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                Dwa  świąteczne  słowa  

Drodzy Przyjaciele Sercańskich Misji,  

z wielką radością dzieliMY się kolejnym 
numerem  „informujeMY – biuletynu 
misyjnego”. Jego wydanie świadczy o tym, 
że nasza organizacja żyje, ma się dobrze, 
rozwija się… Oczywiście nie sama z siebie…  
 
Nie byłoby Sekretariatu Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów, projektu zbieramto.pl  
|dla misji i środowiska i tylu akcji 
charytatywnych, gdyby nie Wy! To wszystko, 
co się dzieje, co pozwala nam wspierać 
posługę ewangelizacyjną sercańskich 
misjonarzy jest możliwe tylko dzięki Wam: 
Darczyńcom przekazującym darowizny na 
konto, wolontariuszom poświęcającym swój 
czas, „Agent(k)om 925” oddającym swoje 
serce, parafianom wrzucającym srebro  
i złoto do puszki pod kościołem, dzieciom 
zaangażowanym w  zbiórkę zużytych 
baterii… Dzięki Wam zbieraMY, 
przetwarzaMY, pomagaMY! 
 

Przekazując Wam wiele dobrych informacji, 
płyniemy pod prąd dzisiejszemu przekazowi 
medialnemu, w którym dominują informacje 
o katastrofach, przestępstwach, wypadkach, 
biedzie… Taki już jest nasz świat, ale czy  
to znaczy, że jest zły? Nie, świat jest dobry,  
bo stworzony przez Boga. A jaki jest On 
nam „w bliskości”, zależy w dużej mierze  
od nas samych. 
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RadujMY się, bo Chrystus 
zwyciężył i żyje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                             
 

DzieliMY się radosnymi nowinami  
w szczególnym czasie, czasie 
bezpośrednio poprzedzającym 
wielkanocne wydarzenia. Pośród nich 
przeżywamy najpierw te bolesne, 
tragiczne, obfite w krew i cierpienie. 
Kończą się jednak niesamowicie radośnie 
–zmartwychwstaniem Jezusa. 
Czy można w życiu przeżywać tylko sam 
smutek? Czy można w życiu odczuwać 
tylko radość? Dobrze wiemy, że nie.  
Życie to i radości i smutki, te pogodne  
i pochmurne dni;  dzięki nim życie  
ma swój smak. Często jestem pytany  
„jak dobrze przeżyć Wielkanoc”? Właśnie 
wtedy, gdy razem z Jezusem będę 
przeżywał i smutki i radości! Gdy najpierw 
będę towarzyszył Mu w drodze  
na Golgotę, a potem brał udział w chwale 
Jego zmartwychwstania. Wielkanoc to nie 
tylko poświęcenie koszyczka. Wielkanoc 
to nie tylko procesja rezurekcyjna… 



                Dwa  świąteczne  słowa  
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Zachęcam Was, abyście weszli w „pakiet” 
Wielkanocny i przeżyli z Jezusem całe 
Triduum Paschalne. Zaczynamy w czwartek 
wieczorem, czyli już w pt według żydowskiego 
sposobu liczenia czasu od Mszy św. Wieczerzy  
Pańskiej. Chrystus ustanawia sakramenty 
eucharystii i kapłaństwa. To, co mnie 
najmocniej wtedy dotyka, to moment,  
w którym Jezus zgina kolana i umywa nogi 
uczniom. Oddaje się, poświęca, uniża,  
tak jak podczas każdej Eucharystii.  

Czy Twoje życie ma sens, jeśli  
nie poświęcasz go innej osobie? A kiedy nie 
masz już siły? Spójrz na Jezusa, którzy myje 
nogi uczniom. Potem jest modlitwa w 
Ogrójcu, sąd, męka i śmierć. W Wielki 
Piątek patrzymy na krzyż, symbol 
zbawienia… Kogo na nim widzimy?   
Co Jezus do nas mówi? Ja widzę i słyszę 
tylko jedno: bezgraniczną miłość. Nie mamy 
już siły kochać? Uklęknijmy przy krzyżu 
Jezusa, adorujmy go – całujmy.  

