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Publikacja jubileuszowa w ramach obchodów 100-lecia
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
współfinansowana ze środków miasta Krakowa.

Obchody stulecia zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

M e da l u pa m i ę t n i a jąc y 1 0 0 - l e c i e u t wo r z e n i a
Z w i ą z k u K a w a l e r ó w M a l ta ń s k i c h w P o l s c e

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego
zwany Rodyjskim i Maltańskim założony w 1113 roku
Zakon Maltański, z siedzibą w Rzymie, jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego, posiada
własny rząd, niezależne sądownictwo, dwustronne stosunki dyplomatyczne z 110 państwami i zasiada jako
Stały Obserwator w wielu międzynarodowych organizacjach, jak np. ONZ. Operacyjna działalność Zakonu
Maltańskiego prowadzona jest przez sześć Wielkich Przeoratów, pięć Podprzeoratów i 48 Krajowych Związków Kawalerów Maltańskich na pięciu kontynentach. Zakon wydaje własne paszporty i znaczki pocztowe
oraz powołuje instytucje publiczne, mające niezależną osobowość prawną. Życie Zakonu Maltańskiego jest
regulowane Kartą Konstytucyjną i Kodeksem, które były znowelizowane w 1997 r. Wielki Mistrz przewodniczy
Zakonowi jako władca i zwierzchnik religijny.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, jako część międzynarodowej organizacji Zakonu Maltańskiego,
realizuje swoje cele statutowe w oparciu o nieodpłatną pracę swoich członków. Obecnie, dzięki darczyńcom
i pracy członków Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz wolontariuszy, funkcjonuje Centrum Pomocy w Barczewie, Dom Pomocy Społecznej w Szyldaku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poznaniu, Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
w Krakowie, Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Centrum Pomocy Komandoria w Poznaniu, 16 oddziałów
Maltańskiej Służby Medycznej, Centra Pomocy osobom niepełnosprawnym w Warszawie, Poznaniu i Katowicach oraz filia Pomocy Maltańskiej w Londynie. Ponadto, w ciągu roku Związek i powołane przezeń Fundacje
Polskich Kawalerów Maltańskich realizują szereg wieloletnich programów i projektów pomocowych, w tym
ogólnopolski projekt Opłatka Maltańskiego, Zimowiska i Kolonie Maltańskie oraz Integracyjne Obozy dla
Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu.

Obrona Wiary i Pomoc Potrzebującym
Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum

MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA ZAKONU MALTAŃSKIEGO
Z PODOPIECZNYMI DO LOURDES 2019 R. COROCZNIE OD 1958 ROKU



Uroczystość nadania marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu godności Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru
i Dewocji Zakonu Maltańskiego, Belweder 22 II 1930 r., NAC

Tablica z nazwiskami prezydentów oraz nazwiskami
członków ZPKM pomordowanych przez Niemców
w czasie II Wojny Światowej

Tablica historyczna

Tablice zostały wmurowane w kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu z okazji
100-lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Odsłonięcie: Jerzy Baehr, prezydent ZPKM,
Poznań 2020
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Szanowni Państwo!
Obecność Zakonu na ziemiach polskich datuje się już od roku 1154, kiedy to książę Henryk Sandomierski
stworzył fundację w Zagości (woj. świętokrzyskie), którą przekazał Joannitom. Komandoria zagojska przetrwała do najazdu mongolskiego.
W roku 1187 książę Mieszko III Stary i biskup poznański Radwan ustanowili w Poznaniu Komandorię Rycerskiego Zakonu Szpitalników – Joannitów, która wraz z podległym jej szpitalem przetrwała do kasaty
w 1832 roku. Niedługo po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 21 czerwca 1920 roku, powstał w Poznaniu Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM), który po II wojnie światowej kontynuował swoją
działalność na emigracji, a po upadku komunizmu wznowił ją w wolnej Polsce.
Rok 2020 jest rokiem obchodów stulecia istnienia ZPKM. Planowaliśmy obchody jubileuszowe, zakrojone
z dużym rozmachem: uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem gości z Polski i zagranicy,
a także obchody w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. W programie były między innymi koncerty charytatywne
oraz konferencja naukowa.
Niestety pandemia zniweczyła nasze plany i tylko niektóre z uroczystości udało się zorganizować na małą
skalę. Jako trwały ślad upamiętniający nasze stulecie pozostaną, poświęcone maltańczykom, tablice pamiątkowe wmurowane w Poznaniu i Krakowie. Powstała także publikacja jubileuszowa, wymieniająca wszystkich
członków ZPKM.
Przede wszystkim jednak, największą chlubą stulecia istnienia ZPKM są jego dzieła charytatywne. Niektóre
z nich prowadzone są od początku wznowienia powojennej działalności Związku w roku 1992.
Jesteśmy dumni z flagowych dzieł, które prowadzimy – Maltańskiego Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda
w Barczewie, Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku, Specjalistycznego Przedszkola i Maltańskiego Centrum
Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, Maltańskiej Służby Medycznej, Poradni
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poznaniu oraz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Ośrodki te cieszą się zasłużoną renomą. Część z nich, jak na przykład Maltańskie Gabinety Specjalistyczne w Poznaniu,
są oparte o pomoc nieocenionych wolontariuszy.
Skarbem ZPKM są zaangażowani w dzieła maltańskie ludzie: przede wszystkim pracownicy, a także rzesza
wolontariuszy, wśród nich uznani lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, a także kawalerowie maltańscy
i damy maltańskie, ludzie wielkiego serca, poświęcający swój czas osobom w potrzebie.
To właśnie o tych dziełach i o tych ludziach traktuje niniejsza publikacja. Oddaję ją w Państwa ręce, wraz z zaproszeniem do wsparcia maltańskiej działalności czy to pomocą finansową, czy osobistym zaangażowaniem
w wolontariacie.

Jerzy Baehr
Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
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Spotkanie członków Związku Polskich Kawalerów Maltańskich z okazji Roku Jubileuszowego 2000
w Watykanie

Tablica wmurowana w kościele
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie,
projekt prof. Jerzy Nowakowski
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Tablica wmurowana w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
projekt prof. Jerzy Nowakowski

1 00- LE C I E Z wi ą zku P olskich K awaler ów M altań skic h 1 920–2020



FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW
MALTAŃSKICH W KRAKOWIE

Szanowni Państwo!
Jubileusz 100-lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich to kolejna okazja, aby nie tylko mówić o sprawach ważnych w kontekście historii, ale także aby podkreślić znaczenie wiekowego, lecz nadal aktualnego
zawołania rycerzy maltańskich: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum – Obrona Wiary i Pomoc Potrzebującym.
W oparciu o tę dewizę, rozumianą dzisiaj jako podążanie drogą wiary wraz ze służbą drugiemu człowiekowi,
Związek powołał aż 5 fundacji, dzięki którym na terenie całego kraju, w poszczególnych maltańskich konfraterniach, udzielana jest pomoc ludziom w potrzebie: głodnym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, osobom
bez pracy oraz wymagającym wsparcia psychologicznego. Udzielamy też wsparcia utalentowanej młodzieży
uczącej się m.in. w szkołach noszących imię Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Każda z fundacji ma
szczególny obszar swojej działalności, a jednocześnie podlegające im ośrodki pomocy, które opisujemy w tej
publikacji.
Działalność tę pragnęliśmy podsumować podczas zaplanowanych obchodów 100-lecia w Krakowie (sympozjum na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspaniały koncert w Teatrze Słowackiego, uroczysta Msza Św.
w Archikatedrze na Wawelu, oficjalne odsłonięcie pamiątkowych tablic wmurowanych w Kaplicy Maltańskiej
kościoła p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie) oraz podziękować osobiście choćby części z Państwa, którzy
nieustannie wspieracie nasze działania. Niestety nie było to możliwe, ale mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie taką możliwość.
Album, który oddajemy w Państwa ręce, niech stanowi podsumowanie aktualnej działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, a jednocześnie podziękowanie wszystkim darczyńcom wraz z zaproszeniem
do kontynuacji aktywnej, wspaniałej współpracy. To dzięki Państwa hojności oraz pomocy organizacyjnej
możemy razem wypełniać słowa czynem, przynosząc ulgę tysiącom ludzi w Polsce i na świecie.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności

dr Krzysztof Moczurad
Prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie
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Czcigodni Kapłani,
Wielce Szanowne Damy i Kawalerowie,
Dobroczyńcy Zakonu,
Szanowni Państwo,
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) czytamy w dzisiejszym drugim czytaniu z listu
św. Pawła do Filipian. 100-letnia obecność Związku Polskich Kawalerów Maltańskich daje nam sposobność
do spojrzenia na piękne owoce, jakie przynosi pełna ufności współpraca człowika z łaską Bożą. Niekiedy
napotykamy zadania, które zdają się przerastać nasze ludzkie możliwości. Kiedy jednak posłuszni Bożemu
natchnieniu podążamy za Jego wolą, możemy dostrzec, że w naszym życiu i w życiu tych, których Pan Bóg
stawia na naszej drodze życia, dzieją się rzeczy wielkie.
Spoglądając na 100 lat Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, możemy dostrzec wielkie dzieła, jakie się
wydarzyły na ziemiach Polskich za jego przyczyną. Opieka, jaką otoczono chorych w szpitalu, domach i centrach pomocy społecznej, a także dzieci w przedszkolu specjalnym jest jak wonny olejek, którego miła woń
ogarnia cały Kościół. Szacunek, jakim jest otaczane życie ludzkie jest jednocześnie wyrazem wdzięczności
Bogu, który jest Panem życia i śmierci, za dar życia.
Niech Dobry Bóg hojnie wynagradza włożony trud i hojnie błogosławi wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania i trwania tego dzieła przez 100 lat. A dusze zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
Z serdecznym błogosławieństwem

 Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
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Szanowni Państwo!
100-lecie Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich to wielkie święto i znakomita okazja, aby przypomnieć
o godnych pozazdroszczenia tradycjach oraz imponującym dorobku stowarzyszenia, którego działalność
trwale wpisana jest w historię i życie naszego miasta.
Dzięki kawalerom maltańskim Kraków niezmiennie pozostaje prężnym ośrodkiem niesienia pomocy potrzebującym. Kontynuowane przez zakon wielkie dzieło dobroczynne pomaga nam budować lepszy świat, wywiera zbawienny wpływ na poprawę losu wielu ludzi. Niewątpliwie jednym z najważniejszych i najcenniejszych
przedsięwzięć zrealizowanych przez związek na terenie naszego kraju jest – założone z inicjatywy wybitnego
lekarza, dra Krzysztofa Moczurada – Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Każdego roku leczy się w nim, diagnozuje i rehabilituje setki pacjentów. Jest to instytucja nowoczesna,
rozwojowa i pod każdym względem ważna dla Krakowa. W pierwszym rzędzie jako ośrodek terapii – wszechstronnej, profesjonalnej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami – ale też jako szkoła wolontariatu oraz miejsce praktyk dla przyszłych specjalistów, absolwentów naszych uczelni.
Gorąco dziękuję Polskim Kawalerom Maltańskim za szlachetną, bezinteresowną działalność, za cenny wkład
w rozwój opieki zdrowotnej, w życie społeczne i naukowe Krakowa. Gratuluję jubileuszu i życzę sukcesów
w realizacji wszelkich zamierzeń.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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Szanowni Państwo!
Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą powstania
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Polsce.
Związek przez 100 lat swojej nieprzerwanej i systematycznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
niesie pomoc i wsparcie oraz otacza opieką osoby najbardziej potrzebujące. Prowadząc ogólnopolskie akcje o charakterze charytatywnym, medycznym i społecznym przyczynia się do polepszenia warunków życia
i funkcjonowania swoich podopiecznych.
Państwa postawa, zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy zasługuje na najwyższe uznanie i wyróżnienie.
Jeszcze raz, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje oraz przekazać gorące podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce.
Życzę wielu lat owocnej pracy na rzecz polskiego społeczeństwa obfitujących w sukcesy w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
Z wyrazami szacunku

