.

S. Kierkegaard:

ŻYJEMY W CZASACH,
GDZIE WSZYSTKO
JESZCZE WCIĄŻ STOI,
ALE JEST JUŻ
PODSTĘPNIE
OPRÓŻNIONE ZE
ZNACZENIA.

„OBECNY WIEK”.

„Po ile te piękne bukiety?” – zapytał staruszkę. I poruszył serca
internautów

„Małe gesty są najpiękniejsze! Pan Jezus mówił, że grosik od starszej kobiety jest
cenniejszy niż miliony monet od innych, bo ona dała wszystko, co miała. Nie każdy
musi wpłacać tysiące, by być bohaterem. Wystarczy zwykły bukiet!” - pisze Mateusz
Koszela, twórca „Autostopem w świat sportu”.
Widzieliście tej wiosny staruszkę z bukiecikami konwalii, siedzącą przy przystanku
tramwajowym albo pana, który sprzedawał pęczki rzodkiewek? A może nawet coś od
nich kupiliście? Na niezwykły pomysł wpadł Mateusz Koszela, twórca „Autostopem w
świat sportu”. Spotykając pod Wawelem panią Marię, postanowił ją… obdarować.
– Po ile te piękne bukiety?
– zapytałem starszej pani, która sprzedawała kwiaty w Krakowie.
– 5 zł – odpowiedziała.
– A który Pani zdaniem jest najładniejszy?
– Wszystkie sama zrywałam i układałam.
– No, a który Pani się najbardziej podoba?
– Ten jest ładny – powiedziała, wyciągając jeden z wody.
– A jak ma Pani ma imię? – zapytałem z uśmiechem, płacąc za bukiet.
– Ja? – odparła zdziwiona – Maria.
– Pani Mario, to dla Pani. Pisnęła ze zdziwienia i ekscytacji.
– Nie, nie. Proszę Pana, ja nie mogę.
– Ależ oczywiście, że Pani może.
Chciałbym by Pani się uśmiechnęła i… Jak widzicie na zdjęciu, uśmiechnęła się…
Pani Maria obiecała odmówić zdrowaśkę za zdrowie moje
i Pani fotograf (Anetki), a ja odchodząc czułem, że w moim sercu płonie żar.
Żar radości i ten jej uśmiech, który zapamiętam do końca życia.
Pamiętajcie o starszych. Nie wszyscy mają godną emeryturę i niestety niektórzy mimo podeszłego wieku
muszą cały czas zarabiać, by wrzucić coś do garnka. Jak się okazuje, uśmiech krakowianki zauroczył nie tylko Mateusza.
„Pani Maria jest cudowna. Kupuję od niej kwiaty zawsze, kiedy jestem w pracy i przy okazji wypijamy wspólnie gorącą
czekoladę” – napisała pod postem pani Wioletta. „To niesamowite.
Właśnie w tamtym tygodniu byłam w Krakowie i przechodziłam koło tej pani. Już wylewała wodę z pustych pojemników.
Pomyślałam, że też pewnie żyje z marnej emerytury, więc zawróciłam i dałam jej 50 zł. Broniła się, ale wzięła, zapytała,
jak mam na imię to się za mnie pomodli. A teraz widzę ten post. To po prostu niesamowite!” – podzieliła się p. Agnieszka.
Małe gesty są najpiękniejsze! Mateusz Koszela i jego internetowi fani zwracają uwagę, że taka „pani Maria z konwaliami”
jest na świecie niejedna. Oto kilka historii, które pojawiły się w komentarzach: „Mam działkę, taki ogródek państwowy w
centrum miasta i mam różne owoce, ale nigdy nie omijam staruszki handlującej szczypiorkiem i rzodkiewką. Raz, że jest
mi cieplej na sercu, dwa, że niepryskane chemią. Czasem podarowuję duży pęk konwalii, by po zrobieniu kilku, mogła
sprzedać. Tak zostałam wychowana i przekazałam te wartości córce. Jestem dumną mamą” – napisała pani Ela.
„W Szczecinie nabyłam palmę. Z tysiąca dostępnych wybrałam tę, którą trzymała babcia o kuli. Miałam wrażenie, że
ludzie udają, że nie widzą. To przerażające, ta ślepota na starszych. Chciałabym, żeby już w przedszkolach uczyli
szacunku i pomocy dla babć i dziadków” – stwierdziła z kolei p. Monika. „Piękny gest. Naprawdę nie trzeba wiele, by
sprawić komuś radość. Będąc ostatnio w Warszawie spotkała mnie podobna sytuacja. Poznałam panią Irenkę. Każdego
dnia sprzedaje bukieciki tuż przy Pomniku Matki Boskiej Passawskiej na Krakowskim Przedmieściu. Starsza Pani jest
bardzo kochaną i ciepłą osobą, która chętnie porozmawia. Jeśli ktoś chciałby zrobić coś dobrego będąc w stolicy, to
polecam zakup kwiatków u pani Irenki” – dodała pani Basia. A Wam zdarza się kupić coś czasem od starszych –
„przypadkowo spotkanych” – osób? https://pl.aleteia.org/2018/05/10/po-ile-te-piekne-bukiety-zapytal-staruszke-i-poruszyl-serca-internautow/