On przywróci nam siły, aby walczyć  
w imię miłości . Kolejny dzień  
to Wielka Sobota, „wielka cisza”,  
dzień „odpoczynku” Jezusa w grobie.  
Dobry czas, żeby „posłuchać” ciszy…  
Jak odnaleźć ciszę w dzień, w który 
przychodzi do kościoła najwięcej ludzi 
w roku, żeby „poświecić jajka”? 
Szukajmy tej ciszy w adoracji,  
w spojrzeniu na Świętą Hostię  
i pamiętajmy, że nie modlimy się  
za „koszyk”, „jajka”, czy „kiełbaskę”, 
ale modlimy się za rodzinę; za tych 
wszystkich, z którymi  podzielimy  
się jajkiem – symbolem życia.  
Modlimy się za ludzi, którzy będą te 
pokarmy spożywać, a nie za jedzenie! 
Po Wielkiej Sobocie przychodzi Wielka 
Niedziela. Dzień radości, wzruszenia, 
tryumfu miłości! NASZ PAN 
ZMARTWYCHWSTAŁ. Przyjdźmy  
w środku nocy na najpiękniejszą 
liturgię w roku. Zaśpiewajmy z mocą, 
po prawie dwóch miesiącach 
wyciszenia: „ALLELUJA, ALLELUJA”, 
tzn. „radujmy się Bogiem, On jest,  
On żyje”. Nie pozwólmy się okraść  
z duchowego piękna tych świąt.  
Tego Wam życzę! 
 

    Zastępca Sekretarza Misji Zagranicznych                               
     Księży Sercanów w Polsce  



              Wywiad z „Agentką 925” 

Nie wstydzę się!!! 
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Odważna, aktywna, skromna. Delikatna  
dla ludzi i silna dla Jezusa; młoda 
wiekiem, ale dojrzała mentalnie. Taka 
jest Karolina Mankiewicz, jedna z 
pierwszych „Agentek 925”, czyli 
wolontariuszek projektu zbieramto.pl |dla misji 
i środowiska, prowadzonego przez Sekretariat 
Misji Zagranicznych Księży Sercanów.  
O tym, że pomaganie potrzebującym daje 
autentyczną radość, chociaż zabiera czas;  
a także o tym, że nie wstydzi się „pokazać  
twarzy” opowiada Magdalenie Wardowskiej. 
 

 
Magdalena Wardowska: Jak trafiła Pani  
do projektu zbieramto.pl | dla misji i 
środowiska i kiedy zaczęła się charyta- 
tywna przygoda z sercańskimi misjami?  

 
 
Karolina Mankiewicz: Przyznam szczerze,  
że nie pamiętam dokładnie, w którym  

momencie dołączyłam do tego dzieła. 
Wcześniejsze akcje, na które zbieraliśmy 
pieniądze w pracy same się pojawiały.  
Były to m.in. różne inicjatywy UNICEF, 
wspieraliśmy także Wioski Dziecięce.  
O „srebro na wagę złota”, inicjatywie 
prowadzonej przez Sercanów w ramach 
projektu zbieramto.pl, zapewne 
przeczytałam w Internecie.  
 

 
 
 

Katolickich akcji charytatywnych 
i fundraisingowych jest sporo…  
Dlaczego akurat sercańskie srebro  
na wagę złota”? Znów impuls?  
      
W sumie mogłabym przytaknąć;  
powiedzieć, że impuls, natchnienie,  
przypadek, ale… ostatnio zauważyłam  
i zrozumiałam, że nic nie dzieje się  
przez przypadek. Z pewnością inspiruje  
mnie „świeżość” pomysłu. W ramach  
akcji ludzie przynoszą srebrne drobiazgi. 
 Oddzielnie może nie stanowią one  
wielkiej wartości, ale zebrane razem 
„mogą zbudować” domy dla rodzin  
z Filipin, które straciły wszystko  
w tajfunie Sendong. Nie bez znaczenia 
jest także charyzma i zaangażowanie 
pomysłodawcy projektu – ks. Piotra 
Chmieleckiego, Sercanina. 
 
