naszą misję – podkreśla Wiceprezydent 
ZPKM Jerzy Baehr. 

5 Czerwca br Filharmonię Narodową w War-
szawie wypełni muzyka klasyczna i jazzowa, 
w wykonaniu muzyków światowego formatu. 
Utwory m.in. Paganiniego, Mozarta, zaprezen-
tują pianiści międzynarodowej klasy - Konstan-
ty Wileński i Stanisław Drzewiecki, w opra-
wie Lwowskiej Narodowej Orkiestry Kame-
ralnej. Standardy jazzowe natomiast usłyszy-
my w wykonaniu Gary Guthman’a,  jednego 
z najlepszych amerykańskich trębaczy. Po czę-
ści muzycznej zapraszamy wszystkich uczest-
ników na koktajl, podczas którego odbędzie 
się aukcja charytatywna sztuki współczesnej. 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować arty-
stom – ofiarodawcom, Kasi Ślaskiej, Andrze-
jowi Umiastowskiemu, Łukaszowi Niemojew-
skiemu, Maciejowi Plewińskiemu, Sławomiro-
wi Ratajskiemu, prywatnemu  kolekcjonerowi, 
który przekazał dzieła Alfreda Lenicy i Euge-
niusza Muchy, w końcu firmie Desa Unicum 
za pomoc w przygotowaniu aukcji.    

To wydarzenie w swojej jakości i skali już 
stało się wydarzeniem znaczącym. Nie było-
by to możliwe, gdyby nie sponsorzy, patroni 
medialni i partnerzy – wszystkim bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Maxymilian Bylicki i Tomasz Tarnowski  
(ZPKM)

Krzyż Maltański
gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

 fot. Anna Tarnowska

Jubileuszowy, Charytatywny 
Koncert Maltański 
w Filharmonii Narodowej 
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5 czerwca 2013

Honorowy Patronat
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski

Sponsorzy, Partnerzy wspierający, 
Donatorzy, Patroni medialni

Sponsor strategiczny

Komitet Honorowy
JEm. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, 

Metropolita Warszawski
JE Albrecht Freiherr von Boeselager, 

Wielki Szpitalnik Zakonu Maltańskiego
JE Vincenzo Manno, 

Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce
Pani Prezydent Warszawy, 

Hanna Gronkiewicz – Waltz

Sponsorzy

Partnerzy wspierający

Donatorzy

Darowiznę przekazali
Grupa LOTOS S.A.,

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Asseco SEE S.A.

TUnŻ Cardif Polska S.A.

Partnerzy medialni

KLUB
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Wydarzenia

o wolontariat, a uzyskane kwoty z działalności 
w całości są inwestowane w sprzęt medyczny, 
szkolenia oraz działalność socjalną 
Oddziały Maltańskiej Służby Medycznej są 
obecne w 14 miastach: 
• Oddział Andrychów 
• Oddział Białystok 
• Oddział Bielsko-Biała 
• Oddział Bydgoszcz
• Oddział Działdowo   
• Oddział Katowice
• Oddział Kęty 
• Oddział Krosno  
• Oddział Nowy Targ 
• Oddział Nysa 
• Oddział Oświęcim
• Oddział Poznań
• Oddział Sulisławice
• Oddział Szczecin

Maltańska Służba Medyczna to organizacja, któ-
ra zgodnie z mottem Zakonu - Tuitio fidei et ob-
sequium pauperum - chce nieść pomoc ubogim 
i potrzebującym  Prowadzi działalność wychowaw-
czą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów oraz 
prowadzi kursy pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, w których uczestniczą zarówno potencjalni 
wolontariusze Fundacji, jak i osoby chcące pogłę-
bić swoją wiedzę na ten temat  Organizacja kon-
tynuuje działalność prowadzoną przez zespół wo-
lontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku 

Podstawową formą działalności Maltańskiej 
Służby Medycznej jest medyczne zabezpiecze-
nie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawo-
dów sportowych, koncertów, kongresów jak rów-
nież innych imprez kulturalnych  W razie potrze-
by, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość 
transportowania chorych i poszkodowanych wła-
snymi karetkami  Organizacja działa w oparciu Z archiwum MSM

Pielgrzymka Zakonu 
Maltańskiego do Lourdes
W dniach od 3 do 6 maja odbyła się 55 Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. 
jednocześnie była to 30 Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

W roku 1983 członkowie ZPKM zorganizowali grupę polską przy Pielgrzymce Związ-
ku Belgijskiego, a od 1984 do 1988 Polska Pielgrzymka była związana organizacyjnie 
z pielgrzymką Związku Angielskiego. W roku 1989 Związek Polskich Kawalerów Mal-
tańskich zorganizował pielgrzymkę w oparciu o struktury krajowe.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło: 30 Pielgrzymów w tym 13 niepełnospraw-
nych, 5 Kadetów Maltańskich, 52 opiekunów i osób funkcyjnych, w tym 20 członków 
ZPKM z JE Prezydentem Aleksandrem Tarnowskim na czele, 4 Kapelanów (w tym 
3 z ZPKM), 16 Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej i Pomocy Maltańskiej.