KLINIKA „ BUDZIK”

Pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice „Budzik”, jest BEZPŁATNA. Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden
z rodziców/opiekunów, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY!

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:
-

przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych
od 2 do 18 roku życia
wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)
kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej

>>>Szczegółowe kryteria kwalifikacji do Kliniki BUDZIK - kliknij aby pobrać dokument<<< . https://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/zg%C5%82oszenia-pacjent%C3%B3w-do-kliniki-budzik

Nasi wybudzeni pacjenci:
Oliwka, 4,5 letnia dziewczynka 17 lipca 2021 roku
podróżując z Rodzicami i 5 miesięczną siostrą Laurą
doszło do wypadku komunikacyjnego. Oliwka doznała
bardzo poważnego urazu w postaci pękniętej czaszki,
rozlanego urazu aksonalnego, złamania łuski kości
potylicznej i wielu innych obrażeń. Po 5 tygodniach na
oddziale intensywnej terapii w Opolu, a dokładnie 16
sierpnia 2021 roku została przewieziona do Kliniki
Budzik. Dzięki opiece cudownych lekarzy, pielęgniarek,
fizjoterapeutów, a przede wszystkim pomocy i
wsparciu Mamy Julii, która czuwała dzień i noc przy
córce oraz niesamowicie motywowała dziewczynkę do
ćwiczeń Oliwka została uznana za wybudzoną.

Tosia, w pełni zdrowa i urocza 6 latka
z niezmierzonymi pokładami energii,
niespodziewanie 24 listopada 2021 roku trafiła
na Oddział Intensywnej Terapii jednego z
warszawskich szpitali pediatrycznych w stanie
ciężkim. Niezdiagnozowana w początkowej
fazie hospitalizacji choroba z zawrotną
prędkością siała spustoszenie w małym
organizmie. Aż w końcu postawiono diagnozę –
Tosia cierpi na atypowy zespół hemolitycznomocznicowy (tzw. aHUS).
Dzień 17 marca będzie dla Tosi i jej rodziny
dniem jej ponownych narodzin i szczęśliwego
wybudzenia.

Czytaj więcej: https://www.klinikabudzik.pl/pl/wybudzeni

https://youtu.be/fbvNqomfDd8
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Dyrektor zarządzający:
Maciej Piróg
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Punkt pielęgniarski:
- parter - 22 122 18 00

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
"Budzik dla dorosłych"

https://youtu.be/9p9_wjwGG00

https://youtu.be/1HVN1rSqtCg
Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” działa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Chylimy czoła Waszej pracy !