 Tytuł „Agentka 925” brzmi nieco 
tajemniczo, sugerując m.in. „misję 
specjalną”… 

Pojawił się wewnętrzny impuls  
– po prostu poczułam, że i tam  
potrzebna jest nasza pomoc.  

Jako „Agentka 925” („925” od próby 
srebra) zbieram srebrny złom, zużyte 
baterie, telefony. Informuję o akcjach 
moich bliskich, przyjaciół, znajomych, 
współpracowników  z przedszkola. 
Właściwie można powiedzieć,  
że przekazywanie wiadomości odbywa  
się samoistnie, a proszę mi wierzyć  
tuż za nimi pojawiają się „skarby”  
dla potrzebujących.  



               Wywiad z „Agentką 925” 
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Organizuję też większe zbiórki srebra  
– w parafii, we wspólnocie, gminie, w pracy.  
Nigdy nie jest tak, że robię to sama…  
Wokół jest dużo „dobrych dusz”, które chętnie 
udzielają wsparcia. Na przykład dyrekcja, 
nauczyciele, dzieci oraz rodzice z przedszkola, 
w którym pracuję. 

Z doświadczenia wiem, że pomoc 
charytatywna ubogaca także 
wolontariusza… Co daje Pani bycie 
„Agentką 925” i angażowanie  
się w projekt zbieramto.pl | dla misji  
i środowiska? 
 
Bycie „Agentką 925” = radość.  
I to właściwe wystarczy. W ramach akcji 
„srebro na wagę złota” czasem 
rozprowadzam Krzyżyki sercańskie, które 
zostały odlane z podarowanego złomu. 
Wierzę, że osoby noszące Krzyżyki będą 
pamiętały, że jest Ktoś, Komu na nas 
bardzo zależy. I że będą o tym pamiętały 
szczególnie w trudnych chwilach. Plusem 
są także nowe znajomości, okazje  
do budowania fajnych relacji. Jest 
możliwość zobaczenia, jak ludzie otwierają 
swoje serca na potrzeby innych i jak wiele 
nieodkrytego dobra jest jeszcze w nas 
samych. Czasem ktoś musi dać nam 
szansę, aby się otworzyć  
na drugiego człowieka. I taką szansę dają 
inicjatywy zbieramto.pl. A jeśli chodzi  
o misje… Ostatnio śmiałam się, że w tym 
roku już chyba będzie trzeba się tam 
wybrać. 

Czy bycie „Agentką 925”  
nie jest zbyt wymagające dla osoby 
aktywnej zawodowo?  

Kiedy się ufa, że wszystko dzieje  
się we właściwym czasie i że to nie  
od nas samych zależy plan naszego dnia  
– jest łatwiej. Trzeba wypracować sobie 
systematyczność – zarówno  
w działaniu, jak i w np. w rozliczaniu  
się z zebranych pieniędzy, czy też 
rozprowadzonych krzyżyków. Pomaga  
w tym poczucie odpowiedzialności,  
że robię to, by pomagać, więc nie można 
tutaj niczego zaniedbywać, przeoczyć  
czy zgubić. Na początku mojej 
„działalności”, jako pamiątkowe 
podziękowanie, dostałam od ks. Piotra 
zdjęcie z uśmiechniętymi filipińskimi 
dziećmi na tle nowych domów. Zdjęcie  
wisi nad biurkiem i szczerze powiem,  
że większej motywacji mi  
nie trzeba  (uśmiech). 
 



                Wywiad z „Agentką 925” 
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uśmiech filipińskich dzieci – większej 
motywacji nie trzeba… 

Warto jest zrezygnować z siebie dla 
innych. Poświęcić swój czas, energię. 
Nasze życie nabiera sensu, gdy robimy  
coś dla drugiego człowieka. W trakcie 
takiej posługi można np. odkryć nowy cel 
w życiu, rozeznać swoje powołanie. 
Poprzez pomaganie innym jest się bliżej 
Boga, a więc łatwiej – bo „w praktyce” 
poznaje i odkrywa Jego miłość. Do tego 
wolontariat jest wspaniałym antidotum  
na samotność – będąc wśród innych, 
mając radość w sercu, człowiek na pewno 
nie czuje pustki… 
 
Co podczas dotychczasowej posługi 
jako „Agentki 925″ najbardziej Panią 
zaskoczyło? 
 