Łukasz Kmita
Wojewoda Małopolski
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Szanowni Państwo!
W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego składam serdeczne życzenia i gratulacje
z okazji wspaniałego jubileuszu 100-lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
Proszę o przyjęcie podziękowań i słów uznania za wszystko, co czynicie Państwo na rzecz ochrony wiary i pomocy potrzebującym, szerząc w praktyce chrześcijańską naukę o miłosierdziu. Dotychczasowe imponujące
dokonania oraz dzieła Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, prowadzone także w Krakowie i Małopolsce,
są efektem wielkiej aktywności Stowarzyszenia w posłudze na rzecz drugiego człowieka. Cieszę się, że także
Województwo Małopolskie ma swój udział w tym wielkim dziele, dzięki współpracy ze Związkiem Polskich
Kawalerów Maltańskich na przestrzeni lat.
Życzę, aby obchodzony jubileusz był dla Państwa okazją nie tylko do podsumowań, ale także stał się też
pozytywnym impulsem i zachętą do podejmowania nowych projektów i realizacji planów związanych z rozwijaniem różnorodnych form pomocy dla wszystkich potrzebujących.
Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie, poświęcenie i cenny czas oddany beneficjentom wszystkich dzieł maltańskich i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość.
Z wyrazami szacunku

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW
MALTAŃSKICH W KRAKOWIE

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich w Krakowie

Fundac ja P olskich Kawa lerów M altań skich w K rakowie

MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM
DZIECIOM I ICH RODZINOM (MCPNDIIR) w Krakowie
na Woli Justowskiej
W 2004 roku Związek Polskich Kawalerów Maltańskich rozpoczął budowę Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (MCPNDiIR). Założenie było jedno: stworzenie placówki, która w kompleksowy sposób zajmowałaby się leczeniem i rehabilitacją dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami
centralnego systemu nerwowego.
Poświęcenia budowy dokonał JE ks. Franciszek Kardynał Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski, a już w roku
2006 nastąpiło przekazanie nowoczesnego i przestronnego ośrodka, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także i dla rodzin pacjentów. Praca i służba Maltańskiego Centrum Pomocy opiera się na podejściu rozwojowym
opartym na relacji oraz na personalistycznej koncepcji człowieka, w której osoba jest wartością samą w sobie, niezależnie
od jej kwalifikacji fizycznych, psychicznych, jej zewnętrznego czy wewnętrznego stanu posiadania.

STRUKTURA MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY
1. Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji.
2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej z 5 poradniami:
• Poradnią Logopedyczną;
• Poradnią Zdrowia Psychicznego;
• Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym;
• Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dla dzieci z różnymi postaciami niepełnosprawności,
zarówno fizycznej, jak i umysłowej (m.in. dla dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym);
• Dziecięcą Opieką Koordynowaną – prowadzoną wspólnie z Kliniką Neonatologiczną Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne realizujące program pod nazwą „Kompleksowa Rehabilitacja Dzieci z Niepełnosprawnościami w MCPNDiIR – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji” zlecony przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedszkole obejmuje codzienną opieką od 65 do 70 dzieci, najczęściej z zaawansowanymi postaciami niepełnosprawności, tak fizycznej jak i intelektualnej. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna: „3i – indywidualna, interaktywna, intensywna” terapia dzieci z autyzmem.
Pracę w przedszkolu wspomagają wolontariusze włączający się w realizację programu „3i”, pomagając w realizacji
zabaw terapeutycznych, na basenie i w codziennych zajęciach. Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach muzycznych oraz uczestniczą w zajęciach na basenie. W kilku grupach prowadzone są zajęcia
dogoterapii oraz hipoterapii. Realizowany jest także program przez zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
który objął opieką 200 dzieci.
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Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie

WSPÓŁPRACA
1. We współpracy z francuskim stowarzyszeniem Autisme Espoirvers l’Ecole realizowany jest program dla dzieci
z autyzmem, gdzie stosowana jest specjalistyczna metoda „3i”, jedna z nielicznych metod dających wymierny
rezultat.
2. Realizowane są wizyty domowe w ramach „Środowiskowego Modelu Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego”. Projekt ten jest realizowany na terenie MCPNDiIR przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie.
Wizytami domowymi objęte są przede wszystkim rodziny z niemowlętami do 1. roku życia, dla których szczególnie
istotne jest wsparcie w naturalnym środowisku dziecka. Wizyty domowe realizowane są przez zespół specjalistów
(psycholog, logopeda, pedagog oraz fizjoterapeuta) w obecności rodziców, którzy włączają się w rehabilitację dziecka.
Program ten spotka się z wielkim uznaniem zarówno społecznym, jak i władz miejskich oraz samorządowych.
3. Współpraca w ramach wolontariatu europejskiego programu ERASMUS+. W ramach tej współpracy goszczono
w MCPNDiIR wolontariuszy z Francji, Hiszpanii i Ukrainy.
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA
MCPNDiIR prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną. Pracownicy biorą udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, sympozjach i szkoleniach. Prowadzone są szkolenia, seminaria dla psychologów i psychoterapeutów z całej Polski. MCPNDiIR przyjmuje praktykantów z kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Pedagogicznego,
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

PROJEKTY NA RZECZ MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY
Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom skutecznie wspomaga Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie poprzez następujące projekty, dzięki którym wsparcie jest efektywniejsze:
1. „ŚRODOWISKOWY MODEL PRACY Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” realizowany każdego roku dla
100 rodzin z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Celem projektu jest pozyskanie przez rodzinę nowych kompetencji w zakresie komunikacji, przede wszystkim dzięki prowadzonej w środowisku domowym terapii metodą Video Interaction Training. W ramach projektu przeprowadzanych jest rocznie
ponad 1000 wizyt domowych. Zwiększa to nie tylko kompetencje rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, ale również pomaga włączyć w życie rodziny zdrowe rodzeństwo, o którym bardzo często zapomina
się. Zajęcia prowadzone są z pedagogami, psychologami, fizjoterapeutami, logopedami.
2. „AED ratuje” – projekt zrealizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie, którego celem
było zwiększenie wiedzy uczniów i mieszkańców kilku miejscowości w województwie małopolskim (Głogoczów,
Bęczarka, Krzyszkowice). W wymienionych miejscowościach przeprowadzane były szkolenia, podczas których
przedstawiono materiały promujące wiedzę w zakresie zastosowania defibrylatorów AED wśród uczniów szkół
i mieszkańców wsi, edukowano mieszkańców jak współpracować z pogotowiem ratunkowym i innymi służbami.
3. Warsztaty i szkolenia psychologów, pedagogów i terapeutów z zakresu terapii dzieci z autyzmem, w tym: „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, „Podstawowe strategie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”,
„Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami”, „Videotrening komunikacji” i wiele innych.
Nie doszłoby do powstania Maltańskiego Centrum Pomocy gdyby nie rzesza darczyńców, zarówno firm, jak i osób prywatnych. Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe budowy należą się naszemu Konfratrowi Romanowi Zaleskiemu, a także Damie Maltańskiej Annie Branickiej Wolskiej, Konfratrowi Xaweremu hr. Konarskiemu, Państwu Jarosławowi i Beacie Laseckim. Bardzo dużą pomoc finansową uzyskaliśmy dzięki ówczesnemu kapelanowi ZPKM Ojcu
Regisowi Barwigowi.

MCPNDiIR obejmuje swoją pomocą rocznie blisko

600 niepełnosprawnych dzieci i ich rodziny.

W ciągu 14 lat swojej działalności udzielono pomocy

8000 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.

Z MCPNDIIR współpracuje
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MALTAŃSKI INTEGRACYJNY OBÓZ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZYRZYCU
Od roku 2005 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie organizuje Maltańskie Letnie Obozy Integracyjne
dla Osób Niepełnosprawnych w Szczyrzycu. Uczestnicy korzystają z gościnnie udostępnionych obiektów Opactwa Ojców
Cystersów. Podczas pobytu uczestnicy realizują plan warsztatów specjalnie dopasowanych do typu i stopnia niepełnosprawności. Obozy te łączą w sobie zabawę, naukę i integrację, są doskonałym połączeniem idei wychowania młodzieży,
jak również niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Rokrocznie, łącznie ponad 150 osób (niepełnosprawnych i wolontariuszy) spędza w Szczyrzycu czas, który daje ogromną radość (jakże potrzebną!), nie tylko beneficjentom, ale i wolontariuszom. Obozy organizowane są w turnusach w lipcu każdego roku. Kadra jest wyszkolona, a nad każdym turnusem
czuwa koordynator oraz ratownicy z Maltańskiej Służby Medycznej.
15 lat organizacji obozów to doświadczenie niezmiernie ważne, uzmysławiające nam potrzeby ludzi wokół i codzienne
problemy związane z niepełnosprawnością. Wiemy, że dla naszych podopiecznych i ich rodzin czas spędzony w Szczyrzycu to duża ulga w codziennych, często trudnych obowiązkach.
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OPŁATEK MALTAŃSKI
OGÓLNOPOLSKA AKCJA CHARYTATYWNA
Ofiarowanie duchowego i materialnego wsparcia ludziom
w potrzebie, rodzicom i dzieciom, osobom samotnym,
chorym i niepełnosprawnym
Projekt Opłatka Maltańskiego polega na corocznej organizacji spotkań wigilijnych dla najuboższych, w tym osób samotnych, opuszczonych, niepełnosprawnych, również rodzin, na terenie całej Polski – obecnie w 26 miastach oraz w Londynie. Od 2002 roku zapraszamy do świątecznego stołu setki ludzi w potrzebie. Dla większości z zaproszonych gości
możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia. Dlatego celem głównym projektu jest wsparcie zaproszonych gości pod względem psychologicznym, duchowym,
ale także i materialnym – każda osoba dorosła otrzymuje prezent – paczkę z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi,
natomiast dzieci otrzymują dopasowane do wieku i potrzeb podarunki. Prezenty wręcza św. Mikołaj wywołując każdą
osobę z imienia i nazwiska. Radość najmłodszych długo pozostaje w pamięci, a dla starszych stanowi poczucie, że ktoś
pamięta i chce pomóc.

Opłatek Maltański na Zamku Królewskim, Warszawa 2016
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Spotkania Opłatka Maltańskiego organizowane są w miejscach wyjątkowych, zwykle w eleganckich restauracjach,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na stworzenie ciepłej i pięknej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Dzielenie się
opłatkiem podczas spotkania ma zasadniczy wymiar symboliczny, nawiązuje do łacińskiego oblatum — czyli do tego,
co jest ofiarowane. Symbolika ta stała się ideą przewodnią naszych spotkań – ofiarować siebie innym – swój czas, swoje
serce, swoje możliwości.
Nie byłoby to możliwe bez pomocy darczyńców i sponsorów. To dzięki nim – ludziom dobrej woli i wielkiego serca możemy sprawić, że ci, dla których los nie był łaskawy, będą szczęśliwi choćby przez chwilę świątecznego spotkania.
Pierwszy Opłatek Maltański odbył się w 2002 roku w Pałacu Pugetów w Krakowie. Właściciel Pałacu Jerzy Donimirski
podjął na świątecznej kolacji 100 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Patronem Honorowym oraz
uczestnikiem tego spotkania był śp. JEm. ks. Franciszek Kardynał Macharski, który w kolejnych latach wspierał działania
Konfraterni Małopolskiej. Wydarzenie to dało początek akcji ogólnopolskiej – kontynuowanej nieprzerwanie od 2002 roku
oraz wspieranej przez wspaniałych ludzi, członków Zakonu Maltańskiego, właścicieli restauracji i hoteli, wolontariuszy
z całej Polski.