Jak skontaktować się z oddziałem w Olsztynie: www.szpital.uwm.edu.pl Sekretariat: (89)524 56 76
Zgłoszenia pacjentów wraz z dokumentacją prosimy kierować na adres:
USK w Olsztynie, Zakład Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych”
Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Tomasz z Sępopola jako pierwszy w Olsztynie wybudził się ze śpiączki. 35-latek opowiada:
— Poza wypadkiem pamiętam wszystko. Nie ma czegoś takiego, żebym miał jakieś zakłócenia. Sama
śpiączka to było coś takiego, z czego nie zdawałem sobie sprawy. Jakby to teraz opowiedzieć... Coś
było. Wydawało mi się, że normalnie mówiłem do ludzi, do rodziny. Ale jednak to nie działo się
naprawdę. Nie było jakiejś czerni, tunelu czy światła. Nic z tych rzeczy. Normalnie spałem, słyszałem,
co się do mnie mówi. Teraz już nie pamiętam dokładnie, kto i co do mnie mówił, ale wtedy wydawało
mi się, że wszystko jest normalne. Tylko że podobno podawali mi jedzenie w płynie, ale i z tego nic
nie pamiętam. Nic — opowiada 35-letni Tomasz z Sępopola.
Wypadku nie pamięta w ogóle. Wie tyle, ile powiedzieli mu rodzice, kiedy już się obudził. Opowiadali,
że spadł z 3-metrowego muru. Nie od razu zorientował się, że ten nowy świat jest zupełnie inny od
tego, który dobrze znał do tej pory. Teraz codzienność Tomka, który w poprzednim życiu nie miał
stałej pracy, ogranicza się do łóżka w szpitalu.
Po prostu pewnego dnia zaczął kojarzyć więcej. I mówić. Otumaniony lekami, bo przecież przez cały
miesiąc lekarze walczyli o utrzymanie go przy życiu, nie wszystko kojarzył. To były pojedyncze słowa,
później doszły bardziej skomplikowane, takie jak „do widzenia”.
Radykalna poprawa nastąpiła po wszczepieniu stymulatora układu nerwowego. Najpierw zaczął ostro
przeklinać. Jak mówią lekarze, to zupełnie normalne u ludzi, którzy wychodzą z tzw. stanu minimalnej
świadomości. Był wtedy w bardzo kiepskim stanie, nie tylko fizycznym. Rodzice sądzili, że ma
depresję. Kiedy uświadomił sobie, że nie może chodzić, słabo jeszcze mówi, jest uzależniony od
innych ludzi... Było mu bardzo ciężko. Płakał.
Ale potrzebował tylko dwóch tygodni, żeby rozgadać się na całego. — Tylko że mówię jeszcze cicho.
Ale to pewnie się zmieni. Wszystko się zmieni i to może już niedługo. Ćwiczę ręce, tyle mogę sam
zrobić. Prawą proszę zobaczyć jak wyćwiczyłem (przesuwa rękę po klatce piersiowej — red.). Teraz
zajmę się lewą. Nocami trenuję, kiedy spać nie mogę — mówi Szulżycki. O 180 stopni zmieniło się
także jego podejście do życia. Wesołkuje, żartuje.
— Tak, coś się zmieniło. Przed wypadkiem byłem po prostu smutny — przypomina sobie Tomasz. —
A teraz moich żartów czasami dość mają nawet pielęgniarki.
Tomasz jest jedną z siedmiu osób, u których lekarze przeprowadzili eksperymentalną terapię. Polska
jest drugiem, po Japonii, krajem na świecie, w którym przeprowadzono taką operację. W maju
lekarze w Olsztynie wszczepili czworgu pacjentom w śpiączce stymulatory. Do tej pory też robili takie
operacje, ale nigdy u osób w stanie minimalnej świadomości.
https://gazetaolsztynska.pl/389150%2CPierwszy-w-Olsztynie-wybudzil-sie-ze-spiaczki-Opowiada-o-zyciu-po-wypadku.html