Wzruszyło mnie kiedyś, gdy podczas 
zbiórki srebrnego złomu po Mszy św. 
pewna zmartwiona pani podeszła do mnie 
i powiedziała: „Zapomniałam o tej 
dzisiejszej zbiórce” – po czym zdjęła  
z palca swój pierścionek i wrzuciła  
do puszki. 
 

Gdyby miała Pani „zwerbować”  
do grona „Agentów 925″ swoich 
znajomych – dotąd niekoniecznie 
aktywnych charytatywnie  
i niekoniecznie wierzących – jakby  
ich Pani zachęciła? Poza 
„gwarantowanym” poczuciem  
radości, oczywiście… 

Czy (i dlaczego) według Pani naszym 
obowiązkiem jest pomoc misjom  
i misjonarzom? 
 Myślę, że nie można nazwać takiej pomocy 
obowiązkiem, bo ten kojarzy mi się  
z przymusem. Określiłabym to raczej jako 
dobrowolne wsparcie, opiekę nad drugim 
człowiekiem. A pomoc tym będzie tym 
skuteczniejsza i cenna, im bardziej 
otworzymy się na Boga, który jest w drugim 
człowieku. 

Jako „Agentka 925” zgodziła się Pani 
„pokazać twarz” w Raporcie 2014, 
publikacji Sekretariatu, która jest 
dystrybuowana do szerokiego grona 
odbiorców. Nie krępowała się Pani?  

 
 
 
 
 
 
Gdybym się wstydziła, to znaczyłoby,  
że wstydzę się swojej wiary, że wstydzę  
się wiary w Jezusa. Bo ta akcja jest przecież 
organizowana przez księży…  

     Odpowiadając zatem na pytanie  

    – nie, nie wstydzę się. 



              Przedstawienie ewangelizacyjne „Fejsbóg” 
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W marcu 2015 r., podczas rekolekcji 

wiekopostnych w Rydłutowach, ks. Piotr 
Chmielecki scj oraz Wioleta Łosiniecka 
wystawili autorski spektakl ewangelizacyjny. 
Niektórzy twierdzili, że był to teatr dwóch 
aktorów, ale naszym zdaniem było ich pięciu 
(trzech niewidzialnych)… Bóg Ojciec, Syn 
Boży i Duch Święty towarzyszyli widzialnym 
aktorom, ks. Piotrowi i Wioletcie. 
 
Przedstawienie pokazywało uzależnienie młodej 
dziewczyny od Internetu, w szczególności od portalu 
społecznościoego Facebook. FB był najlepszym 
przyjacielem bohaterki, nieodzownym towarzyszem, 
"spowiednikiem”. Nastolatka nie miała przyjaciół 
poza wirtualnym światem. Symboliczna rozmowa 
toczyła się przy konfesjonale. Dziewczyna 
spowiadała się Facebookowi. Po namyśle,  
nastolatka postanowiła podjąć wyzwanie zerwania  
z uzależnieniem od FB. Zdecydowała się   
na eksperyment wyłączenia komputera i zostanie 
samą.... Na początku „odwyku” zmagała  
się z wewnętrzną pustką, odczuwając silne 
pragnienie powrotu do „nałogu”. Po jakimś czasie 
odkryła jednak, że jest inny, prawdziwy świat  
i że jest przy niej Bóg – prawdziwy przyjaciel.  
Bohaterka przystąpiła do spowiedzi, prawdziwie 
jednając się z Bogiem. 
 
