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Niech Dzieciątko Jezus Wam 
błogosławi! Jego wielka radość jest w 
Was, bo Wy jesteście wielcy czynioną                     
miłością.  Pozostawajcie w całym Nowym 
2015 Roku szczęśliwymi uczestnikami     
Narodzin  Jezusa Chrystusa w swoim życiu 
i w życiu ludzi na całym świecie.      

Życzy SWM Wrocław

Salezjański Wolontariat Misyjny   oddział we Wrocławiu 

Grudzień 2014r. (3)

MŁODZI ŚWIATU
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Drodzy Współpracownicy, Darczyńcy - Przyjaciele 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego we Wrocławiu! 

 „Przyjdźcie, ludy ziemi, i otwórzcie drzwi swojej historii! Przyjdźcie pokłonić się 
Synowi Dziewicy Maryi, który zstąpił pośród nas tej nocy od wieków przygotowanej. Nocy 
radosnej i pełnej światła” - mówił święty papież, Jan Paweł II w czasie jednej z Pasterek.  I 
przychodzimy. Jest Boże Narodzenie 2014 roku. Stajemy przed Jezusem, który w zdumie-
wającym ubóstwie betlejemskiej groty wkracza w nasze życie. Jak co roku, wspominając 
ten czas wielkiej łaski, chcemy „otworzyć serce”,  by przyjąć Jego Miłość, Nadzieję i Zba-
wienie. Wiemy, że bez nich wszystko nie ma sensu. Ale czy na pewno? Święty Jan Bosko 
w pełni rozumiejąc słowa ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”,  napisze: „W osobie biednych, najbardziej opuszczo-
nych jest obecny Zbawiciel”.  Zatem przychodząc do Dzieciątka Jezus nie możemy o tym 
zapominać. Jezus to przecież ubogi: drugi, trzeci, dziesiąty, setny, tysięczny człowiek. To 
starzec i dziecko.  To każdy, bez wyjątku, tutaj blisko i tam daleko.  Przychodząc, powin-
niśmy otworzyć „drzwi swojej historii życia”, by przynieść rzeczywisty i konkretny „dar 
miłość Jezusa w drugim człowieku”, zwłaszcza tym ubogim.  Jak wielu ubogich tego świata 
czeka na naszą miłość! Z niepokojem obserwujemy losy emigrujących ludzi dotkniętych 
zbrojną agresją Państwa Islamskiego i Rosji, zasmuca nas ciągły brak dostępu do pitnej 
wody między innymi w Czadzie, coraz bardziej boli rozprzestrzeniający się głód w rejonie 
Sudanu, nie może nas nie obchodzić epidemia wirusa Ebola w Zachodniej Afryce. Kto po-
może tym ludziom ? Kto zaniesie im nadzieję i  Jezusa?

 
Salezjański Wolontariat 

Misyjny Młodzi Światu odział we 
Wrocławiu już od 8 lat stara się 
włączać w tę pomoc. Liczne grono  
zapaleńców, młodych wolontariu-
szy bezinteresownie daje swój czas, 
talenty i siły potrzebującym. Przy-
gotowują się i realizują projekty 
wakacyjne i roczne. Na misjach są 
nauczycielami, budowniczymi, re-
habilitantami.  A to wszystko po to, 
aby dać człowiekowi miłość, aby 
dać „radość i światło życia”, aby dać  

Jezusa.  Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misji pisał: „Dziś jesz-
cze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes”(„do 
narodów”) pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy 

Słowo wstępne
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należący do Kościoła”. Z serca pragnę podziękować Wam, którzy włączając się w naszą 
pracę stajecie  się  uczestnikami misji całego Kościoła. Bez Was, bez waszej modlitwy, ale 
i pieniężnej hojności  posługa ta nie byłaby możliwa. Żaden z projektów pomocowych nie 
mógłby być zrealizowany. Cieszy mnie to, że w minionym roku wiele nowych osób i parafii 
stało się naszymi partnerami. Jednak wiem, że to ciągle mało. Dlatego też pokornie proszę, 
o pomoc w promowaniu możliwości pomagania i głoszenia Ewangelii.  Proszę pomóżcie 
nam znajdywać nowych ludzi, nowe wspólnoty, nowe parafie które zechcą iść z nami 
drogą misyjnej posługi. Nasze prace nie są „przygodnymi kwiatkami”, ale  rzeczywistą 
pomocą trafiającą stale i sukcesywnie do konkretnych ludzi i misji. To dla kogo działamy 
i jak działamy, pozyskiwane kwoty są transparentne i widoczne zawsze na naszej stronie 
internetowej. Przesyłając 2 dodatkowe egzemplarze tego biuletynu, prosimy o przekazanie 
go  osobom czy wspólnotom, które są zainteresowane działalnością misyjną i chciałyby 
również stać się misjonarzami Jezusa. Niech nasze grono się powiększa tak bardzo, aby 
objęło pomocą „cały ubogi świat”. 