W klinice „Budzik” dla chorych w śpiączce Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w ostatnich dniach obudziły się kolejne 2 osoby.
Pierwsza to 66-letnia Halina. Na przejściu dla pieszych potrącił ją samochód. Trafiła do szpitala w stanie bardzo
ciężkim. Miała poważne uszkodzenia mózgu. Obudziła się szybko, ale w wypadku straciła słuch. Mówi jednak już dużo
i rokowania ma dobre.
Drugi pacjent to 27-letni Jakub Czekiej - menedżer z Gdańska (na zdj. z rehabilitantką Sylwią Smiszek). Zawsze
prowadził aktywny tryb życia i na nic nie chorował.
- Jakub to człowiek orkiestra. Pewnego dnia po pracy położył się na kanapie i już nie wstał - mówi jego mama - Anna
Czekiej.
Pękł mu tętniak i krew wylała mu się do mózgu. Jakub w gdańskim szpitalu przeleżał w śpiączce 5 tygodni wa lcząc o
przetrwanie, bo po wylewie dopadły go jeszcze inne zagrażające życiu przypadłości
- Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi i boskiej Opatrzności udało nam się umieścić go w
olsztyńskim „Budziku”. Byłyśmy przy nim cały czas i stał się cud. Po ponad tygodniu Jakub się obudził - cieszy się
Anna Czekeij
- Ani przez chwilę nie wątpiłam w to, że tak się nie stanie – zapewnia Magda, narzeczona Jakuba, mama ich 10miesięcznej Marii.
Przed Jakubem i Haliną jeszcze rehabilitacja, dzięki której wrócą do sprawności fizycznej i pełni władz umysłowych.
- To już 14. i 15. osoba obudzona w naszej klinice. Zawdzięczmy to ciężkiej pracy zespołu „Budzika”. To ludzie, którzy
kochają swoją pracę – mówi prof. Wojciech Maksymowicz, kierownik katedry Neurochirurgii na Wydziale L ekarskim i
Kliniki Neurologii i Neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, przy której umieszczony jest „Budzik”.
Dobra informacja o wybudzonych pacjentach zbiegła się z drugą dobrą informacją: 3 lipca ruszyła rozbudowa
olsztyńskiego „Budzika”, która przyniesie mu 7 dodatkowych lóżek. Rozbudowę finansuje fundacja „A kogo” Ewy
Błaszczyk.
Do olsztyńskiego „Budzika" trafiają pacjenci, którzy skończyli 18 lat w dniu przyjęcia, są w śpiączce nie dłużej niż rok
od urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej, mają stabilne parametry życiowe i oddychają bez
wspomagania mechanicznego. Klinika „Budzik dla dorosłych" dysponuje 8 łóżkami i nowoczesnym sprzętem światowej
klasy; ma m.in. tzw. cyber-okiem, system, który służy do zbadania, czy pacjent posługuje się wzrokiem ze
zrozumieniem. Pomaga nie tylko zdiagnozować pacjenta, ale także nawiązać z nim kontakt. W terapii pomaga także
sprzęt do rezonansu magnetycznego - okulary i słuchawki. http://www.uwm.edu.pl/egazeta/kolejne-wybudzenia-klinice-budzik

27-latek wybudzał
się! Ojciec wszczął
alarm i przy łóżku
pacjenta zaroiło się
od lekarzy. A jednak
wcale nie był
martwy! 59-latek
spokojnie oddał się
w ręce policji.
George III jest dziś
zdrowy. - Wiem, że
gdyby nie ojciec, już
by mnie nie było –
nie ma wątpliwości
27-latek.

Jak z hollywoodzkiego filmu: Ojciec mężczyzny w śpiączce, u
którego mylnie stwierdzono śmierć mózgu, zabronił odłączenia go
od aparatury. Sterroryzował bronią personel, a nawet policjantów.
Wtedy 27-letni syn obudził się.:
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/sterroryzowal-szpital-ocalil-syna-59-latek-nie-pozwolil-odlaczyc-aparaturypodtrzymujacej-zycie-syna-aa-U98n-5P9s-k9bU.html

Vincent Lambert został odłączony od
aparatury podtrzymującej go przy życiu – po
dziesięciu latach utrzymywania go w stanie
wegetatywnym. Matka chorego odwoływała się do
ONZ, ale bez skutku. Kobieta mówiła wprost, że na
jej synu dokonuje się morderstwa.
Procedura odłączania została podjęta na mocy
Sądu.Umarł 2019-07-11 08:24
Powiedziała, że dawała mu łyżeczkę kompotu i
łyżeczkę śmietany. Jak oceniła, widać było, że mu to
smakuje. Matka zadaje retoryczne pytanie:
„Dlaczego nikt nie chce wysłuchać rodziców”.:
https://www.tvp.info/43344621/jak-umiera-vincent-lambertwstrzasajacy-opis-w-mediach

08.05.2018 -

13-latek ożył tuż przed

pobraniem narządów:
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/USA.-Trenton-McKinley-ozyl-przedpobraniem-narzadow

Niespodziewanie zaczął zdrowied:
http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,13-latek--ktory-mial-bycdawca-organow-wrocil-do-zycia,artykul,1725187.html

Kobieta wybudziła sięze śpiączki po 27 latach: odzyskałaświadomośd potym, jak
usłyszała w szpitalnym korytarzu krzyk swojego syna: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zjednoczone- emiratyarabskie-kobieta-wybudzila-sie-ze-spiaczki-po-27-latach/gcyss00