Grupą docelową przedstawienia byli młodzi ludzie, 
będący bardzo blisko mediów społecznościowych, 
ale jednocześnie będący bardzo daleko od Boga. 
Forma ewangelizacji teatrem okazała się dla nich 
inspirująca  i świeża. Mam nadzieję, że otworzyła 
wiele serc na miłość Jezusa. Po przedstawieniu, 
uczestnicy rekolekcji głosili świadectwa,  
nawrócenia, powrotu do Jezusa, porzucenia życia  
w grzechu – opowiada ks. Piotr, współautor 
scenariusza.  
 

Sztuce towarzyszyła specjalna 
zachęta kapłana do uwolnienia  
się z wszelkiego zła poprzez 
przystąpienie do sakramentu 
pokuty i pojednania.  
 



 
 
 
 

            Oni już są z nami: Gimnazjum nr 2 w Bytowie  

7 

Akcje Sekretariatu Misji Zagranicznych 

Księży Sercanów są coraz bardziej 
efektywne dzięki aktywnemu wsparciu 
dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz rodziców 
z placówek edukacyjnych w całej Polsce.   
Na szczególną uwagę zasługuje 
zaangażowanie bytowskiego Gimnazjum  
nr 2. 
 
Poprzez pomoc misjonarzom pragniemy 
uwrażliwiać młodych ludzi na krzywdę innych, 
kształtować prawdziwą postawę społecznej 
odpowiedzialności, „zarażać” empatią  – ale także 
budzić ekologiczną  świadomość. Organizujemy 
"dni misyjne”, spotkania, katechezy, kiermasze 
misyjne. W 2012 r. gościliśmy w Bytowie ks. 
Mariana Wentę, Sercanina, który obecnie 
ewangelizuje w Czadzie. Ks. Marian powiadał  
o misjach w Afryce, a jego wizycie towarzyszyła 
kwesta. Pieniądze zebrane w naszym gimnazjum 
zostały przeznaczone na budowę przedszkola  
w Kamerunie, gdzie ówcześnie pracował   
– z radością tłumaczy Paweł Chmielecki,  
katecheta z Gimnazjum nr 2, główny koordynator 
akcji „kolędujMY misyjnie” w parafii p.w. św. Filipa 
Neri w Bytowie. 
 
Wizyta kapłana była dla nas wspaniałą inspiracją  
i  dużą motywacją. Dała początek kolejnym 
inicjatywom na rzecz sercańskich misjonarzy.  
W adwencie 2012 r. przeprowadziliśmy zbiórkę 
przyborów szkolnych dla Sercanów działających  
na Ukrainie. Dołączyliśmy też do kilku akcji 
sercańskiego projektu zbieramto.pl | dla misji  
i środowiska . Nasza młodzież nawet wypoczywa 
misyjnie: w 2014 r. uczestniczyła „wakacjach  
z misjami i językami” w Kołobrzegu  – dodaje 
Jaromir Śpiołek, katecheta z Gimnazjum  
nr 2 i opiekun grupy kolędników misyjnych.  
 
 
 
 
 

aktywne uczestnictwo  
od 2 lat, co roku 
kilkudziesięciu uczniów 

2 KG bilonu  
w zagranicznej  

walucie 

218 KG baterii,  
20 KG CD/DVD,  
3 KG telefonów 
komórkowych 
 



 
 
 
 

              WspominaMY: „kolędujMY misyjnie”  2015 w Bytowie! 
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Jaromir Śpiołek (katecheta z Gimnazjum  
nr 2 w Bytowie): 
 
Idąc drogą Trzech Mędrców człowiek spotyka 
liczne wezwania. Ja odpowiedziałem  
na wezwanie do propagowania idei misyjnej  
i pomagania potrzebującym, szczególnie  
w krajach misyjnych. To wezwanie umacnia 
we mnie chęć do pomagania w ogóle, otwiera  
na potrzeby innych ludzi 

Maria Musiał (wolontariuszka  
i opiekunka grupy): 
 
Ludzie bardzo chętnie zapraszali nas  
do domów, tylko nieliczni nas nie przyjęli. 
Bardzo pozytywnie odbieram tę akcję. 

Anna Krawczyk (uczennica): 
 
Dzięki uczestnictwu mogliśmy 
poznać gościnność mieszkańców naszego 
miasta oraz mogliśmy pomóc potrzebującym. 