W efekcie tej współpracy Fundacja co roku podejmuje
posiłkiem i obdarowuje potrzebnymi produktami
blisko

3000 osób z całej Polski.

ś.p. JEm. ks. Franciszek Kard. Macharski na Opłatku
Maltańskim, Chrzanów 2004
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ŹRÓDŁA DUCHOWOŚCI KRAKOWA
Źródła Duchowości Krakowa to projekt edukacyjny dedykowany przede wszystkim młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, mający na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi z zakresu kultury i historii polskich miejsc
duchowych, takich jak klasztory i opactwa znajdujące się w Krakowie i okolicach. Miejsca te w szczególny sposób są
świadectwem wiary i kultury chrześcijańskiej. Uczestnicy projektu zwiedzają zabytki Krakowa oraz klasztory, opactwa,
biblioteki, muzea. Mają także możliwość spotkań i rozmów z osobami duchownymi, profesorami i ekspertami z różnych
dziedzin.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
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Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie

Projekt zakłada 3 dni spotkań wraz z noclegiem i pełnym wyżywieniem. Organizacja możliwa jest dzięki wsparciu darczyńców i sponsorów.
I dzień
• Zwiedzanie oraz spotkanie w Opactwie w Tyńcu.
• Zwiedzanie oraz spotkanie w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie.
• Zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie.
• Wieczór na Zamku Korzkiew.
II dzień
• Zwiedzanie Katedry na Wawelu.
• Spotkanie z Sercanami.
• Zwiedzanie Centrum Jana Pawła II.
• Zwiedzanie i spotkanie w Łagiewnikach.
• Wieczór na Zamku Korzkiew.
III dzień
• Zwiedzanie i spotkanie w Klasztorze Dominikanów w Krakowie.
• Prezentacja i spotkanie w Centrum Pomocy Maltańskiej.
• Zwiedzanie klasztoru Kamedułów.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie organizuje także charytatywne wydarzenia kulturalne na rzecz
pomocy potrzebującym, w tym koncerty, aukcje sztuki, wystawy. Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa oraz
instytucjami kultury, zwłaszcza z Instytutem Promocji Kultury Polskiej.

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W KRAKOWIE
al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
www.malopolska.zakonmaltanski.pl
KRS 0000410254
PKO Bank Polski S.A. 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156
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MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY „KOMANDORIA”
W POZNANIU
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA
W 1993 r. z inicjatywy maltańczyków oraz ks. Prałata Kazimierza Królaka, proboszcza parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami, powstała Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna „Pomoc Maltańska”. W czasie 20 lat pracy Przychodni
udzielono 87 tys. porad lekarskich. Dzięki życzliwości JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz proboszczów
parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami, Księdza Prałata Kazimierza Królaka i Księdza Prałata Pawła Deskura,
ZPKM otrzymał od Kościoła działkę, na której zbudował Maltańskie Centrum Pomocy Komandoria. W Centrum tym prowadzona jest działalność Maltańskich Gabinetów Specjalistycznych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Maltańskiego Ośrodka Geriatryczno-Gerontologicznego oraz w latach 2014–2019 funkcjonowała tam Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
„Oratorium Maltańskie“.

MALTAŃSKIE GABINETY SPECJALISTYCZNE
W listopadzie 2013 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich powołała Maltańskie Gabinety Specjalistyczne, które kontynuują pracę dotychczas istniejącej Przychodni, jednocześnie rozszerzając zakres świadczonych usług o szereg
nowych specjalności. Na powierzchni 200 m2 zlokalizowano trzy gabinety lekarskie, rejestrację, poczekalnię, archiwum,
kaplicę oraz zaplecze socjalne i gospodarcze.
Z funduszy uzyskanych między innymi podczas Maltańskich Koncertów Charytatywnych, zakupiony został specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Powstała Pracownia Densytometryczna wyposażona w nowoczesny densytometr do oceny
gęstości kości na postawie analizy kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej oraz Pracownia Ultrasonograficzna
wyposażona w ultrasonograf o szerokim spektrum diagnostycznym.
Od 2015 roku Maltańskie Gabinety Specjalistyczne objęte zostały honorowym patronatem Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne prowadzą charytatywną działalność medyczną skierowaną do osób chorych i potrzebujących, głównie uboższych oraz nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie mogą skorzystać z porad odpłatnych w innych placówkach. Wszystkie badania oraz konsultacje specjalistów są bezpłatne.
W ramach Maltańskich Gabinetów Specjalistycznych
można skorzystać z konsultacji w następujących specjalnościach:

Maltańskie Centrum Pomocy Komandoria
w Poznaniu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHOROBY WEWNĘTRZNE,
KARDIOLOGIA,
ORTOPEDIA,
GINEKOLOGIA,
ENDOKRYNOLOGIA,
PULMONOLOGIA,
OKULISTYKA,
UROLOGIA.

Realizacja powyższych zadań jest możliwa dzięki charytatywnej pracy lekarzy specjalistów, pracowników technicznych
oraz pracowników rejestracji. Obecnie przyjmuje 11 lekarzy specjalistów, 3 techników wykonujących badania densytometryczne oraz 4 panie rejestratorki.
Poza działalnością diagnostyczną i leczniczą przeprowadzony został cykl spotkań szkoleniowych w ramach Poradni Edukacyjnej dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą i Nadwagą.
Lekarze specjaliści z Maltańskich Gabinetów Specjalistycznych brali również udział w przedsięwzięciach „wyjazdowych”:
tzw. „białych sobotach”, zabezpieczeniu medycznym imprez masowych (m.in. Spotkania Lednickie) oraz przesiewowych
badaniach ortopedycznych w podpoznańskich szkołach.
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MALTAŃSKI OŚRODEK GERIATRYCZNO-GERONTOLOGICZNY
W 2014 roku na terenie Maltańskiego Centrum Pomocy „Komandoria” powstał także Maltański Ośrodek GeriatrycznoGerontologiczny.
Celem Ośrodka jest wspieranie osób starszych, przeciwdziałanie samotności, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin,
odkrywanie i rozwijanie pasji oraz rehabilitacja ruchowa. Rezultatami prowadzonych działań są: aktywizacja prowadząca
do pomyślnego starzenia się, poprawa w zakresie samodzielnego funkcjonowania seniorów w społeczeństwie i rodzinie,
spowolnienie procesu starzenia się oraz opóźnienie utraty samodzielności, umożliwienie artykułowania charakterystycznych dla seniorów potrzeb, uzyskanie satysfakcji ze sprawstwa, zapobieganie oraz zwalczanie poczucia samotności oraz
osamotnienia, wyrobienie nawyków systematycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
1. W aspekcie medycznym Seniorzy mogą uzyskać pomoc w Maltańskich Gabinetach Specjalistycznych.
2. W aspekcie psychospołecznym Ośrodek zapewnia beneficjentom wsparcie psychologa, prawnika, pedagogów,
instruktora terapii zajęciowej, dietetyka, absolwenta turystyki i rekreacji, fizjoterapeuty. Organizowane są spotkania
tematyczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki (m.in. Palmiarnia, Ogród Botaniczny, Arboretum, rejs statkiem
po Warcie, zwiedzanie zabytków np. Zamek w Kórniku), zajęcia kulturalne (warsztaty muzyczne, wyjścia do kina,
muzeum, teatru, filharmonii, widowiska, spotkania filmowe i podróżnicze), zajęcia komputerowe, warsztaty rękodzielnicze (florystyka, ceramika, decoupage, kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne), zajęcia ruchowe (gimnastyka, nordic walking), zajęcia z zakresu pierwszej pomocy oraz wspólne spacery. Beneficjenci biorą także udział
w akcji „Drugie życie książki”.
Ośrodek jest współfinansowany przez Miasto Poznań.