Pacjentka obudziła się, gdy próbowano pobrać od niej narządy: Uznana za zmarłą,
nagle się obudziła, gdy przewożono ją na salę operacyjną, żeby pobrad od niej narządy do
przeszczepu: https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=921

Przytomny po 15 latach w stanie wegetatywnym

Dzięki nowatorskiej metodzie
stymulacji nerwowej pacjent będący w stanie wegetatywnym odzyskał przytomnośd:
https://wyborcza.pl/7,75400,22423632,przytomny-po-15-latach-w-stanie-wegetatywnym.html?disableRedirects=true

Jednym z najsłynniejszych przypadków udokumentowanego pogrzebania
żywcem jest sprawa matki … uchylił wieko, pierś denatki porusza się w regularnych
odstępach czasu. Kiedy nieboszczka odzyskała przytomność, złajała rodzinę … O niemałym
szczęściu może też mówić …, który trzykrotnie zapadał w śpiączkę. Jakie było ich zdziwienie,
gdy zobaczyli „żywego nieboszczyka”, który w elegancki sposób podziękował wybawcom.
Nowoczesna medycyna, jest w stanie wykluczyć omyłkę. Nie jest tak jednak do końca. Poza tym,
obsesja, trwa nadal. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się – produkowane obecnie
głównie w USA – nowe „trumny bezpieczeństwa”, zaopatrzone w urządzenia
elektroniczne oraz łącznośćradiową.
http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?p=8230&sid=5b51d8225115e23270e5208a777c36df

Lęk przed pogrzebaniem za życia. I nie był to lęk irracjonalny. Ksiądz Piotr Skarga
trafił do grobu w stanie śmierci klinicznej, potem się przebudził i walczył o życie. XIX wiek
obfitował w podobne historie. Złożenie żywcem do grobu opisano:
https://podroze.onet.pl/ciekawe/przysionek-smierci-w-poznaniu-czyli-jak-wrocic-z-zaswiatow/364cyfk

O. Jacek Norkowski o śmierci mózgowej: https://youtu.be/R9pBW_tLTy8
Zgłoszenie - Rejestr Sprzeciwów:
.
http://www.poltransplant.pl/Download/Sprzeciw_CRS.pdf

Prawda o strasznych procedurach
i
ŚMIERCI „DAWCY”:
Podczas usuwania narządu pacjentowi podaje się środek paraliżujący,
znieczulenie nie jest stosowane! Usunięcie narządów to 3-4 godz. operacji,
podczas której serce nadal bije, ciśnienie krwi pozostaje w normie, a oddychanie
nie jest wstrzymane. Narządy są wycinane, a na końcu zatrzymuje
się serce, tuż przed jego pobraniem.
Zmuszanie lekarzy do rozpoznawania śmierci mózgu pacjenta, kiedy tamci jeszcze
żyją !!! : https://wolna-polska.pl/wiadomosci/dawcy-narzadow-wciaz-jeszcze-zyja-podczas-pobierania- narzadow-doprzeszczepow-2018-06

Ile kosztuje ludzkie ciało? https://www.se.pl/styl-zycia/porady/ile-kosztuje-ludzkie-cialo-mozna-dostac-ponad- 500tysiecy-zlotych-za-nerke-lub-watrobe-aa-axtg-sUSL-FC9H.html VIDEO: https://youtu.be/udpfxegv6CY

Kulisy powstania definicji „śmierci mózgowej”. Powołano grupę po
zrobieniu
pierwszego przeszczepu, żeby lekarz nie był ukarany. Wymyślono definicję:
http://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/wszystkie-narzady-pobiera-sie-od-osoby-z-bijacym-sercem/

Dawstwo organów kojarzone jest jako przejaw bezinteresownego działania
na rzecz drugiej osoby. Tymczasem podobnie jak relatywizuje się początek
życia, aby w ten sposób szukać usprawiedliwienia dla zabijania dzieci
poczętych, manipulacjestosujesię takżeodnośnie doorzeczeniajego kooca.:
https://www.rodaknet.com/rp_art_5169_czytelnia_ukryta_strona_transplantacji.htm

odkryto około 180 ciał nac-gwardzistów z
Ukraina – Do Europy w częściach:
rozprutymi brzuchami. Tylko nieco dalej, w rejonie cmentarza Troickiego,
odkryto jeszcze 300 ciał, nie pochowanych, z rozprutymi brzuchami i bez
organów wewnętrznych.: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-europy-czesciach-2014-05