6 tys. PLN  
dla głodnych 
dzieci z Urugwaju  



                 Misje bliżej nas: list Sercanina z Urugwaju 
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2 KG bilonu  
w zagranicznej  

walucie 

Drodzy Przyjaciele Misji, 
serdecznie pozdrawiam Was  
z odległego Urugwaju. Bardzo cieszę się, 
że zbierane w tym roku ofiary podczas 
kolędowania misyjnego chcecie przekazać 
na dożywianie dzieci w mojej parafii. W 
tym liście chce Wam, choć trochę 
opowiedzieć o mojej pracy i Urugwaju. 
 
Przeszło trzydzieści lat temu lewicowa 
władza mocno wspierana przez masonerię 
obiecała Urugwajczykom dostatnie życie. 
Nowe szkoły, szpitale, comiesięczne 
dotacje dla najuboższych oraz wiele 
imprez rozrywkowych. Warunek był tylko 
jeden: budujemy nowe społeczeństwo bez 
Boga!  

Pozostając w wątku misyjnego 

kolędowania dzieliMY się listem, który 
napisał ks. Wojciech Adamaczyk scj, 
misjonarz posługujący w  Montevideo,  
w Urugwaju.  

Wystarczyło kilkadziesiąt lat, by katolicki 
kraj zapomniał o Bogu i stał się najbardziej 
laickim i ateistycznym państwem  
w Ameryce Łacińskiej. W szkołach naucza 
się, że Boga nie ma i zabrania się o Nim 
mówić.  

Święta chrześcijańskie pokrywają  
się czasowo z tymi świeckimi, laickimi.  
Jest to celowe działanie państwa, mające  
na celu odciągnięcie uwagi od prawdziwych 
wartości. By zapełnić emocjonalną  
i duchową pustkę, władza wykreowała  
trzy naczelne bożki: piłkę nożną, karnawał  
i politykę. Żeby nie myśleć o życiu i jego 
problemach często uciekają z nierealny 
świat zabawy. 
 
Dzielnica, w której posługuje nazywa  
się Casavalle i należy do najuboższych  
w Montevideo. Często określana jest także, 
jako "zona roja", czyli czerwona strefa. 
Mieszkańcy Casavalle są ludźmi 
wykluczonymi ze społeczeństwa. Żyją 
bardzo skromnie. Bez dostępu do bieżącej 
wody. Bez prądu. Bez perspektyw na pracę.  
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2 KG bilonu  
w zagranicznej  

walucie 

Z powodu wysokiej przestępczości panującej  
w „czerwonej strefie” mają bardzo złą renomę, 
dlatego też ciężko im znaleźć stałe zajęcie.  
Nie stać ich na utrzymanie rodziny, dzieci często 
chodzą głodne. Ucieczką od trudnej rzeczywistości 
ma być wspominany „świat zabawy”. 
 
Świetlice, które jako Sercanie prowadzimy  
w Montevideo, to miejsca, w którym chłopcy  
i dziewczęta w wieku od 2 do 15 lat zaspokajają  
nie tylko głód fizyczny, ale także duchowy.  
Są „karmieni” ciepłą zupą oraz… modlitwą. Każdy 
podwieczorek (po hiszpańsku merendero) 
poprzedza „rozmowa z Bogiem”.  
 
W ciągu roku, w dwóch ośrodkach w Montevideo, 
pomocą socjalną objęto 280 dzieci, wydając  
ok. 8 tysięcy posiłków. Świetlice są nie tylko 
„jadłodajniami” – są również miejscami, w których 
urugwajskie pociechy mogą spędzić pożytecznie 
czas, ucząc się szycia, gotowania i gry na gitarze. 
Wspólne spotkania przy stole na merendero  
(od poniedziałku do soboty włącznie) to okazja  
do integracji, zbudowania bezinteresownych relacji, 
nawiązania prawdziwych przyjaźni.  
 