Corocznie ze wsparcia Ośrodka korzysta ponad

450 osób.
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ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ORATORIUM MALTAŃSKIE”
W latach 2014–2019 na terenie Maltańskiego Centrum Pomocy „Komandoria” funkcjonowała Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Oratorium Maltańskie”. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci, w wieku od 6 do 15 roku, głównie z rodzin
dysfunkcyjnych.
Dzieci mogły liczyć na pomoc przy odrabianiu zadań domowych, wyrównywaniu szkolnych zaległości oraz rozwiązywaniu
problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Świetlica zajmowała się także organizacją czasu wolnego, organizowaniem zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych. Każdego dnia dzieci miały zapewniony posiłek, przygotowywany zazwyczaj wspólnie, w ramach treningu kulinarnego.
Świetlica dawała możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, dawała szansę na naukę samodzielności, odpowiedzialności oraz pozytywnych zachowań, a także funkcjonowania w grupie. Działalność Świetlicy współfinansowana była
przez Miasto Poznań. Planowane jest wznowienie działań.
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
WTZ prowadzone przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu przy ul. Miastkowskiej powstały
w 2005 roku, a w obliczu potrzeb, poszerzone zostały w 2013 w postaci drugiego oddziału przy ul. Świętojańskiej.
Warsztaty zwykle obejmują 50 uczestników: osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia dostosowane są
do potrzeb każdego z uczestników uzupełniając rehabilitację, integrację społeczną, a także oferując wsparcie zawodowe.
Podczas zajęć rozwijane są umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradność osobista.
WTZ przygotowują do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.
W ramach integracji społecznej odbywają się liczne wyjścia do kin, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Prowadzona
jest również w szerokim zakresie integracja ze środowiskiem lokalnym oraz przyległymi parafiami pw. świętego Jana
Jerozolimskiego za Murami i pw. Objawienia Pańskiego. Rozwijane są także podstawowe umiejętności zawodowe umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Aktywizacja społeczno-zawodowa, polega m.in. na uczestnictwie podopiecznych w targach pracy, uczestnictwie w szkoleniach dotyczących
podnoszenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, na korzystaniu z poradnictwa psychologicznego.
TERAPIA ZAJĘCIOWA odbywa się w pracowniach:
• gospodarstwa domowego,
• rękodzieła artystycznego,
• plastycznej,
• umiejętności społecznych,
• na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu – ćwiczenia usprawniające.
Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.
Podopieczni biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, takich jak koncerty okolicznościowe, wycieczki do ciekawych miejsc, udział w zawodach sportowych, uczestnictwo w wystawach i kiermaszach prac. Działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej to również udział w pielgrzymkach, Spotkaniach Młodych Lednica 2000, mszach i nabożeństwach. Wyroby powstające w trakcie naszej codziennej pracy można nabyć na straganach i kiermaszach okolicznościowych. Realizowana jest współpraca z placówkami o podobnym charakterze, miedzy innymi z Domem Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie.
Corocznie w Warsztatach organizowane są spotkania wielkanocne i wigilijne, podczas których uczestnicy wraz z terapeutami prezentują okolicznościowe przedstawienia. Od wielu lat warsztaty terapii zajęciowej organizują wyjazdy na zimowiska do Puszczy Zielonki oraz letnie wyjazdy nad morze, w czasie których podopieczni regenerują siły do dalszej pracy.
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DOM POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE
Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie funkcjonuje od 1 lipca 2000 r. i jest prowadzony jest przez Fundację Polskich
Kawalerów Maltańskich na zlecenie Powiatu Poznańskiego. Dom dysponuje 25 miejscami pobytu dziennego. W zajęciach
uczestniczą osoby przewlekle, psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie. U części z nich występują niepełnosprawności sprzężone: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch. Kadrę merytoryczną Domu stanowi 6 wysoko
wykwalifikowanych osób.
Podczas codziennych zajęć podopieczni Domu uczestniczą w zajęciach z zakresu:
1. Terapii: psychoedukacyjnej i psychoprofilaktycznej, pedagogicznej, zajęciowej;
2. Treningach: kulinarnym, budżetowym, umiejętności praktycznych, w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;
3. Ruchowych zajęciach ogólnousprawniających (indywidualnych i grupowych).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie
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Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie organizuje szereg cyklicznych imprez o zasięgu regionalnym dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsze z nich to:
1. Malta Strong – integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna. Zawody wzorowane są na profesjonalnych zawodach
dla „siłaczy”. Corocznie, od 13 lat, bierze w nich udział ponad 100 osób z 12–15 placówek. Sportowcy mają szansę
na udowodnienie, że niepełnosprawność nie przeszkadza w uprawianiu dyscyplin, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się „ekstremalnymi”.
2. Zlot Talentów – Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu
poznańskiego. Jednym z celów przedsięwzięcia jest zmiana postaw społecznych i estetycznych odbiorców, którzy
często nie znają lub odrzucają twórczość outsiderów kierując się przekonaniem, że tylko wykształcony i znany
twórca może tworzyć wartościowe dzieła. W trakcie siedmiu dotychczasowych edycji Przeglądu zaprezentowano
dorobek artystyczny ok. 900 niepełnosprawnych osób. Była okazja do podziwiania twórczości w różnych kategoriach: plastycznej, muzycznej, literackiej, teatralnej i filmowej. Laureaci otrzymują dyplomy i wartościowe nagrody
rzeczowe. Wydawany jest także kalendarz lub zestaw widokówek – prezentujące prace artystyczne. Corocznie
wyłaniany jest Talent Roku, wyróżniany Pucharem Starosty Poznańskiego oraz nagrodą indywidualną. Każdy przegląd wieńczy koncert piosenkarza - profesjonalisty.
3. Wieczór z Aniołami – przedświąteczna uroczystość promująca działania na rzecz rozwijania zainteresowań
i uzdolnień osób niepełnosprawnych. W grudniu, od ponad 15 lat, w puszczykowskiej Sali św. Jana Pawła spotyka
się ponad 250 osób, w tym 180 niepełnosprawnych z 20 wielkopolskich placówek. Jest czas na podziwianie prac
plastycznych o bożonarodzeniowej tematyce, obejrzenie mini-spektaklu z cyklu „Pięciu Aniołów w niebie mieszkało” oraz wspólne kolędowanie.
4. Warsztaty kulinarno-rękodzielnicze organizowane są we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu Wsparcie udzielane jest osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującym na terenie kilku powiatów Wielkopolski (poznański, złotowski, obornicki, złotowski). Do ważniejszych zadań można zaliczyć: My – Pasjonaci, Targ smaku, Na rybnej fali, Wielkopolskie smaki,
Grudzień z pasją, Pomysłodajnia, Inspiratornia. Dotychczas odbyło się siedem edycji. W trakcie zajęć realizowane
są cele: nauka i utrwalanie umiejętności odmierzania i ważenia, adekwatnego gospodarowania pieniędzmi, poznanie walorów odżywczych różnorodnych produktów spożywczych, wykonywanie (sposobem domowym) przetworów z warzyw, owoców i mięsa, doskonalenie samoobsługi i podniesienie poziomu samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności domowych. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje certyfikat oraz wspólnie
redagowaną mini-książkę kucharską zawierającą przepisy oraz zdjęcia przedstawiające beneficjentów w trakcie
pracy.
5. Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego – w ciągu czterech dni –
pod kierunkiem profesjonalnych artystów – swoje uzdolnienia corocznie szlifuje do 25 osób z różnymi kategoriami
niepełnosprawności. Organizowane są następujące warsztaty: malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, teatralne, multimedialne.
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POZOSTAŁE PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ
POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH POMOC
MALTAŃSKA W POZNANIU
„Rozwój i aktywność drogą do zdrowia psychicznego” – cykl warsztatów oraz porad
usprawniających i rehabilitacyjnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego dla 60 osób.

„Nasze pasje” – uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych mające na celu podniesienie poziomu
jakości życia osób starszych.

„Poznajemy Poznań” – to projekt edukacyjny dedykowany grupie 45 dzieci z gminy Mieścisko. Głównym
celem projektu było udzielenie wsparcia dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią i kulturą miasta i regionu, zaciekawienie tradycją regionu.

„Akademia Seniora” – to cykl szkoleń dla seniorów: udzielanie pierwszej pomocy oraz spotkanie z dietetykiem.
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WIECZERZE WIGILIJNE DLA NAJUBOŻSZYCH
Wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK, Fundacja organizuje kolację wigilijną dla 60 dzieci z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych.
Wieczerze nazywane Opłatkami Maltańskimi, Konfraternia Wielkopolska organizuje także dla:
• 150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, starszych, samotnych oraz ich opiekunów w Szczecinie;
• 130 osób potrzebujących, przede wszystkim osób starszych, ubogich, samotnych i dzieci w Grajewie;
• wsparcie i świąteczne paczki przekazane zostały 40 podopiecznym działającego na Podlasiu Hospicjum
Proroka Eliasza.

WSPARCIE POZA GRANICAMI POLSKI
Odrębnym profilem działania Konfraterni Wielkopolskiej jest wsparcie misji na Papui Nowej Gwinei oraz w Kamerunie.
W ramach takiej pomocy w latach 2016, 2017 i 2018 wykonanych zostało kilkadziesiąt operacji ortopedycznych w Szpitalach w Madang i Kundiawie (Papua Nowa Gwinea) z zastosowaniem sprzętu medycznego przekazanego tym szpitalom
przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Dzięki takiemu wsparciu lekarze ortopedzi wprowadzili nowe, dotychczas niedostępne w Papui Nowej Gwinei techniki operacyjne leczenia ortopedycznego. Szczególnie przydatne okazały
się operacje z zakresu ortopedii dziecięcej oraz metody Ilizarowa, która pozwala na skuteczne leczenie zaniedbanych
i powikłanych przypadków złamań i infekcji kości. Aby techniki te weszły na stałe do arsenału metod leczenia w Papui,
przeprowadzone zostały kursy dla personelu medycznego (technicy, pielęgniarki, lekarze).

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH POMOC MALTAŃSKA
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
www.wielkopolska.zakonmaltanski.pl
KRS 0000207523
Bank Pekao SA I O. 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
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Warszawa
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MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA
W BARCZEWIE
Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2004 r.
W latach 2004–2012, kiedy ośrodek funkcjonował w Olsztynie, liczył 30 łóżek.
Obecnie nasza placówka w Barczewie liczy 77 łóżek, w tym 15 łóżek dla pacjentów wymagających przewlekłej wentylacji
mechanicznej oraz 62 łóżka dla przewlekle chorych, w tym osób w stanie terminalnym lub w stanie wegetatywnym lub
w śpiączce, również żywionych dojelitowo lub pozajelitowo.
Największą grupę naszych podopiecznych stanowią pacjenci w podeszłym wieku ze schorzeniami neurologicznymi, m.in.
po udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia i reanimacji z niedotlenieniem mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych i urazach wielonarządowych, z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona itp. W grupie pacjentów wymagających
zastosowania respiratora coraz częściej zdarzają się również pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc /POChP/
czy stwardnieniem bocznym zanikowym /SLA/.
W ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych naszym pacjentom oferujemy:
• opiekę lekarską,
• opiekę pielęgniarską,
• opiekunek medycznych,
• opiekę psychologiczną,
• terapię mowy /neurologopedyczną/,
• terapię zajęciową,
• terapię z zastosowaniem respiratora do przewlekłej wentylacji mechanicznej,
• leczenie farmakologiczne i dietetyczne, w tym żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
• badania diagnostyczne,
• zaopatrzenie w wyroby medyczne,
• edukację zdrowotną,
• opiekę duszpasterską,
• rehabilitację stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną.

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie
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Dodatkowo, w codziennej opiece nad pacjentami, do diagnostyki, terapii i komunikacji wykorzystujemy multimedialny system C-Eye, stymulację wielozmysłową w sali terapii polisensorycznej, terapię dysfagii dla osób z zaburzeniami połykania
oraz terapię zaburzeń poznawczych dla osób z demencją i otępieniem.
W usprawnianiu naszych pacjentów wykorzystujemy wszelkie znane metody neurorehabilitacji, a pomaga nam w tym
bogate wyposażenie placówki, m.in.: UGUL, wanna wirówka do kończyn górnych, stoły pionizacyjne, wysokie balkoniki
do nauki chodu, parapodium, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, magnetronic, diadynamic, ultradźwięki, laser
biomedyczny, aparat do krioterapii, lampa Bioptron i Solux, aparat do terapii dysfagii itp.
Dla rodzin naszych pacjentów proponujemy również tzw. opiekę wytchnieniową, kiedy my sprawujemy opiekę nad osobą
chorą, a członkowie rodziny/opiekunowie mogą w tym czasie zająć się własnym zdrowiem, odpoczynkiem lub załatwić
ważne sprawy rodzinne.
Wysoko wykwalifikowany medyczny zespół terapeutyczny w placówce stanowią:
1. lekarze specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, pulmonologii,
psychiatrii i rehabilitacji medycznej,
2. pielęgniarki wyspecjalizowane w opiece długoterminowej, paliatywnej i anestezjologicznej,
3. opiekunki medyczne,
4. fizjoterapeuci,
5. psycholog,
6. neurologopeda,
7. terapeuta zajęciowy.
Jesteśmy po to, żeby nieść ulgę w cierpieniu, przywracać nadzieję i usprawniać naszych pacjentów w najwyższym, możliwym stopniu zgodnie z naszym mottem:

Tam, gdzie jest nadzieja i cierpienie, tam i my jesteśmy…
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „MICHAŁA ARCHANIOŁA”
W SZYLDAKU
Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku przeznaczony jest dla 100 osób dotkniętych chorobą psychiczną. Na terenie ośrodka znajdują się także dwa mniejsze domki, które przeznaczone są dla 16 osób wysokofunkcjonujących. Głównym celem działalności DPS, oprócz zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców, jest prowadzenie
szeroko rozumianej terapii zmierzającej do zdrowienia, a w konsekwencji do usamodzielnienia się.
W ramach terapii organizowane są różnorodne formy treningów: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy biorą udział w psychoedukacji grupowej, treningach inteligencji emocjonalnej, w psychoterapiach grupowych i indywidualnych. Praca zespołu terapeutów poddawana jest superwizji.

Dom Pomocy Maltańskiej w Szyldaku

Wielkim sukcesem terapeutycznym mijającego roku jest
usamodzielnienie się

3 mieszkańców.