HANDEL ORGANAMI LUDZKIMI:Misjonarkaujawniła międzynarodowy
handel organami ludzkimi: https://www.maitri.pl/gazetka/my_76/html/organy.htm

Matko, dlaczego nie zadajesz pediatrze podstawowych pytań?
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/02/12/matko-dlaczego-nie-zadajesz-pediatrze-podstawowych-pytan/

Handel ludźmi w Polsce. "Sposoby
zniewalania są wyrafinowane"
Foto: Followtheflow / Shutterstock

W jaki sposób ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane na terenie Polski?
Głównie jest to eksploatacja seksualna kobiet i praca przymusowa cudzoziemców na granicy
wydolności fizycznej i kompletnego zniewolenia. Ofiara nie może się z tego wyzwolić, bo np.
przebywa w Polsce nielegalnie, bo ma dług, bo się boi, że jeśli ucieknie, ucierpią jej bliscy.
Sposoby zniewalania są wyrafinowane.
Handel ludźmi polega także na wykorzystywaniu ludzkiej naiwności. Zmusza się ludzi np. do
brania kredytów albo pozyskiwania nienależnych świadczeń socjalnych, głównie w Wielkiej
Brytanii i w Skandynawii. Biednych, często bezdomnych, słabo wykształconych ludzi wywozi się
za granicę, lokuje w niezłych hotelach, łudząc obietnicą pracy. Tej oczywiście nie ma, a ci ludzie
spędzili kilka dni w hotelu i muszą zapłacić. A ponieważ nie mają czym, przestępcy zmuszają ich
do różnych zachowań, np. do wzięcia kredytu. Ponieważ są obywatelami UE, dostają kredyt, który
w całości przejmują przestępcy. Albo tworzy się dla nich fałszywe dokumenty, żeby wystąpili o
nienależne im świadczenia socjalne. Zanim władze się zorientują, biznes się zamyka. Ludzie ci nie
są w stanie spłacić długów, więc zmusza się ich do kradzieży sklepowych i tak tworzy się system
zniewolenia. Kolejna forma to przymusowe żebranie dzieci lub dorosłych. Poważnym problemem
na świecie jest także przymusowe małżeństwo, które w Polsce w zasadzie nie istnieje. Podobnie z
handlem ludźmi w celu pozyskiwania narządów.

Ofiary handlu ludźmi w Polsce mają słabą opiekę, są jakieś schroniska, ale to
wszystko wygląda kiepsko.
A jak ma wyglądać, skoro jest na to 1 mln zł? Dla porównania – w małej Belgii pięć czy sześć
organizacji zajmuje się handlem ludźmi, w Wielkiej Brytanii – kilkanaście, w Niemczech –
kilkanaście, a w Polsce w zasadzie dwie: Fundacja La Strada i katolickie Stowarzyszenie
Pomoc z Katowic działające na rzecz kobiet. Te dwie organizacje prowadzą jedno Krajowe
Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne (KCIK). Tymczasem między Świnoujściem a Sanokiem jest
1000 km, więc jak może istnieć tylko jedno takie centrum? Lokalnie działają schroniska dla ofiar
przemocy domowej, ofiar przestępstw. W nich czasami udaje się umieścić ofiary handlu ludźmi.
Poza tym Polska jest miejscem docelowym tysięcy mężczyzn przyjeżdżających tu do pracy z Azji.
Różnice kulturowe pomiędzy nimi a nami są gigantyczne. Wyobraźmy sobie, że policja w małym
mieście identyfikuje sześciu mężczyzn muzułmanów. Co z nimi zrobić? Skierować do schroniska
dla kobiet ofiar przemocy domowej, gdzie są dwa, trzy miejsca?