Z serdecznymi pozdrowieniami  
i zapewnieniem o modlitwie za Dobroczyńców misji 
 
ks. Wojciech Adamczyk scj 
 
 W ramach projektu zbieramto.pl | dla misji  

i środowiska wspieraMY dożywianie urugwajskich 
dzieci.Ofiary zebrane podczas trzeciej edycja akcji 
„kolędujMY misyjnie” zostały przeznaczone  
na wsparcie  posługi ks. Wojciecha. Kwota 9160 PLN 
pozwoli ufundować 500 podwieczorków.  
Nie udało by się bez hojnych Darczyńców!   

W ciągu roku, w dwóch 
ośrodkach w Montevideo, 
pomocą socjalną objęto  
280 dzieci, wydając  
ok. 8 tysięcy posiłków 

Każde „merendero”      
poprzedza rozmowa  

 z Bogiem, która jest szczególnie 
potrzebna w zmaganiu  

się z  trudną codziennością  
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Ks. Piotr Chmielecki scj (nieformalnie nazywany ”sercańskim złomiarzem”) urodził  

się na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Księży 
Sercanów. Obecnie: kreatywny i efektywny fundraiser w Sekretariacie Misji Zagranicznych 
Księży Sercanów; pomysłodawca zbieramto.pl | dla misji i środowiska oraz „zbieraczych” 
inicjatyw wspierających posługę misyjną Sercanów. Notoryczny poszukiwacz srebrnego 
złomu i elektrośmieci. Kolekcjonuje wszystko, co po przetworzeniu może „uczynić świat 
trochę lepszym”.  Bloguje, inspiruje, głosi rekolekcje. 

Anna Zając – najmłodsza stażem członkini zespołu,  
choć z różnymi organizacjami charytatywnymi związana  
od lat. Z ludźmi i dla ludzi od… zawsze.  
Z doświadczeniami: początkującego fundraisera, 
wytrwałego wychowawcy nastolatków, „kreatywnej” 
programów wychowawczych, koordynatora projektów 
społecznych, organizatora i kierownika biura. 

Magdalena Maria Wardowska – rówieśniczka ks. Piotra. Po zdobyciu doświadczenia 
w  firmach marketingowych i agencji PR postanowiła spróbować sił w organizacji 
charytatywnej – lubelskim Sekretariacie Misji Zagranicznych Księży Sercanów.  
Koordynuje wszystkie akcje zbieramto.pl | dla misji i środowiska na płaszczyźnie 
komunikacyjno-wizerunkowej, Public Relations, mediów społecznościowych. 

Joanna Romanek  
– najmłodsza wiekiem 
członkini ekipy. Należy  
do Ruchu Sercańskiej 
Młodzieży. Ukończyła kurs 
animatora młodzieżowego, 
prowadzony przez KSM 
diecezji tarnowskiej. 
Animatorka rekolekcji 
wędrownych w Tatrach oraz 
Sercańskich Dni Młodych. 
Aktualnie studentka 
psychologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim JP II. 

Zespół tworzy także duet 
kreatywny: Karol Boreczek  
– grafik oraz Marcin Pastorczyk 
– webmaster. Karol jest stałym 
pracownikiem  Sercańskiego 
Portalu Ewangelizacyjnego 
Profeto.pl. Ponadto, naszą 
codzienną pracę wspiera 
kilkuosobowa grupa 
zmotywowanych wolontariuszy  
i „Agentów(ek) 925”. 



                 

Zmartwychwstał 

Pan, 

Alleluja! 

 

RadujMY się !  
 

 

ks. Piotr Chmielecki scj  
z zespołem zbieramto.pl 

 



 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

                  PozostańMY w kontakcie! 

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie 
 

 
ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin 

tel. +48 537 411 405 
biuro@zbieramto.pl, www.zbieramto.pl 

 
 
 

Bank BNP Paribas 
Nr rachunku PLN: 79 1600 1462 1847 3641 5000 0008 

Nr rachunku $: 52 1600 1462 1847 3641 5000 0009 
Dla przelewów w innych walutach: 

IBAN: PL79 1600 1462 1847 3641 5000 0008    BIC: PPAB PLPK 

 