Wśród wyżej wymienionych, w pielgrzymce brali udział wolontariusze, damy i kawa-
lerowie z Kanady, Belgii, Francji oraz najliczniej z Londynu!

Po raz pierwszy podróżowaliśmy również autokarem, dzięki czemu w pielgrzymce 
uczestniczyło znacznie więcej wolontariuszy i pracowników dzieł maltańskich. Podróż 
autokarem, z wydłużonym odpoczynkiem i noclegami, umożliwiła również zwiedzanie 
pięknego Fryburga.

W pierwszym dniu pielgrzymki Prezydent ZPKM wraz ze Szpitalnikiem w trakcie 
Mszy Św. przekazali flagę otrzymaną od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego Maltańskiej Służbie Medycznej, która wystawiła poczet flagowy. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Andrzeja i Monique Mańkowskich za pomoc 
finansową dzięki której tegoroczna pielgrzymka mogła się odbyć.

Dziękujemy za indywidualną wpłatę konfratrowi Zbigniewowi Lisowi z Londynu oraz 
wszystkim uczestnikom których wpłaty umożliwiły realizację udziału Polskiego Związ-
ku w największym religijnym spotkaniu Zakonu Maltańskiego na świecie, w którym Pa-
nowie Chorzy są na pierwszym miejscu.

W pielgrzymce uczestniczyło blisko 8000 chorych, niepełnosprawnych, wolontariuszy 
i członków Zakonu z Wielkim Mistrzem na czele.

Już dziś zapraszamy na pielgrzymkę w roku 2014. Termin: pobyt w Lourdes 2-6 maja.

Maltańska
Służba Medyczna

Opiekunka w stroju służbowym Maja Tarnowska
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Jednocząca siła 
Opłatka Maltańskiego

900 anni
Jubileuszowy 
Maltański
Koncert 
Charytatywny
Warszawa, 
5 czerwca 2013
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tekst: Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

Bywa, że poznając nowe osoby, stara-
my się je zaszufladkowa. Hołdujemy 
stereotypom. Czasem jednak można 
się bardzo pomyli. I tak: krakusi 
i poznaniacy niekoniecznie są skąpi, 
warszawiacy nie muszą by bufonami, Ślązacy chłoporobotnikam 
i nie wszyscy górale koncentrują swoje życie wokół liczenia dutków.

Kiedy w 2007 roku poznaliśmy państwa Marię i Mieczysława 
Kucharskich, górali z krwi i kości, wprost nie mogliśmy wyjść 
z podziwu, skąd w tych ludziach tyle chęci, by dzieli się z innymi 
tym, co mają. Nie, żebyśmy nie wierzyli w dobro ludzi. No, ale żeby 
zaprosi do siebie ponad dwustu gości w przeddzień Wigilii Bożego 
Narodzenia? I to nie wybrańców, lecz ludzi pokiereszowanych życiem 
i biedą, często od wielu pokoleń funkcjonujących w środowisku, 
które nie sprzyja rozwijaniu pasji, nauce, nie pozwala spełnia 
marzeń. Ale jednak się stało. I machina ruszyła. Wszystkiego 
trzeba było nauczy się w oparciu o doświadczenia organizatorów 
Opłatka Maltańskiego w Krakowie.

Pierwszy Opłatek Maltański w Katowicach przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Nie tylko dlatego, że było uroczyście 
i stoły były suto zastawione, ale przede wszystkim dlatego, że ciepło 
i dobro, jakie emanowały z Gospodarzy, wprowadziły prawdziwie 
świąteczną atmosferę nie tylko w samym Marysinym Dworze 
znajdującym się w jednej z najuboższych dzielnic Katowic – Załężu, 
ale pozostały w gościach na cały czas Świąt, a by może i dłużej.

Kolejne lata pozwoliły nam usprawni organizację grudniowego 
przedsięwzięcia i, dzięki inicjatywie i hojności Gospodarzy, rozpocząć 
nowe dzieło. I tak od 2010 roku corocznie odbywa się w okolicach 
1. czerwca Maltański Dzień Dziecka, na który przybywa około 
trzystu gości. 

Dziękujemy z całego serca Państwu Kucharskim i całej Ich rodzinie 
za świadectwo wiary i gotowość do niesienia pomocy, mimo wszech-
obecnego kryzysu, w czasach, 
kiedy zdecydowanie ciekawszy 
jest czubek własnego nosa od 
potrzeb sąsiada zza ściany, 
który nie ma szansy, by zjeść 
dziś kolację.

fot. Tomasz Kawka
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cele darowizny, 
wybierz z poniższych:
• sprzęt ratujący życie w tym karetki
• sprzęt rehabilitacyjny
• busy dla osób niepełnosprawnych
• inicjatywy dla osób niepełnosprawnych
• pielgrzymka do Lourdes
• Opłatek Maltański 2013
• pomoc żywnościowa
• Armenia na uchodźców z Syrii
• sierociniec w Skopje w Macedonii

Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

/ a.jarzynska@pomocmaltanska.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc 

Maltańska”, 00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17, lok. 54