W raporcie rząd amerykański podkreśla, że Polska kolejny rok nie spełnia
minimalnych standardów eliminowania handlu ludźmi.
Amerykanie grożą nam palcem, że jeśli chodzi o eliminowanie handlu ludźmi, to nie jesteśmy
wiarygodni. Konsekwentnie wytykają nam brak nakładów – ten nieszczęsny 1 mln zł. Nie
akceptują tego, że jest coraz mniej wyroków skazujących, a kary są coraz łagodniejsze.
Dodatkowo został zlikwidowany międzyresortowy zespół ds. walki z handlem ludźmi. Istnienie
tego ciała, powoływanego przez premiera, było spełnieniem obowiązku nałożonego przez
dyrektywę UE z 2011 r. W 2019 r. zespół został formalnie zlikwidowany, a jego status obniżony do
rangi zespołu doradczego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Amerykanie natychmiast
nam to wytknęli. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/handel-ludzmi-w-polsce-prof-lasocik-sposoby-zniewalania-sawyrafinowane/t4l91ty?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

/ ShutterStock

Na świecie jest ich 46 000 000, a w Polsce 181 000.
Polska jest na pierwszym miejscu zestawienia wśród
wszystkich krajów europejskich.
Fundacja w swoich raportach podkreśla, że bada współczesny wymiar niewolnictwa, który obejmuje nie tylko handel
ludźmi, ale także pracę niewspółmierną do płacy, nadużywanie czasu pracy czy grożenie konsekwencjami w sytuacji
gdyby pracownik opuścił pracodawcę. Do nowoczesnego niewolnictwa zalicza się również mobbing
REKLAMA

- Współczesny niewolnik to osoba, która przede wszystkim jest zdeterminowana do zarabiania pieniędzy. Poza tym
nie ma zaufania do instytucji publicznych i ma przekonanie, że są one nieskuteczne, więc nie ma sensu dochodzić
swoich praw. Te osoby przyjmują siłowy model rzeczywistości i często mają rację - mówi Irena Dawid-Olczyk z
Fundacji La Strada.
Światowy Indeks Niewolnictwa zawiera informacje zebrane ze 167 krajów świata. Aż 2/3 niewolników mieszka w
krajach azjatyckich. W pierwszej piątce znalazły się: Indie, Chiny, Pakistan, Bangladesz i Uzbekistan. W Indiach na
niewolnictwo narażonych jest aż 18 milionów osób, ale stanowi to zaledwie półtora procent mieszkańców. Jeśli chodzi
o udział procentowy, najgorsza sytuacja panuje w Korei Północnej, gdzie co dwudziesta osoba jest niewolnikiem.
Ranking zamykają Norwegia, Irlandia, Nowa Zelandia, Barbados i Luksemburg. W każdym z tych krajów niewolnictwo
XXI wieku dotyka mniej niż tysiąca osób. Z zestawienia wynika zatem, że nie ma na świecie kraju, którego problem
niewolnictwa nie dotyczy
Według autorów raportu problem niewolnictwa w znacznej mierze dotyczy również Polski. W naszym kraju i poza jego
granicami (dotyczy to osób z polskim paszportem) żyje 180 tys. współczesnych niewolników. Jest to około pół procent
całego społeczeństwa i stawia nas to na 24 miejscu pod względem procentowego udziału.
Kim jest polski niewolnik? Na to pytanie odpowiada Irena Dawid-Olczyk: „Zmienia się struktura demograficzna
współczesnych niewolników. Dużo rzadziej pracujemy z kobietami sprzedanymi do seksbiznesu. Dziś już 40
proc. klientów Fundacji La Strada to mężczyźni. Wśród Polaków przeważają osoby, które nie odniosły sukcesu na
emigracji wyjechały jako bezrobotni, tam zostali wykorzystani i wracają do kraju w znacznie gorszej pozycji niż byli
przed wyjazdem”.
Większość przypadków Polaków wykorzystanych w pracy za granicą została odnotowana w Wlk. Brytanii (405) i
Holandii (187). Schemat działania od lat pozostaje ten sam: ofiary znajdują ofertę w internecie i nie weryfikują jej
źródła. Polacy najczęściej są wyzyskiwani w rolnictwie, budownictwie, fabrykach i myjniach samochodowych.
Problem dotyka także mieszkających w Polsce mniejszości narodowych. Ostatnio są to głównie Ukraińcy.
- Szczególną grupą niewolników w Polsce są Ukraińcy. Bardzo często nie sprzeciwiają się ewidentnemu
wykorzystywaniu ich przez pracodawców, bo na tamtejszym rynku pracy panuje jeszcze gorsza sytuacja.
Standardowym problemem jest niewypłacanie im ostatniej pensji przed wyjazdem i niestety poniżające traktowanie mówi Irena Dawid-Olczyk
- Już na granicy często zwracają się do obywateli Ukrainy na a „ty”, a do Polaków per „pan, pani”. To jest sygnałem,
że traktują swoich obywateli lepiej.
- Dlatego tak trudno uwierzyć cudzoziemcom w skuteczność dochodzenia sprawiedliwości w Polsce. Akceptacja tej
sytuacji powoduje, że hodujemy sobie problem w postaci alternatywnego wymiaru sprawiedliwości, czyli
nieformalnych struktur do których można się zwracać o pomoc w odzyskiwaniu długów – dodaje.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/958850,wspolczesne-niewolnictwo-niewolnicy-w-polsce.html