ks. Jerzy Babiak sdb, prezes
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Koniec roku to czas refleksji nad tym co minęło, ale to też dobry moment na 
stawianie sobie kolejnych celów. To czas bilansów, liczenia zysków i strat, ale też wycho-
dzenia naprzód i ustalania strategii. Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” 
oddział we Wrocławiu nie ma zysków (przynajmniej w rozumieniu współczesnego świata). 
Ale to co udało nam się zdziałać w tym kolejnym roku naszej działalności dzięki Waszej 
pomocy, znaczy o wiele więcej, wybiega poza schematy.  
Naszą największą wartością są wolontariusze. To oni co roku wyjeżdżają na inne kon-
tynenty, aby nieść radość i nadzieję. W roku 2014 do placówek misyjnych wysłaliśmy 
5-cioro wolontariuszy. W lipcu i sierpniu równolegle zorganizowaliśmy obozy wakacyjne 
dla dzieci w Etiopii i Liberii. Wzięło w nich udział w sumie ponad 700 dzieci właśnie z tych 
krajów. Projekt w wiosce Tullo w Etiopii to nie tylko zrealizowane zajęcia edukacyjno – 
artystyczne dla dzieci, ale też zachęta do pracy dla młodych, miejscowych wolontariuszy. 
To pięć tygodni wakacyjnego obozu dla dzieci, ale też pomoc w pobliskiej świetlicy i prze-
prowadzone warsztaty edukacyjne w oddalonej o 50 km Fullasie. Działania Kai, Agnieszki 
i Manueli pokazały, że wolontariusz musi patrzeć szerzej i służyć tam, gdzie jest potrzeba. 
Pobyt mój i Justyny w Monrovii, stolicy Liberii, to nie tylko codzienna obecności wśród 
dzieci i młodzieży z najbiedniejszej dzielnicy New Matadi, ale też poczucie wspólnoty 
Kościoła i bycie z tymi, którzy potrzebują nadziei. To przeprowadzone lekcje, warsztaty 
oraz wspólne gry i zabawy, ale przede wszystkim wspólna modlitwa za sparaliżowany 
kraj ogarnięty epidemią wirusa Ebola. Oba te projekty to koszt 47 295,44 zł. 
Oprócz projektów wolontariackich zrealizowaliśmy w tym roku dwa projekty pomocowe. 
Przekazaliśmy w sumie 5 000,00 USD dla Zambii i Liberii. Projekt „Dofinansowanie 
edukacji osieroconych dzieci w wiosce Mwense, Zambia” podarował 15 dzieci kolejny 
rok nauki. Otrzymały one szanse na ukończenie szkoły i godne życie. Wsparcie ośrodka 
dla młodzieży w Monrovii (Liberia) to możliwość nauki dla najbiedniejszy, a także wyraz 
troski o ich integralny rozwój. 

Podane przeze mnie kwoty są ogromne. Nie bylibyśmy w 
stanie zrealizować tych działań, gdyby nie nasi ofiarodawcy 

i przyjaciele. W tym roku razem możemy zdziałać jeszcze 
więcej! Naszym celem jest m.in. wybudowanie studni 
w Czadzie, pomoc krajom dotkniętym epidemią Eboli , 
wsparcie dla Etiopii i Sudanu Południowego. Szczegóły 
w dalszej części biuletynu, gdzie podajemy też infor-
macje jak można zaangażować się w pomoc misjom. Już 

teraz dziękujemy za każdą Waszą inicjatywę. 

