
            Kielce, 16-06-2020  

 

Kajaki do Kazachstanu - apel do polskich firm kajakowych  

 

 Od kilku lat polska grupa wolontariuszy świeckich wyjeżdża na wschód w ramach tzw. „Wolontariatu 

Syberyjskiego”. Tak zachęcał w 2017 r. przyszłych wolontariuszy ks. Leszek Kryża, dyrektor biura Zespołu 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP: „Warto wziąć udział w Wolontariacie Syberyjskim, żeby na 

rzeczywistość Syberii i Wschodu spojrzeć innymi oczyma. Nie tylko przez pryzmat martyrologii, ale też poprzez 

codzienne wyzwania ludzi, którzy tam żyją. Wolontariat Syberyjski to zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą 

poświęcić odrobinę czasu, sił zdrowia i talentu dla tych, którym przyszło żyć w innych warunkach". 

 

 Z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu spowodowane epidemią COVID-19 grupa wolontariuszy 

syberyjskich stara się pomóc zdalnie w różnych przedsięwzięciach, w miarę posiadanych możliwości. 

 

 Otóż, jest potrzeba i możliwość realizacji, bo przecież my jesteśmy, a odległość jak wiemy, nie ma 

znaczenia dla spełnienia marzenia .  

Wielki, 2,07 m wzrostu, misjonarz z Kazachstanu, 

proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

w Pawłodarze, ks. Jan Radoń i jego młodzi 

podopieczni, objęci działalnością pawłodarskiej 

parafii, mają takie małe marzenie… przez miasto 

przepływa potężny Irtysz, w pobliżu liczne jeziora, tyle 

Bożych cudów i darów w okolicy, warto się nimi 

zachwycać… gdybyśmy tak mieli kajaki… w Kaza-

chstanie już wakacje! 
Rzeka Irtysz koło Pawłodaru. https://pl.wikipedia.org/wiki/Irtysz 

 Nam wolontariuszom, w te wakacje pewnie nie będzie dana możliwość posługi w bezpośredniej obecności 

na Wschodzie, jednak mimo, że zdalnie możemy zadziałać realnie. 

 

Co jest potrzebne? 

 Kilka turystycznych kajaków (mogą być używane, ale w dobrym stanie) z wyposażeniem 

(wiosła, kamizelki, worki wodniackie). 

 
Kto realizuje plan? 

 Wolontariusze z ubiegłych lat, którzy mogą wpłacać cegiełki właśnie na ten cel. Liczymy też na odzew 

polskich właścicieli firm kajakowych, którzy mogliby wesprzeć to dzieło (czy to przekazując sprzęt np. po 

kosztach, czy też wręcz występujących w roli sponsorów tego przedsięwzięcia). 

 Kwestia transportu sprzętu do Kazachstanu jest już zapewniona przez Zespół Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie przy KEP. 

 Projekt ten wspiera też Magazyn Kajakowy WIOSŁO, który z racji wielu nawiązanych relacji z polskimi 

firmami kajakowymi będzie się starał go nagłośnić i koordynować to przedsięwzięcie. 

 

Apel do właścicieli firm kajakowych 

 Jeśli moglibyście wesprzeć w jakikolwiek sposób to dzieło bardzo proszę o kontakt. Z uwagi na planowany 

transport z Polski do Kazachstanu sprawa jest dość pilna i sprzęt powinien zostać skompletowany możliwie 

w przeciągu tygodnia, czyli do dnia 23 czerwca 2020 r. 

 Wszystkie firmy, które wezmą udział w tej akcji zostanę przedstawione w wydaniu wakacyjnym Magazynu 

Kajakowego WIOSŁO (nr 2/2020). Liczymy na Wasz odzew… 

 
Ania Dobrzyńska, wolontariuszka syberyjska (w Pawłodarze dwukrotnie - lato 2019 i luty 2020)  

inicjatorka akcji przekazania kajaków z Polski do Kazachstanu 

tel. 606 119538, adobrzynska@wp.pl 

 

Adam Grzegorzewski, założyciel Magazynu Kajakowego WIOSŁO, wolontariusz syberyjski (Wierszyna 2018 ) 

wszelkie sprawy bezpośrednio związane ze sprzętem 

tel. 603 800705, agrzeg@wioslo.pl 

 

Strona internetowa organizatora „Wolontariatu Syberyjskiego”: www.wschod.misje.pl 

mailto:adobrzynska@wp.pl