La Strada - Fundacja Przeciwko
Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
https://spis.ngo.pl/197036-la-strada-fundacja-przeciwko-handlowi-ludzmi-i-niewolnictwu

https://www.ngo.pl/

Telefon zaufania:

+48 22 628 99 99, pon. – czw. od 9 – 18, piątek 9 – 14, we środy 14 – 18 dyżur w j. ros.

Telefon dla klientów wietnamsko-języcznych: +48 22 621 56 18
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi: +48 22 628 01 20
Numer interwencyjny (tylko poza godzinami pracy biura): +48 605 687 750

Pomagamy kobietom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom przemocy domowej oraz
wykorzystania seksualnego, ofiarom handlu ludźmi (w tym przymuszonej prostytucji).
Oferujemy kompleksową pomoc dla kobiet, ich dzieci oraz rodzin będących w kryzysowych
sytuacjach. https://www.po-moc.pl/pl Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
ul. Zygmunta Krasińskiego 21, 40-019 Katowice, telefon: 32 255 38 69, email: biuro@po-moc.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

- Fundusz ochrony macierzyństwa: zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży,
znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Kobieta otrzymuje comiesięczne
wsparcie w wysokości 500 zł. Środki są wypłacane już w ciąży, dzięki czemu mama może m.in.
skompletować wyprawkę dla noworodka, zapłacić za wizyty lekarskie, kupić pieluchy. Wsparcie jest
przyznawane do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. https://pro-life.pl/mama/

- Telefon Zaufania Pro-life -

Jesteś w ciąży, ale w ogóle jej nie planowałaś? Czujesz gniew, wściekłość, poczucie winy…?
Doświadczasz przemocy, nie masz wsparcia w bliskich ci osobach? Boisz się, że stracisz
partnera/pracę/szansę na rozwój…? Zadzwoń: 798 636 493. https://pro-life.pl/telefon/

- Strata dziecka nienarodzonego -

„Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w
żałobie osieroconej rodzinie”. Adresatami kompendium są przede wszystkim kapłani, rodziny z
doświadczające śmierci dziecka nienarodzonego oraz osoby zaangażowane w strukturach
duszpasterstwa rodzin. https://pro-life.pl/strata-dziecka-nienarodzonego/

- Domy samotnej matki -

Wykaz domów samotnej matki: https://pro-life.pl/domy-samotnej-matki/

- Okna życia -

W oknie życia matka może anonimowo zostawić nowo, narodzone dziecko. Jest to miejsce specjalnie
dostosowane, – posiada ogrzewanie i wentylację. Przy otwarciu, z zewnątrz uruchamiany jest alarm w
pokoju dyżurującej, osoby, zwykle siostry zakonnej. Dzięki alarmowi osoba, dyżurująca natychmiast może
zająć się dzieckiem, poinformować, pogotowie ratunkowe. Wykaz okien życia: https://pro-life.pl/oknazycia/

- Naprotechnologia – lista: https://pro-life.pl/naprotechnologia-lista-lekarzy-i-instruktorow/
- Galeria dziecka poczętego: https://pro-life.pl/galeria-dziecka-poczetego/
- Filmy - Projekt LIFE: https://pro-life.pl/filmy/

- Organizacje niosące pomoc. W tej zakładce znajdziesz kontakty do
organizacji i stowarzyszeń, które mogą bezpłatnie udzielić Ci niemal każdej możliwej pomocy –
finansowej, psychologicznej, prawnej, medycznej, a nawet mieszkaniowej. Osoby pracujące w tych
instytucjach czekają na kontakt od Ciebie. https://jedenznas.pl/organizacje-niosace-pomoc/