Tworzą oni grupę „ekspertów przez doświadczenie”, którzy pracują i funkcjonują w środowisku. Służą swoją pomocą
i doświadczeniem zarówno mieszkańcom, jak i terapeutom. W najbliższej przyszłości kolejni mieszkańcy będą przygotowywani do opuszczenia DPS.
Dom stanowi miejsce stażowe dla studentów Podyplomowych Studiów z Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W naszej placówce regularnie spotyka się grupa Balinta, która służy lepszemu zrozumieniu relacji pomiędzy kadrą, a mieszkańcami. Opiekę formalną nad ośrodkiem sprawuje
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”.
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MALTA CAMPS – MIĘDZYNARODOWE OBOZY
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Międzynarodowy obóz – Malta Camp – jest dorocznym, integracyjnym spotkaniem młodych niepełnosprawnych gości
i ich opiekunów z około 25 krajów. Co roku inny kraj organizuje wspólny czas zabawy i integracji dla blisko 500 młodych
ludzi z całego świata, z których około 200 stanowią osoby z niepełnosprawnościami różnego stopnia i rodzaju. Celem jest
umożliwienie gościom wymiany doświadczeń oraz nawiązanie międzynarodowych przyjaźni, co znajduje wyraz w motto
obozu:

Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!
Gospodarzem obozu jest asocjacja Zakonu Maltańskiego
w danym kraju oraz młodzież
maltańska zrzeszająca się
specjalnie po to, by co roku
uczestniczyć i organizować
czas podopiecznym z całego świata. Jest to największe tego rodzaju wydarzenie
w Europie i wymaga rocznego, szczegółowego przygotowania.
Polska młodzież maltańska
tzw. Mała Malta zorganizowała już dwukrotnie takie
międzynarodowe spotkanie
na terenie kraju (1996 i 2016).
Ostatnie wydarzenie miało
miejsce w Piekarach pod Krakowem i trwało 8 dni. Nad
organizacją Obozów czuwa
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska.
Co
roku
wolontariusze
z Polski jadą na kolejny Malta Camp w innym kraju, tym
samym środowisko osób
uczestniczących
poszerza
swoje kontakty, buduje relacje
w oparciu o wartości krzyża
maltańskiego i wiary chrześcijańskiej.

Malta Camp, Kraków 2016
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Łukasz Sagan, Phidippides Run, 2019
foto: Michał Złotowski

ZAKON MALTAŃSKI EKSTREMALNIE
Zaczęło się w 2014 roku od przyjęcia honorowego, sportowego zakładu – ironman za respiratory. Tomasz Tarnowski,
członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, w 10 tygodni przygotował się do pierwszego w życiu triathlonu i wystartował na dystansie Iron Man’a – 3,8 km pływanie, 180 km rower, 42 km bieg. Ciężki trening, codzienne zmęczenie,
w połączeniu z regularną pracą zawodową i prowadzeniem akcji charytatywnej, motywowane były pomocą niepełnosprawnym. Tomasz (48 l.) ukończył profesjonalne zawody z wynikiem: 12 godzin 22 minuty 30 sekund, ale największym
sukcesem okazało się zebranie ponad 200 000 zł na zakup respiratorów i sprzętu medycznego dla Maltańskiego Centrum
Pomocy bł. Gerarda w Barczewie. Wówczas wykuło się motto programu ZM Ekstremalnie:

Jestem stworzony z wiary i miłości – nie strachu i zwątpienia.
Tworzą mnie tysiące kroków, a nie jeden skok,
działania nie deklaracje. Wytrwałością pokonuję bariery
– wyznaję zasadę, że dopóki walczę jestem zwycięzcą.
Tomasz Tarnowski
W kolejnych latach Tomasz Tarnowski wraz z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska zorganizował kolejne projekty, biorąc w nich aktywny udział wraz ze sportowcami i zaproszonymi znanymi osobami,
w tym również z show biznesu.
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Projekty zrealizowane:
2014 – Ironman za Respiratory – Triathlon – 3,8 km pływanie, 180 km rower, 42 km bieg. Polska.
2015 – Pomoc za Ultramaraton – Bieg Rzeźnika – 78 km. Polska.
2017 – Biegnę dla tych, którzy marzą by chodzić – Maraton w Dębnie 42 km. Polska.
2018 – Więcej niż Ironman – MŚ w Ultratriathlonie na dystansie 3x ironman – 553 km

oraz HardaSuka Ultimate Triathlon Challenge 280 km. Niemcy, Polska, Słowacja.

2019 – Phidippides Run – 490 km – jeden z najtrudniejszych biegów ultra na świecie. Grecja.

Podczas pięciu akcji na konto Fundacji
wpłynęło

483 872 zł.

Zakon Maltański Ekstremalnie to sportowo-charytatywny program wspierający działalność dobroczynną Zakonu Maltańskiego w Polsce. Projekt ma na celu zbiórkę pieniędzy w ekstremalnym sportowo stylu. Uczestnikami projektu są
sportowcy, postaci świata filmu, biznesu, którzy biorą udział w niebywale trudnych sportowo wyzwaniach, wymagających
poświęcenia i wyrzeczenia w trakcie długich przygotowań. Medialne wydarzenia pomagają zachęcić do wpłat na rzecz
potrzebujących.

Szczegółowe informacje:
www.ironman.zakonmaltanski.pl
www.ultramaraton.zakonmaltanski.pl
www.maraton.zakonmaltanski.pl

www.wiecejnizironman.zakonmaltanski.pl
www.490.zakonmaltanski.pl
facebook: zakon maltanski EKSTREMALNIE

Robert Karaś, Ultratriathlon, 2018
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ODDZIAŁ W KATOWICACH FUNDACJI POLSKICH
KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOC
MALTAŃSKA
CENTRUM POMOCY W KATOWICACH
Działalność wśród osób niepełnosprawnych na Śląsku została zapoczątkowana w 1992 roku. Pierwsza posługa skupiała
się na organizacji wyjazdów wolontariuszy i osób niepełnosprawnych na międzynarodowe obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, tzw. Małą Maltę oraz Międzynarodowe Pielgrzymki do Lourdes. Kolejne lata zaowocowały poszerzeniem grona
wolontariuszy i częstszym kontaktem z osobami niepełnosprawnymi. Następnym etapem rozwoju maltańskich działań
na Śląsku było nawiązanie stałej współpracy z ośrodkiem Caritas „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi, a następnie z innymi ośrodkami Caritas.
W 2004 roku został otwarty Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Działalność placówki maltańskiej od samego początku oparta była o wolontariat.
Z biegiem lat wzrosła liczba osób niepełnosprawnych potrzebujących naszego wsparcia, ale jednocześnie dzięki stałemu
rozwojowi wolontariuszy i pozyskiwaniu środków finansowych pojawiły się większe możliwości, by pomagać chorym.
Dzisiaj Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej prowadzi:
• aktywizację zawodową dla osób
niepełnosprawnych;
• konsultacje psychologiczne;
• warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych;
• warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy;
• wyjazdy dla osób niepełnosprawnych w ramach
aktywizacji społecznej i kulturalnej;
• pomoc żywnościową PEAD;
• wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego;
• transport osób niepełnosprawnych.
W ramach wieloletniej działalności zostało zrealizowanych
ponad kilkaset wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, piesze pielgrzymki osób niepełnosprawnych na Jasną Górę,
Obozy Maltańskie w Szczyrzycu. Ponadto wolontariusze
pomagali przy organizacji Międzynarodowej Pielgrzymki
do Lourdes czy Małej Malty.

MALTAŃSKIE RODZINNE OBOZY
W GROBNIKACH
Od 2015 roku organizowane są Maltańskie Rodzinne
Obozy w Grobnikach, w miejscu historycznej Maltańskiej
Komandorii. Jak zawsze, czas obozu wypełniony jest różnymi atrakcjami, w których biorą udział wspólnie maltańczycy oraz członkowie lokalnej, grobnickiej społeczności.
Oprócz np. spotkania ze strażakami, warsztatów plastycznych i podchodów, na dzieci czekają także przejażdżki
konne i dzień spędzony nad zalewem. Nie brakuje też bardzo istotnych elementów duchowych. Tradycyjnie w jeden
z wieczorów uczestnicy obozu i mieszkańcy zbierają się
na wspólnej modlitwie.
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ZIMOWISKO MALTAŃSKIE
Zimowiska to bezpłatne wyjazdy aktywizujące społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną, których sytuacja życiowa
nie pozwala na jakiekolwiek wyjazdy i rekreację. Organizowane są od 2014 roku w Ośrodku Wczasowo-Rekolekcyjnym
Caritas w Zakrzowie.
Co roku w zimowisku biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach Ligocie. Każdego roku grupa
dzieci wraz z kadrą wychowawców i wolontariuszy spędza tydzień wypełniony zabawą, nauką, wypoczynkiem, integracją.
Zimowiska w widoczny sposób wypełniają program rehabilitacji uczniów i znacząco wpływają na postępy w nauce i radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.
Hasłem przewodnim jednego z wyjazdów było „Niebo nad nami”. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznawać układ słoneczny i zbudować jego model wg. własnej inwencji twórczej, ale także odkryć, iż każdy z nich może być gwiazdą. W odkrywaniu cech prawdziwej gwiazdy pomagał aktor Łukasz Guzy, który gościnnie prowadził warsztaty przygotowane specjalnie na Zimowisko. Dzieci miały także możliwość grać w sztuce i śpiewać do mikrofonu, aby poczuć się jak prawdziwi
artyści na scenie.

MALTAŃSKI DZIEŃ DZIECKA
Maltański Dzień Dziecka to inicjatywa powstała na kanwie projektu Opłatek Maltański, którego historia sięga 2002 roku.
Z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy nie tylko w okresie Bożego Narodzenia w roku 2010 zrodził się pomysł przygotowania czerwcowego spotkania dla najmłodszych potrzebujących z Katowic i Chorzowa.
Dotychczas w Maltańskim Dniu Dziecka uczestniczyło blisko 1000 dzieci z Chorzowa i Katowic. Wielu z nich towarzyszyli
rodzice lub opiekunowie.
Gośćmi kolejnych edycji są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice i opiekunowie, którzy objęci są opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, Katowicach, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
imienia Polskich Kawalerów Maltańskich oraz mieszkańców Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Jadwiżanki w Katowicach-Bogucicach. W czasie spotkania na dzieci zawsze czeka wiele atrakcji: gry, zabawy, występy,
pokazy tańca i sztuk walki oraz inne niespodzianki. Poczęstunek dla wszystkich gości zapewniają właściciele restauracji
Marysin Dwór-Park – Państwo Maria i Mieczysław Kucharscy.
Dzień pełen atrakcji wieńczy msza św. za dzieci, w tym dzieci nienarodzone oraz ich rodziców, odprawiana w katowickiej
archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach.
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KOLONIE MALTAŃSKIE NAD BAŁTYKIEM
Uczestnikami dwutygodniowej Maltańskiej Kolonii nad Bałtykiem są dzieci w wieku od 7 do 16 lat, zarówno z rodzin niezamożnych, jak i te, dla których wyjazd nad morze nie stanowi kłopotu finansowego.
Ideą wyjazdu jest przede wszystkim odpoczynek dziecka, dobra zabawa, nauka samodzielności oraz oderwanie od otaczającej rzeczywistości. Istotnymi zajęciami są te, w których uczestnicy mogą wykazać się aktywnością sportową, a także artystyczną. W ramach kolonii dzieci biorą również czynny udział w zajęciach z pierwszej pomocy prowadzonych
pod okiem ratownika. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom znajomości pierwszej pomocy, a także nagrodę rzeczową.
Kolonie organizowane są dzięki darczyńcom i sponsorom, w tym dzięki Gminie Myślenice oraz Małopolskiemu Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Do roku 2019 w Maltańskiej Kolonii udział wzięło 1100 dzieci z Małopolski.
Pierwsze 6 wyjazdów kolonijnych odbyło się w Gniewinie, a 9 kolejnych w Objeździe.