Paula Łuszczek – koordynator wolontariuszy

Jaki był rok 2014 w SWM Wrocław
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8 885,00 zł

20 753,80 zł
4 441,00 zł

10 234,00 zł

766,25 zł
1 387,27 zł

828,12 zł

15 479,52 zł

31 815,92 zł

ETIOPIA – Tullo 2014 –
Obóz wakacyjny dla dzieci 

(projekt 00314)

LIBERIA– Obóz wakacyjny i 
praca w Don Bosco Youth 

Center New Matadi w 
Monrovia (projekt 00414)

1% Zbiórka telefonów

Niedziele Misyjne Darczyńcy

2 000 USD
3 000 USD3 375 USD

9 000 USD

ZAMBIA – Dofinansowanie
edukacji osieroconych

dzieci w wiosce
Mwense (projekt nr 00114)

LIBERIA – Pomoc finansowa
dla Don Bosco Youth
Center New Matadi 

w Monrovia (projekt nr 00214)

Zebrane Koszt projektu

PODSUMOWANIE PROJEKTóW
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Rok pracy misyjnej w Wau, w  Sudanie Południo-
wym, był i pozostanie dla mnie ogromnym darem, za który nigdy 
nie przestanę dziękować Bogu. Wolontariat w najmłodszym pań-
stwie świata, które spotyka się z ogromnym problemem głodu, 
toczącego się konfliktu i braku edukacji, mocno odcisnął się w 
moim sercu. Mogłam namacalnie zobaczyć jak ważna i potrzebna 
jest pomoc rozwojowa. Pracując w szkole podstawowej św. Jó-
zefa prowadziłam zajęcia przyrody dla dzieci i nauczycieli. Czas 
pracy z nimi przepełniał mnie niesamowitą radością. Widziałam 
ogromne szczęście, zainteresowanie i zaangażowanie dzieciaków 
przy wykonywaniu prac, czasem przy użyciu kredki, plasteliny czy 
papieru na którego nie mogą sobie pozwolić lub którego nigdy 
w życiu nie widzieli.  W każdą niedziele, razem z dziećmi z wioski 
graliśmy, tańczyliśmy i wspólnie modliliśmy się, szczególnie o 
pokój dla kraju. Żyjąc i pracując wśród ludzi z Wau otrzymałam 
więcej niż dałam. Nauczyli mnie bycia szczęśliwym  nie posia-

dając wiele, tego jak ważny jest drugi człowiek, jego 
życie i czym naprawdę jest pokój - co oznacza 

zasnąć w spokoju nie martwiąc się o to, co 
wydarzy się w nocy. Największym boga-

ctwem pozostanie dla mnie spotkanie 
z drugim człowiekiem, szczególnie z 

dziećmi, które spotykałam każdego 
dnia w mojej szkole, ich szczery, pe-
łen wdzięczności uśmiech wywołany 
chwilą wspólnego tańca, przygoto-
wywania przedstawienia, opatrzo-
nej rany, spotkanie z uczniem, który 
marzy o jednym codziennym posiłku, 

zakończonym konflikcie w kraju czy 
ukończeniu szkoły by potem móc żyć 

w lepszej przyszłości. 

ALEKSANDRA ROSA – projekt roczny, 

 Wau – Sudan Południowy

Świadectwa wolontariuszy
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„…bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz” [Mdr 12,18c]

 Wyjeżdżając do Afryki, byłam jednocześnie 
pełna  wątpliwości i pewności. Wykluczające się 
uczucia fascynacji i niewiadomej, pokój oto-
czony kłęb    kiem strachu. Sprzeczność sama 
w sobie. I taka okazała się być moja Afryka. 
Pełna sprzeczności. Pod warstwą kurzu 
czysty urok. Bieda otulona pięknem kra-
jobrazu. Życzliwość skrywająca się za 
chęcią otrzymania czegoś. Starania w 
oczekiwaniu na nagrodę. Siła przebija-
jąca przez niepokój jutra. Radość dzie-
lenia się wchodząca w szranki z buntem 
jednostronnej filantropii. Aktywność 
przesłonięta biernym wyczekiwaniem na… 
Smak goryczy i promienność zmagań. Cie-
lesność prowadząca do ducha. Duchowość 
przebijająca przez zmysły. Pytań bez liku. Od-
powiedź jedna – Pan Bóg. 
Nasze działanie, aby przyniosło owoc, musi zostać po-
błogosławione. Moc Boża objawi się, jeśli Bóg tego zechce. Nasza moc 
pojawi się, gdy zaczniemy działać z Nim i dla Niego. Zatem jeśli Pan Bóg 
zechce, jeśli i my zechcemy – razem możemy zmienić świat. A już na 
pewno siebie. Do dzieła! Misyjnego, rzecz jasna. 