Dzięki wypoczynkowi i zabawie dzieci nabierają sił i samodzielności,
dzięki którym łatwiej dają sobie radę po przyjeździe do domu.
LETNIA SZKOŁA KADETÓW
Obóz formacyjny dla młodzieży maltańskiej zainicjowany został w 2017 roku przez Konfraternię Północno-Europejską
w Wielkiej Brytanii oraz Konfraternię Śląską.
Program tygodniowej Szkoły, odbywającej się w wakacje letnie obejmuje:
• formację religijną w charyzmacie Zakonu Maltańskiego;
• szkolenia praktyczne w zakresie wolontariatu;
• zajęcia rozwijające kompetencje interpersonalne.
Istotnym elementem obozu jest integracja młodzieży maltańskiej, budowana poprzez gry, zabawy, wycieczki szlakami
górskimi oraz rozmowy w grupach.
Podczas szkoleń kadeci są przygotowywani do wyzwań, jakie niosą ze sobą maltańskie misje szpitalne i charytatywne.
Obóz adresowany jest do osób w przedziale wiekowym od 14 do 21 roku życia, zamieszkujących na stałe w Polsce oraz
do Polonii z Wielkiej Brytanii i Francji.
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Karawana Kadetów, Malta 2018

KARAWANA KADETÓW
Od 2018 roku realizowany jest projekt „Karawana Kadetów Maltańskich”. Młodzież maltańska w ramach Karawany odwiedza historyczne miejsca związane z działalnością i misją Zakonu św. Jana., np. Rzym, Maltę.
Kadeci Maltańscy stanowią najmłodsze wiekowo ramię wolontariatu. Poprzez wyjazdy integracyjne i szkoleniowe poznają historię, tradycje oraz charyzmat Zakonu. Lokalnie angażują się w akcje charytatywne u boku starszych, bardziej
doświadczonych wolontariuszy.
Oprócz kadetów w wyjeździe biorą udział Damy i Kawalerowie Maltańscy, zarówno z Polski, jak i z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w wieku senioralnym. Dzięki temu następuje międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.
W programie Karawany oprócz elementów duchowych, formacyjnych, historycznych i kulturalnych nie brakuje czasu
na wspólne biesiadowanie i relaks nad morzem oraz alternatywne wycieczki.

REKOLEKCJE MALTAŃSKIE
Jak co roku, w ostatni weekend września, zapraszamy członków Zakonu, wolontariuszy, kadetów oraz przyjaciół i sympatyków Zakonu Maltańskiego na Rekolekcje Maltańskie. Mają one miejsce w Rudach, w dawnym Opactwie OO. Cystersów.
Prowadzi je ks. Michał Palowski, Kapelan Konwentualny Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOC MALTAŃSKA
ul. Jazgarzewska 17/5, 00-730 Warszawa
www.mazowsze.zakonmaltanski.pl
KRS 0000174988
PKO BP S.A. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512
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Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

Fundac ja Ś w. Ja n a Jerozolimskiego

FUNDACJA ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO
Źródła Fundacji sięgają wczesnych lat 1980 w Londynie. Fundatorem i założycielem był ś.p. profesor Andrzej Ciechanowiecki. Jako cel postawił sobie pomaganie Polakom znajdującym się w potrzebie w Polsce i na emigracji. Pierwszym
krokiem był zakup i prowadzenie Hospicjum dla starszych i samotnych osób w Londynie. W działalność fundacji zaangażowani byli również ś.p. Rafał Smorczewski i Adam Zamoyski (organizowali m.in. transporty leków dla szpitali).
Fundacja św. Jana została zarejestrowana 1990 r., stając się pierwszą organizacją związaną z działalnością Zakonu
Maltańskiego na ziemiach polskich po upadku komunizmu. Dla celów Fundacji zakupiono dom przy ul. Królowej Aldony
13 w Warszawie.
W pierwszych latach zajmowano się pomocą rodzinom wielodzietnym, rozdzielaniem darów zagranicznych (zwłaszcza
leków, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu szpitalnego). Od 1999 roku zaczęto nową działalność z inicjatywy Joanny Radziwiłłowej: pomoc dzieciom z rodzin z problemami (Dom św. Mikołaja). W 2002 r. Joanna otworzyła Dom Małego Stasia, później Dom Piotra i Dom Pawła. Joanna Radziwiłłowa, z zaangażowaniem i oddaniem, prowadziła tę działalność
aż do 2016 r.
W 2017 r. Fundacja zmieniła swój obszar aktywności i dzisiaj działa na rzecz osób starszych, najuboższych i niepełnosprawnych. Placówką stacjonarną działań Fundacji jest dom przy ul. Królowej Aldony 13 w Warszawie.
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KLUB SENIORA
Ideą Klubu jest wsparcie seniorów w radzeniu sobie z trudnościami i problemami podeszłego wieku. Dzięki organizowanym zajęciom oraz serdecznej atmosferze, możemy realnie wpływać na zmniejszenie negatywnych aspektów starzenia
się.
Poza opiekunem merytorycznym, Klub jest prowadzony w 100% przez wolontariuszy i jak dotąd, nie pobiera dotacji z funduszy miejskich czy rządowych. Utrzymuje się wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu osób prywatnych i firm.
Klub prowadzony jest przez doświadczonych wolontariuszy. Stanowi on miejsce spotkań dla ok. 30 seniorów, którzy
mogą ciekawie spędzić czas, porozmawiać w miłym towarzystwie, zdobywać wiedzę i umiejętności, dzielić się z innymi
swoimi doświadczeniami oraz zjeść zdrowy posiłek. W ośrodku przy ul. Królowej Aldony zajęcia dla seniorów odbywają
się 3 razy w tygodniu.
Ramowy plan zajęć:
• 11.00–11.30 Rozmowy przy herbacie – inwestujemy w relacje,
• 11.30–12.00 W górę serca – chwila modlitwy i refleksji – inwestujemy w ducha,
• 12.00–12.15 Czas na gimnastykę – inwestujemy w ciało,
• 12.15–13.30 Zajęcia (zajęcia plastyczne, gry, zabawy, zajęcia psychologiczne),
• 13.30–14.00 Posiłek – inwestujemy w zdrowie.
Obecnie zajęcia prowadzone są w oparciu o umiejętności i kompetencje wolontariuszy, seniorów i opiekuna merytorycznego.
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MALTAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
W Maltańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej prowadzona jest psychoterapia osób, które zmagają się z lękiem, depresją, objawami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania, doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego
stresu lub wypalenia, utrzymujących się trudnych emocji, mają trudności w relacjach, borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości, poszukują sensu życia i własnej tożsamości, doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego, wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą
je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.
W pracy psychoterapeutycznej kadra kieruje się zintegrowanym podejściem do osoby, co dotyczy wzajemnego przenikania się poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego, społecznego i duchowego.
Terapeuci opierają się na założeniach antropologii chrześcijańskiej (personalizmie), odwołując się do wolności i godności
osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, świadomej, rozumnej, ale i uwarunkowanej kontekstem zarówno psychicznym,
biologicznym jak i społecznym. Podejście to zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, które nie są w sprzeczności z chrześcijańską wizją człowieka.
Wdrażane są następujące podejścia: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, egzystencjalno-humanistyczne, analizy transakcyjnej, systemowej terapii rodzin, terapii schematów oraz terapii Gestalt.
Terapeuci są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Zakładając wpływ sfery duchowej na funkcjonowanie psychiczne, wyraźnie oddzielamy profesjonalną pracę psychoterapeutyczną od adekwatnej pomocy duchowej.
W ośrodku prowadzimy konsultacje psychologiczne, długoterminowe i krótkoterminowe terapie indywidualne, spotkania
wspierające, psychoterapie grupowe oraz warsztaty rozwojowe. Współpracujemy z osobami duchownymi oraz Domami
Miłosierdzia.
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KUCHNIA ŚWIĘTEGO JANA
Kuchnia Świętego Jana otwiera swoje podwoje dwa razy w tygodniu: w środy i w soboty. Przygotowywany jest ciepły
posiłek dla potrzebujących – bezdomnych, ubogich, samotnych. W kuchni pracują wolontariusze.
Nie jest to jedynie miejsce przygotowywania i wydawanie obiadów, to także czas kameralnych rozmów, modlitwy i spotkań z najbardziej potrzebującymi.
Każdorazowo z kuchni korzysta około 30 osób.

Fundacja św. Jana Jerozolimskiego
ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa
www.fundacjaswjana.pl
KRS: 0000184419
Bank PKO 76 1020 1013 0000 0402 0347 1323
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Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Fundacja Pomoc Maltańska
Maltańska Służba Medyczna
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Fundacja Pomoc Maltańska
– Maltańska Służba Medyczna
Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna została powołana w 2011 r. w miejsce istniejącego od lat 90.
stowarzyszenia. Początki działalności wolontariatu medycznego związane są z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie w 1991 r. Od tej pory krok po kroku rozbudowywane były struktury
wolontariatu ratowniczego i socjalnego Fundacji.
Fundacja jest Podmiotem Leczniczym, dzięki czemu spełnia wszelkie wymogi ustawowe dotyczące zabezpieczeń imprez
masowych i prowadzenia akcji ratowniczych. Posiada kadrę profesjonalistów z wysokimi kwalifikacjami, w tym lekarzy
systemu, pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, pedagogów, psychologów oraz osoby przeszkolone z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym karetkami, szpitalem polowym, sprzętem
ratowniczym i szkoleniowym. Szkolenia oraz zabezpieczenia medyczne prowadzi zgodnie z wymaganiami Państwowego
Systemu Ratownictwa, wg standardów Maltańskiego Centrum Edukacji. Maltańskie programy szkoleniowe spełniają najwyższe kryteria skuteczności i prowadzone są zgodnie ze standardami Zakonu Maltańskiego, wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji oraz innych europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych.

16 oddziałów Maltańskiej Służby Medycznej.
Wolontariat medyczny i ratowniczy –

300 ochotników.

Fundamentem działalności jest wezwanie do miłosierdzia wobec osób potrzebujących. Praca z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi to najważniejsze obszary działania wolontariuszy.
W okresie pandemii dzięki wsparciu z Global Found for Forgotten People wolontariusze angażowali się w pomoc materialną dla osób bezdomnych i ubogich.
Ponadto ochotnicy prowadzą szkolenia z podstawowej pierwszej pomocy, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważnym obszarem działalności są zabezpieczenia medyczne imprez kulturalnych, sportowych i religijnych.

DZIEŃ UBOGICH
Od 2018 wolontariusze i kadeci Pomocy Maltańskiej – Maltańskiej Służby Medycznej włączają się do działań w Światowym Dniu Ubogich. Głównym organizatorem są Wspólnota Dobrego Pasterza i Klub Wysoki Zamek oraz „Zupa w Kato”
(obiady dla potrzebujących) – inicjatywa, w której maltańczycy biorą udział.
Blisko 300 potrzebujących i ubogich osób uczestniczy w zorganizowanych w centrum miasta zajęciach: koncerty, nauka
udzielania pierwszej pomocy, porady lekarskie i pielęgniarskie. Otrzymują paczki, ciepły posiłek oraz uczestniczą w mszy
świętej w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
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POMOC MIĘDZYNARODOWA – UKRAINA I MOŁDAWIA
Fundacja jest zaangażowana w prowadzenie międzynarodowej pomocy rozwojowej i humanitarnej. Od 2014 roku stale
współpracujemy z Maltańską Służbą Pomocy Ukrainie. Początkowo, odpowiadając na potrzebę chwili i prośbę władz RP,
organizowaliśmy ewakuację medyczną osób rannych w czasie demonstracji na kijowskim Majdanie. Maltańscy ochotnicy jechali do Kijowa po poszkodowanych, którzy następnie byli leczeni w szpitalach wojskowych w Polsce. W późniejszym
okresie ranni byli odbierani z granicy polsko-ukraińskiej.
Od 2015 r., dzięki dofinansowaniu z programu Polska Pomoc Rozwojowa wspieramy powstanie i rozwój struktur maltańskiego ratownictwa ochotniczego w Ukrainie. Zorganizowaliśmy zaawansowany program szkoleń, w tym kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenia z taktyki dowodzenia akcjami ratowniczymi, ratownictwa w strefach zagrożenia,
kompetencji liderskich. Naszym partnerom w Ukrainie przekazaliśmy sprzęt szkoleniowy i ratowniczy, w tym komplety
odzieży ratowniczej, plecaki medyczne, deski ortopedyczne, środki łączności dla 120 ratowników, a także wyposażone
przyczepy ratownicze, polowe punkty pierwszej pomocy, AED, fantomy, zestawy do pozoracji ran itp.
W 2020 r. wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół w walce z COVID-19. Prowadzone są szkolenia policjantów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i transportu publicznego w 4 obwodach zachodniej Ukrainy. Dodatkowo zostały
kupione i przekazane środki ochrony osobistej, apteczki pierwszej pomocy i sprzęt diagnostyczny.
Od 2019 r. prowadzimy projekt rozwoju umiejętności ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii. Do końca 2020 r. wyszkolimy do standardu kwalifikowanej pierwszej pomocy 120 zawodowych strażaków, przekażemy im zestawy sprzętu
ratowniczego, trzy polowe punkty medyczne i 25 AED oraz komplet sprzętu szkoleniowego.

120 przeszkolonych i wyposażonych ratowników ukraińskich w Kijowie, Ukraina 2019
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Ważne wydarzenia
Do najważniejszych działań ochotników Maltańskiej Grupy Szybkiego Reagowania należała m.in. akcja pomocy poszkodowanym podczas katastrofy budowlanej zawalenia się dachu w hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie podczas Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych w 2006 r. Ratownicy Maltańscy przybyli jako jedni z pierwszych na miejsce zdarzenia.
Wolontariusze maltańscy brali udział w akcjach ratowniczych w czasie powodzi na południu polski w latach 90. Wolontariusze uczestniczyli w zabezpieczeniach medycznych wszystkich pielgrzymek papieskich do Polski.
Największym wydarzeniem w historii fundacji były Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Fundacja była jedną z organizacji
zabezpieczających ŚDM w Krakowie. Dysponowaliśmy siłą 30 ambulansów z obsadą lekarzy i ratowników medycznych
oraz 40, czteroosobowymi patrolami pieszymi. Łącznie z zapleczem technicznym, logistycznym i wolontariuszami wspierającymi osoby niepełnosprawne Fundacja zarządzała blisko 500 ochotnikami, w tym grupami wolontariuszy z Niemiec,
Węgier, Ukrainy, Rumunii, Słowacji i Albanii.

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna
40-039 Katowice, ul. Wita Stwosza 41
www.fmsm.pl
KRS 0000388805
BRE BANK SA 38 1140 2017 0000 4202 1284 8877
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The Association
Of The Polish Knights Of Malta UK

Th e Associ ation O f T h e P olis h K nigh ts Of M alta UK

DZIAŁALNOŚĆ APKM UK
Na terenie Wielkiej Brytanii działa The Association of the Polish Knights of Malta UK – jako brytyjska organizacja charytatywna działająca na zasadach ściśle regulowanych przez prawo Wielkiej Brytanii, ale duchowo i historycznie pozostająca
w ścisłej więzi ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich.
Historia APKM UK sięga czasów, gdy w Polsce na skutek reżimu komunistycznego wszelka działalność maltańska była
ideologicznie zakazana. To między innymi Londyn stał się miejscem, gdzie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich miał
szansę trwać i kontynuować zakonną misję.
Dziś APKM UK to prężna organizacja, która na przestrzeni ostatnich dekad zbudowała i umocniła bardzo silne więzi
współpracy z liczącymi się podmiotami polonijnymi i brytyjskimi:
• Ambasada R.P. w Wielkiej Brytanii,
• Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii,
• Kuria Arcybiskupia Diecezji Westminster,
• liczne organizacje kulturalno-społeczne.
Rozpiętość działań APKM UK obejmuje:
• organizację wydarzeń kulturalnych,
• szeroko rozwiniętą pomoc charytatywną dla
polskich seniorów, w tym Opłatek Maltański,
• programy dla osób bezdomnych, w tym
przygotowywanie posiłków,
• udział w programach kryzysowych oraz pomoc
humanitarna, w tym zbiórki na rzecz terenów
objętych kataklizmami lub wojną,
• szkolenia i formacja młodzieży polskiej
i angielskiej,
• wspieranie dzieł Zakonu Maltańskiego w Polsce,
w tym organizacja wsparcie zakupu Ambulansu
dla Maltańskiej Służby Medycznej w Katowicach,
zakup sprzętu medycznego dla Maltańskiego
Centrum Pomocy w Barczewie i wiele innych.
W uznaniu wybitnych zasług APKM UK dla społeczności
polskiej, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii mianowała
Polski Kościół Chrystusa Króla w Londynie Balham siedzibą Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Wielkiej
Brytanii i Kościołem Konwentualnym APKM UK.
APKM UK dziś to Kawalerowie i Damy – w roli władz organizacji – oraz wolontariat:
• Polish Order of Malta Volunteers – POMV,
• Polish Companions UK,
• Polish Order of Malta Cadet Corps UK.

THE ASSOCIATION OF THE POLISH KNIGHTS OF MALTA (UK)
Widecombe Lodge; 2 Brentham Way
UK – London W5 1BJ
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Działalność Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich w dobie
koronaWIRUSA

Zakon Maltański jest zaangażowany w walkę z wirusem Sars-CoV-2 od samego początku wybuchu pandemii. W Warszawie regularnie wydawane są obiady dla osób potrzebujących. W Krakowie jeden z Kawalerów Maltańskich oddał
do dyspozycji wojewody zarządzane przez siebie hotele na potrzeby osób odbywających kwarantannę. Na Śląsku, dzięki
przekazanym funduszom z maltańskiej Global Fund for Forgotten People, Kawalerowie i wolontariusze mogli ofiarować
kuchenki do gotowania, żywność i środki higieniczne siostrom Misjonarkom Miłości, które karmią codziennie kilkuset
katowickich bezdomnych. Wolontariusze z Siemianowic Śląskich pomagają rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi,
które w związku z zamknięciem niektórych placówek pozostawały w domach. Maltańska Służba Medyczna z Katowic
przekazała ambulans i specjalny namiot medyczny Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Przedstawiciele Związku
współpracując z grupą polskich przedsiębiorców doprowadzili do sprowadzenia 10 tys. testów covid-19 z Chin, które m.in.
za pośrednictwem Związku zostały w kwietniu przekazane nieodpłatnie szpitalom.

Maltańscy Kadeci w Londynie podczas zbiórki darów, Anglia 2020
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Maltańska zbiórka darów dla podopiecznych zgromadzenia sióstr Misjonarek Miłości,
Katowice 2020
Delegatura londyńska ZPKM organizowała transmisje on-line niedzielnych Eucharystii z Kościoła Konwentualnego Polskich Kawalerów Maltańskich w Wielkiej Brytanii. Z seniorami i osobami niesamodzielnymi maltańscy kadeci utrzymywali
regularny kontakt telefoniczny, monitorując ich potrzeby, dostarczając zakupy. Pomoc otrzymali bezdomni Polacy. Planowana początkowo akcja pomocy Polakom w Londynie szybko nabrała większego zasięgu, obejmując osoby różnych
narodowości, kultur i wyznań – co wpisało się w wielowiekowy etos maltańskiej pomocy każdemu – bez względu na kolor
skóry, wiarę, czy pochodzenie. Akcje maltańskie z południowego Londynu rozszerzyły się na zachodnią część brytyjskiej
stolicy.
Od sierpnia, dzięki dofinansowaniu z programu Polska Pomoc (fundusze polskiego MSZ), Fundacja Pomoc Maltańska
może realizować pomoc Ukrainie w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Maltańscy ratownicy medyczni prowadzą szkolenia, a dalej - przeszkoleni ratownicy maltańscy z Ukrainy prowadzą zajęcia dla przedstawicieli 4 grup społecznych:
policjantów, pracowników transportu publicznego, nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej. W efekcie zostanie
przeszkolonych 800 policjantów, 800 kierowców z 12 największych miast trzech regionów, co najmniej 800 nauczycieli
i personel z 80 ośrodków pomocy społecznej, sierocińców i domów opieki. Przekazana została znaczna pomoc rzeczowa
w sprzęcie i środkach zabezpieczenia sanitarnego.
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich szybko zareagował na tragiczny w skutkach wybuch w Bejrucie, przekazując
ponad 100 000 zł pomocy dla potrzebujących, którzy zostali dodatkowo pokrzywdzeni, w trudnych czasach pandemii
i kryzysu ekonomicznego.
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LOURDES
JASNA GÓRA
GIETRZWAŁD
PIEKARY ŚLĄSKIE

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

PIELGRZYMKi
Życie Duchowe

P I E LG R Z Y M K i – Ż ycie D u c h owe

Pielgrzymki krajowe

Gietrzwałd

Jasna Góra
Piekary Śląskie

MIĘDZYNARODOWA PIELGRZYMKA DO LOURDES
Sanktuarium w Lourdes jest centralnym miejscem duchowości Zakonu Maltańskiego. Co roku członkowie, wolontariusze
oraz podopieczni z całego świata pielgrzymują do świętego miejsca objawień Matki Bożej z Lourdes. Miejsce to, z początkiem maja, gromadzi tysiące pielgrzymów maltańskich w modlitwie, nadziei i miłości.
Idea pielgrzymek Zakonu Maltańskiego z chorymi i niepełnosprawnymi wiąże się z jego dewizą: Obrona Wiary i Pomoc
Potrzebującym. Historia pielgrzymek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
sięga lat 60. XX wieku, kiedy to polscy członkowie – ze względu na panujący w Polsce system komunistyczny – nie organizowali ich samodzielnie i dołączali do asocjacji państw Zachodnich. Od kilkunastu lat Związek organizuje wyprawę
niezależnie od innych krajów, a liczba jej uczestników rośnie z każdym rokiem.
Krótka historia miejsca świętego: w 1858 roku młoda Bernadette Soubirous doświadcza pierwszego z 16 objawień Matki
Bożej w grocie Massabielle. Na miejscu objawień powstało źródło, które natychmiast zasłynęło siłą uzdrowień. Objawienia oraz uzdrowienia zostały uznane za autentyczne przez Kościół.