ZAPRASZAMY NA COTYGODNIOWE SPOTKANIA 
SALEZJAŃSKIEGO WOLONTARIATU MISYJNEGO

Spotykamy się w środy o godzinie 19 00.

Miejscem naszych spotkań jest budynek Inspektoratu Salezjańskiego  mieszczący się przy 
pl. Grunwaldzkim 3.

AGNIESZKA CHLIPAŁA – projekt wakacyjny, 

 Tullo – Etiopia
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CZAD – Budowa studni w Sarh (projekt nr 00115)

 Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej na wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety i dzieci 

codziennie muszą przemierzać wiele kilometrów, aby dojść do źródła wody. Dodatkowym problemem jest panująca 

tu przez aż pół roku pora sucha z ponad 45 stopniami ciepła. W jej efekcie wysychają i tak nieliczne źródła wody. 

Brak wody oznacza brak roślin i zwierząt, a brak roślin i zwierząt oznacza głód. Brak dostępu do czystej wody to 

także zwiększona podatność na choroby, które w krajach afrykańskich są szczególnie ciężkie.

Celem wsparcia, o które zwrócił się do nas polski misjonarz, ks. Artur Bartol, jest budowa studni w Czadzie. 

Początkowo miały powstać cztery studnie, na które udało się zebrać już prawie całą 

kwotę. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu darczyńców jesteśmy w stanie kontynu-

ować akcję i obecnie zbierane są środki na budowę kolejnych studni. Budowa trzech 

pierwszych studni już została zakończona! Trzy kolejne studnie już zaczęły powstawać. 

Studnie budowane są w wioskach położonych w okolicach miejscowości Sarh. Każda z 

nich służy kilku tysiącom mieszkańców wiosek. Studnie są budowane niedaleko domów 

katechistów, którzy będą je otaczali opieką, aby służyły mieszkańcom przez wiele lat.

          

Koszt projektu budowy jednej studni: 3500 Euro (ok. 15 000zł)

LIBERIA – Walka z wirusem Ebola w Monrovii  (projekt nr 00315)

 Wg najnowszych danych WHO już prawie 5 tys. osób zmarło w wyniku za-

rażenia wirusem Ebola w Afryce Zachodniej. Według danych z 2012 roku, w Hiszpanii 

było 370 lekarzy na 100 tysiące mieszkańców, w USA – 245, w Gwinei – średnio nieco 

więcej niż dwóch, w Liberii – nieco więcej niż jeden, a w Gwinei – 1. Światowa Organi-

zacja Zdrowia szacuje, że Liberia potrzebuje ok. 3 tys. łóżek na leczenie eboli, podczas 

gdy jest ich obecnie 620. 

Kościół znajduje się na pierwszej linii tego frontu, zapewniając pracowników 

medycznych i sanitarnych w swoich siedmiu ośrodkach medycznych. Stara się także, 

aby jak najprędzej można było otworzyć szpital katolicki, który został zamknięty w lipcu, dostarczając mu potrzebne 

materiały i odpowiednie narzędzia.

Także Księża Salezjanie walczą z wirusem. „Kampania uwrażliwienia, informacji i prewencji, mająca zapobiec sze-

rzeniu się zakażeń wirusem ebola, wydaje owoce. W ostatnich dniach liczba odnotowanych przypadków zakażeń lekko 

się zmniejszyła. Jakkolwiek, sytuacja jest nadal bardzo poważna” – mówi ks. Nicola Ciarapica, dyrektor wspólnoty w 

dzielnicy Matadi w Monrovii. Projekt „Walka z wirusem Ebola w Monrovii” ma na celu dostarczenie do mieszkańców 

stolicy Liberii środków czystości, żywności oraz uwrażliwienie ich na higienę i zapobieganie zachorowaniom.

Koszt projektu: 7 500 USD (ok. 24 000 zł)

Projekty misyjne 2015
 Zaprszaszamy również do oddania 1% swojego podatku na rzecz działań 

SWM Młodzi Światu - oddział we Wrocławiu
KRS: 0000308004 

Zachęcamy emerytów do rozliczenia podatku
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Projekty z 2014 roku finansowo wsparli: Babiak Halina (Nowa Ruda), Bivand Joanna (Wągrowiec), Boruch Alicja (Wrocław), Broś Kata-

rzyna (Wikszyn), Bylicka Joanna (Nowa Ruda), ks. Ciesielski Mateusz (Wrocław), ks. Czechowski Marcin (Nowa Ruda), Diduszko Anna (Wrocław), 

Domagała Michał (Leszno), ks. Dymitrów Włodzimierz (Ścinawka Średnia), Gębka Janina i Tadeusz (Wrocław), Gogol Małgorzata (Dzierżoniów), 

Gruchot Ludwika (Wrocław), Halman Gabriela (Rumia), Jakubczyk Daniela (Wrocław), Jaroszewscy Janina i Tadeusz (Radlin), Kabacik Paweł 

(Wrocław), Kawecki Leszek (Dzierżoniów), Kieszniewski Henryk (Dzierżoniów), Kokot Maja (Nowa Ruda), Kotarska Aleksandra (Wrocław), Kowal 

Katarzyna (Wrocław), Król Maciej (Wrocław), Królewicz Michał (Lubin), Lech Jan (Psary – Wrocław), Leszczyńska Krystyna (Chocianów), Łusz-

czek Danuta (Bielawa), Łuszczek Wojciech (Bielawa), Majdan Janusz (Nowa Ruda), Majorczyk Aleksandra (Złoty Stok), Mikos Renata (Bielawa), 

Mitłaszewska Joanna (Wrocław), Polak Adam (Wrocław), Radoń Katarzyna (Wrocław), Skraba Stanisław i Teresa (Wrocław), Siostry Salezjanki 

(Nowa Ruda), Szaldunow Bogumiła (Nowa Ruda), Szmaciarz Jan (Chocianów), Śmieszek Maciej (Wrocław), Trzebuniak Lidia (Nowa Ruda), Wę-

giel Krzysztof (Dzierżoniów), Wróbel Tomasz (Wrocław), Wróbel Czesława (Wrocław), Wirzewska Iwona (Nowa Ruda), Zabrzewska Agnieszka 

(Malczyce), Zając Renata i Marek (Wrocław), Zalwowski Tomasz (Ścinawka Średnia), Zawada Paulina (Białystok), Zawiślak Józef (Nowa Ruda), 

Zbieżek Bogusław (Długopole Zdrój)

 Firmy: Pryzmat Sp. z o.o. (Wrocław), Tarczyński S.A. (Trzebnica), Sklep mięsno-wędliniarski Beata Bucka-Ramian (Bielawa), Samasz Sp. z o.o. 

(Białystok), 

Gościły nas Parafie: NSPJ w Pawłowicach (Wrocław), Opatrzności Bożej (Wrocław – Nowy Dwór), Królowej Różańca Świętego (Dzierżoniów), 

św. Mikołaja (Nowa Ruda), św. Anny (Wrocław – Pracze Widawskie), św. Franciszka z Asyżu w Faustach (Dobrzyniewo Duże), Niepokalanego 

Poczęcia NMP (Chrząstawa Wielka), Wniebowzięcia NMP (Chocianów), Matki Boskiej Częstochowskiej (Wrocław - Zacisze), św. Jacka (Wrocław 

– Swojczyce), Narodzenia Pańskiego (Pajęczno), św. Michała Archanioła (Wrocław – Śródmieście), Chrystusa Króla (Wrocław – Stare Miasto), 

Serdeczne Bóg zapłać!

ETIOPIA  – Dofinansowanie biblioteki szkolnej w Fullasie  (projekt nr 00215)

Ministerstwo Edukacji  w Etiopii podaje, że liczba dzieci kończących szkołę pod-

stawową w tym kraju wynosiła w ostatnich latach ok. 50%. Wiele dzieci i młodzieży 

zamiast uczęszczać do szkoły jest zmuszona pomagać rodzicom w pracy na roli.