Procesja ze Szpitalnikiem ZPKM Janem Rościszewskim na czele, Lourdes 2013
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Życie duchowe

Prezydenci A. Tarnowski i A. Poworowski wchodzą do Bazyliki św. Piotra, Obchody 900-lecia Zakonu
Maltańskiego, Rzym 2013

Konfratrzy podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra,
Obchody 900-lecia Zakonu Maltańskiego,
Rzym 2013

Msza św. z okazji 900-lecia Zakonu Maltańskiego,
Rzym 2013
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Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami
w Poznaniu, Msza św. z okazji otwarcia Maltańskiego
Centrum Pomocy „Komandoria“, Poznań 2013

Msza św. z okazji otwarcia Maltańskiego Centrum
Pomocy „Komandoria“, Poznań 2013

Procesja Bożego Ciała, Kraków 2014

Procesja Bożego Ciała, Kraków 2015

Krzysztof Moczurad, Prezes Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie
z JE Arcybiskupem Księdzem Markiem Jędraszewskim
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Coroczna Pielgrzymka na Jasną Górę,
Częstochowa 2018

Kapelani Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
Częstochowa 2018

Od lewej prezydenci A. Tarnowski i J. Baehr,
Msza św. Jasna Góra, Częstochowa 2018
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Jan Paweł II wita Andrzeja Ciechanowieckiego,
członka zakonu, współfundatora Kościoła
św. M. Kolbego w Mistrzejowicach, Kraków 1983

Kaplica ZPKM w Kościele św. M. Kolbego
w Mistrzejowicach w Krakowie – Nowej Hucie

Kapelan Główny ZPKM Bp. Andrzej F. Dziuba
i Baliw Zakonu Kard. K. Nycz
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KONCERTY CHARYTATYWNE:
POZNAŃ, WARSZAWA,
KRAKÓW, TORUŃ,
OLSZTYN, WROCŁAW,
LONDYN

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

WYDARZENIA KULTURALNE,
DZIĘKI KTÓRYM WSPIERAMY
LUDZI W POTRZEBIE

W Y DA R Z E N I A K U L T U R A L N E , D Z IĘK I K TÓRYM WS PIERAM Y LUDZI W POT RZEBIE

WYDARZENIA KULTURALNE
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich systematycznie organizuje wydarzenia kulturalne, które gromadzą różne środowiska, a jednocześnie służą zachęcaniu do wspólnej pracy dla drugiego człowieka.
Dzięki balom, koncertom, aukcjom, bankietom dla sponsorów oraz sezonowym piknikom zbierane są fundusze, dzięki
którym nasze placówki działają efektywniej, a podopieczni otrzymują konkretną pomoc.

Maltański Koncert Charytatywny, Poznań 2019

Aukcja sztuki na rzecz Opłatka Maltańskiego,
Kraków 2019

W 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Maltański Koncert Charytatywny we współpracy z Instytutem
Promocji Kultury Polskiej, Kraków 2018
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II Maltański Koncert Charytatywny na rzecz Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie, Olsztyn 2019
fot. Zbigniew Woźniak

Koncert dedykowany śp. Witoldowi Sulimirskiemu,
Kawalerowi Maltańskiemu, Nowy Jork 2018

Maltański Koncert Charytatywny, Londyn 2018

Maltański Koncert Charytatywny „Dar dla Aleppo”,
NFM, Wrocław 2018
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Coroczne spotkanie charytatywne dla Darczyńców i Organizatorów Opłatka Maltańskiego, Muzeum XX
Czartoryskich, Kraków 2016

Maltański Koncert Charytatywny Noblesse Oblige,
Toruń 2016

Maltański Koncert Charytatywny, Opera Narodowa,
Warszawa 2015

Prezydent ZPKM Aleksander hr. Tarnowski objął patronatem charytatywny Bal Debiutantów, Warszawa 2015
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Siedziba ZPKM:
al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
Kancelaria ZPKM:
ul. Jazgarzewska 17, 00-730 Warszawa
tel. +48 510 140 192
e-mail: kancelaria@zakonmaltanski.pl
NIP 676 21 19 263, REGON 357053209

Kontakt dla mediów:
mediakontakt@zakonmaltanski.pl
tel. +48 694 438 443
KRZYŻ MALTAŃSKI
- MAGAZYN INFORMACYJNY
Redaktor naczelny:
Krzysztof Nowina Konopka
redakcja@zakonamaltanski.pl

WARSZAWA

POZNAŃ

ORGANIZACJE POWOŁANE DO REALIZACJI MISJI ZAKONU MALTAŃSKIEGO W POLSCE
FunDACjA PolsKiCh KAWAleRóW
MAlTAńsKiCh „PoMoC MAlTAńsKA”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
www.wielkopolska.zakonmaltanski.pl
Andrzej Baehr, tel. +48 796 291 091
andrzej.baehr@zakonmaltanski.pl
NIP 782 21 41 693, KRS 0000207523
REGON 639644725
Pekao S.A. Oddział w Poznaniu
76 1240 6595 1111 0000 5622 4537

MAlTAńsKie CenTRuM PoMoCy
„KoMAnDoRiA” W PoznAniu
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
Andrzej Baehr, tel. +48 796 291 091

FunDACjA PolsKiCh KAWAleRóW
MAlTAńsKiCh W WARszAWie
„PoMoC MAlTAńsKA”
ul. Jazgarzewska 17/5, 00-730 Warszawa
NIP 525 22 92 602, KRS 0000174988
PKO BP S.A. Oddział 15 w Warszawie
51 1020 1156 0000 7602 0089 7512

MAlTACAMP
Maria Tarnowska
Team Leader, tel. 696 962959
maria.tarnowska@zakonmaltanski.pl
Konto 53 1020 1156 0000 7102 0130 5994
z dopiskiem „Obóz MaltaCamp”

KRAKÓW

DoM PoMoCy sPołeCznej
„MiChAłA ARChAniołA” W szylDAKu
ul. Gdańska 14, 14-106 Szyldak
www.szyldak.zakonmaltanski.pl
Robert Burdalski, tel. 601 622 664,
tel. +48 89 647 65 65, szyldak@dps.pl
Bank BGZ Oddział w Ostródzie
54 2030 0045 1110 0000 0399 1750
FunDACjA PolsKiCh KAWAleRóW
MAlTAńsKiCh W KRAKoWie
al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
www.malopolska.zakonmaltanski.pl
dr Krzysztof Moczurad, tel. +48 602 681 752
krzysztof.moczurad@zakonmaltanski.pl
NIP 677 23 68 111, KRS 0000410254
REGON 122532627
PKO BP SA
25 1020 2892 0000 5102 0481 1156

Śląski Oddział Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich w Warszawie
POMOC MALTAŃSKA
ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice
Ilona Świerad, tel. +48 693 979 726,
tel. +48 32 78 58 68
ilonaswierad@zakonmaltanski.pl
PKO Bank Polski SA
82 1020 2313 0000 3902 0436 3362

DoM PoMoCy MAlTAńsKiej
W PuszCzyKoWie
ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo
www.puszczykowo.zakonmaltanski.pl
Jerzy Pelowski,
tel./fax +48 61 819 44 46, tel. 507 117 248
maltadom@wp.pl
Pekao S.A. Oddział w Poznaniu
59 1240 6595 1111 0000 5624 6959
MAlTAńsKie CenTRuM PoMoCy
PW. bł. GeRARDA W bARCzeWie
ul. Niepodległości 9, 11-010 Barczewo
www.barczewo.zakonmaltanski.pl
Edyta Skolmowska, tel. +48 513 042 585,
tel./fax + 48 89 514 14 72
sekretariat@centrummaltanskie.pl
PKO BP S.A. Oddział 2 w Olsztynie
22 1020 3541 0000 5202 0157 4482
FunDACjA ŚW. jAnA jeRozoliMsKieGo
ul. Królowej Aldony 13, 04-928 Warszawa
www.fundacjaswjana.pl
Anna Andrzejewska,
tel. +48 606 924 959, tel. +48 22 617 34 28

IV. Poradnia zdrowia psychicznego dla osób
z autyzmem dziecięcym
V. Niepubliczna poradnia wczesnego
wspomagania rozwoju
PKO BP SA
45 1020 2892 0000 5002 0222 2594

MAlTAńsKi oŚRoDeK WCzesnej
inTeRWenCji
Ewa Reczek
tel. +48 12 424 14 52, +48 12 424 14 40
pomoc@maltanskiecentrum.pl
I. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
młodzieży i ich rodzin
II. Poradnia logopedyczna
III. Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

niePubliCzne PRzeDszKole sPeCjAlne
zWiĄzKu PolsKiCh KAWAleRóW
MAlTAńsKiCh
Grażyna Banach-Kociołek
tel. +48 12 424 14 51, fax +48 12 424 14 59
grazyna.kociolek@zakonmaltanski.pl
PKO BP SA
25 1020 2892 0000 5102 0481 1156

Biuro tel. 728 448 296; 694 484 806
NIP 954 27 29 392, KRS 0000388805, REGON 242452370
BRE BANK SA 38 1140 2017 0000 4202 1284 8877

The AssoCiATion oF The Polish KniGhTs oF MAlTA (uK)
Widecombe Lodge, 2 Brentham Way, London W5 1BJ, Wielka Brytania
dr Marek Stella-Sawicki MBE,
tel. +44 748 323 9930,

drmarksawicki@hotmail.com
Biuro tel. 728 448 296; 694 484 806
NIP 954 27 29 392, KRS 0000388805, REGON 242452370
BRE BANK SA 38 1140 2017 0000 4202 1284 8877

oPłATeK MAlTAńsKi
www.oplatekmaltanski.org
Kierownik projektu dr Hanna Wesołowska-Starzec,
tel. +48 696 402 764

hanna.wesolowskastarzec@zakonmaltanski.pl
PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Krakowie
39 1020 2892 0000 5102 0523 8771
z dopiskiem „Opłatek Maltański”

KATOWICE

MAlTAńsKA służbA MeDyCznA – PoMoC MAlTAńsKA
ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice
www.msm.zakonmaltanski.pl
Prezes Zarządu dr Marcin Świerad

WIELKA
BRYTANIA

Ewa Reczek, tel. +48 665 625 050
dr Krzysztof Moczurad, tel. +48 602 681 752,
tel. +48 12 424 14 52, fax +48 12 424 14 59
biuro@maltanskiecentrum.pl
PKO BP SA
35 1020 2892 0000 5202 0250 1260

OPŁATEK
MaLATŃSKI

MAlTAńsKie CenTRuM PoMoCy
niePełnosPRAWnyM DzieCioM
i iCh RoDzinoM
al. Kasztanowa 4a , 30-227 Kraków
www.krakow.zakonmaltanski.pl

WARszTATy TeRAPii zAjĘCioWej
ul. Miastkowska 128/132, 60-184 Poznań
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
www.wtzpoznan.zakonmaltanski.pl
Anna Hojda-Nowak, tel. +48 506 716 235,
+48 505 172 902, tel./fax +48 61 868 1567
anna.hojda-nowak@zakonmaltanski.pl

MAlTAńsKie GAbineTy sPeCjAlisTyCzne
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
tel. +48 530 908 098

obserwuj nas: facebook.com/ZakonMaltanskiPolska odwiedź: www.zakonmaltanski.pl

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW
MALTAŃSKICH W KRAKOWIE

Dziękujemy Miastu Kraków
za współfinansowanie tego wydawnictwa.

WYDAWCA:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie
30-227 Kraków, ul. Kasztanowa 4a
NIP 677 23 68 111
KRS 0000410254
www.malopolska.zakonmaltanski.pl
PKO Bank Polski SA: 25 1020 2892 0000 5102 0481 1156

REDAKCJA:
dr Hanna Wesołowska-Starzec – kierownik projektu
Jerzy Donimirski – opiekun merytoryczny
domenareklamy.pl – Joanna Pantak, Łukasz Pryczkat – projekt i skład
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