Celem wsparcia, o które zwróciła się do nas katolicka misja w Fullasie, na południu 

Etiopii, jest zapewnienie wynagrodzenia pracowniczce biblioteki szkolnej. Biblioteka 

ta została otwarta w 2013 roku przy szkole podstawowej. Wikariat w Hawassa za-

pewnił książki i umeblowanie, jednak bieżące koszty muszą być pokryte przez szkołę. 

Biblioteka jest miejscem, w którym uczniowie mogą nie tylko wypożyczać lektury 

lub podręczniki, ale również odrobić lekcje i uczyć się.

Koszt projektu: zapewnienie wynagrodzenia bibliotekarce na 3 lata, 1260 euro (ok. 5400 zł)

Wpłat można dokonywać na konto nr:  
35 1240 1994 1111 0010 1954 6422

tytułem: Darowizna na cele misyjne - projekt nr ... 

 Zaprszaszamy również do oddania 1% swojego podatku na rzecz działań 
SWM Młodzi Światu - oddział we Wrocławiu

KRS: 0000308004 
Zachęcamy emerytów do rozliczenia podatku
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Włącz się

WŁĄCZ SIĘ W NASZĄ MISJĘ:

 y codzienną modlitwą za misje i misjonarzy 
 y ofiarowaną Komunią Świętą za misje i misjonarzy 
 y ofiarowaniem jednorazowych kwot na realizację wybranych                

projektów
 y ofiarowaniem stałych miesięcznych  kwot na realizację                               

wybranych projektów 
 y przekazywaniem 1% na realizacje projektów 
 y poszukiwaniem nowych osób, grup czy wspólnot gotowych włączać się 

w nasze dzieło 
 y poszukiwaniem parafii chcących przyjąć nas na                                                 

tzw. „niedzielę misyjną”
 y zorganizowaniem dziecięcej, bądź młodzieżowej grupy misyjnej w 

szkole lub parafii 
 y przekazaniem bądź organizowaniem zbiórki okularów i starych             

telefonów komórkowych 

ZAWSZE GOTOWI JESTEŚMY: 
 y modlić się za naszych             

darczyńców 
 y przyjechać do parafii na 

„niedzielę misyjną” ze                   
świadectwem i prezentacją 

 y spotkać się z grupą czy    
wspólnotą dzieląc się naszą 
pracą misyjną 

 y przeprowadzić lekcje/kateche-
zy w ramach edukacji misyjnej 
bądź globalnej 

 � wszelkie organizowane akcje, nowe osoby czy grupy można zgłaszać e-mailowo: wroclaw@swm.
pl bądź telefonicznie/sms-owo: : +48 504 926 443. Dodatkowych informacji udziela Paula Łuszczek                      
(paula.luszczek@swm.pl). 

 � Informujemy, że darowizny na rzecz SWM Młodzi Światu można odliczyć od podstawy opodatkowania:  
w przypadku osób fizycznych do 6%, a w przypadku osób prawnych – do 10%.



Q

                                                    Młodzi Światu - oddział we Wrocławiu    - strona nr   11

 MASZ NIEPOTRZEBNE OKULARY KOREKCYJNE LUB SŁONECZNE ? 
                     PRZYNIEŚ JE DO NAS !  
                                                                        Nasi wolontariusze przekażą je ubogim krajom. 

Miejsce zbiórki: Salezjański Wolontariat  
Misyjny ,, Młodzi Światu’’  
pl. Grunwaldzki 3 
Czas trwania akcji: do czerwca 2015 roku 

Miejsce zbiórki:
Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”                

pl. Grunwaldzki 3
Liceum Salezjańskie ul. Młodych Techników 17

Czas trwania akcji:
do czerwca 2015
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Salezjański Wolontariat 

Misyjny Młodzi Światu 

oddział we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 3  50-377 Wrocław

www.wroclaw.swm.pl /

 wroclaw@swm.pl

Na cele misyjne zbieramy 
także przybory szkolne, 

sprzęt sportowy oraz             
telefony komórkowe (także 

te niedziałające). 

Miejsce zbiórki:
Salezjański Wolontariat Misyjny 

„Młodzi Światu” pl. Grunwaldzki 3
Liceum Salezjańskie ul. Młodych 

Techników 17

ZAPRASZAMY NA  WWW.WROCLAW.SWM.PL

WSPIERAJĄ NAS:


