
 

Sprawozdanie merytoryczne  

Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis” 

za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 

Podstawowe dane Stowarzyszenia: 

1. Nazwa: Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” 

2. Adres: ul. Piotrkowska 80/36, 90-102 Łódź 

3. Wpis: Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000457665 w dniu 4 kwietnia 2013. 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 

Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

4. Stowarzyszenie posiada status OPP (decyzja Sądu Rejonowego dla Łodzi- 

Śródmieścia w Łodzi z dnia 27.10.2021) 

5. Regon: 061544630 

6. NIP: 712 328 00 93 

7. Zarząd Stowarzyszenia: 

Prezes – Przemysław Szewczyk 

Wiceprezes – Agnieszka Matera 

Skarbnik – Anna Szewczyk 

Członek Zarządu – Mariia Kotyrlo 

Członek Zarządu – Maciej Mirowicz 

 

Cel i zadania Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis” 

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz jedności chrześcijan i propagowanie 

tradycji starożytnych Kościołów Wschodnich oraz tworzenie dla członków i sympatyków 

Stowarzyszenia warunków organizacyjnych dla realizacji celu głównego i promowania tych 

postaw w społeczeństwie. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w zakresie: 

1. nauki języków obcych  (PKD 85.59.A), 

2. upowszechniania i popularyzacji wiedzy oraz informacji przez 

organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, wykładów, prelekcji i 

warsztatów (PKD 85.59.B), 

3. działalności charytatywnej, w tym organizacji i promocji wolontariatu oraz 

organizacji różnych form wsparcia ludności znajdującej się w trudnej sytuacji 

z powodu wojny, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń (PKD 88.99.Z), 

4. organizacji różnego rodzaju imprez, w tym kulturalnych i sportowych (PKD 

93.29.A). 

 

 



 

W roku 2021 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez następujące działania: 

1. W ramach projektów krajowych: 

• Kurs łaciny online na facebooku Stowarzyszenia, prowadzony do maja 2021 

przez księdza Przemysława Szewczyka.  

• Lekcje łaciny, odbywające się indywidualnie lub w małej grupie, w ramach 

Szkoły Języków Wschodu i Zachodu Rhesis, prowadzone przez wolontariuszkę 

Domu Wschodniego Annę Maciejewską.  

• Koncert "Jazz Kolęda dla Afryki", zorganizowany wspólnie z Fundacją Via 

Culturae pod patronatem Metropolity Łódzkiego 2 lutego 2021 w łódzkiej 

katedrze. Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie. Koncert był 

okazją do wsparcia migrantów w Afryce Północnej.  

• Wspólny projekt z łódzkim Centrum Rozwoju i Terapii Camino, mający  na 

celu wsparcie ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością w Aleppo. 

• Cisza dla Braci- modlitwa za Bliski Wschód w duchu powszechnego braterstwa, 

odbywająca się w siedzibie Stowarzyszenia w ramach spotkań grupy medytacji 

chrześcijańskiej.  

• Spotkanie z imigrantami z Etiopii na temat ich kultury i historii, które odbyło 

się 29 maja 2021 w siedzibie Stowarzyszenia.  

• Spotkanie z artystką Karoliną Hałatek na temat jej udziału w festiwalu Noor w 

Arabii Saudyjskiej i instalacji „Beacon”, zaprezentowanej  w Rijadzie, które 

miało miejsce 9 czerwca 2021 w siedzibie Stowarzyszenia.  

•  „Solidarni z Bejrutem”- uroczystości  2 sierpnia 2021 w łódzkiej katedrze, 

upamiętniające tragiczną eksplozję w Libanie. Wydarzenie zorganizowaliśmy 

wspólnie z Archidiecezją Łódzką i Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  

• Wykłady z cyklu „Studium Źródeł”, prowadzone przez księdza Przemysława 

Szewczyka, przybliżające historię chrześcijaństwa w Afryce Północnej.  

• Kontynuacja projektu „Wojtek pomaga”: 

✓ Zajęcia edukacyjno-kreatywne dla Szkolnego Koła Wolontariatu w 

Szkole Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach– 11 czerwca. Tydzień 

po zajęciach wolontariusze przeprowadzili zbiórkę. 

✓ Zajęcia kreatywne dla klas II w oparciu o przeczytaną lekturę „Dziadek 

i niedźwiadek” Ł. Wierzbickiego w Szkole Podstawowej dla Dziewcząt 

„Płomień” w Katowicach- 29 września i 6 października. 

✓ Drugie Urodziny Misia Wojtka – spotkanie i warsztaty plastyczne  

z dziećmi i nauczycielami zaangażowanymi od zeszłego roku w projekt 

(Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach 

Śląskich- 18 października). Jako „prezent” urodzinowy dzieci zebrały i 

opłaciły roczne stypendium dla rówieśnika w ramach bejruckiej edycji 

„Pierwszego Kroku”. 

✓ Zajęcia edukacyjno – kreatywne w Szkole Języków Obcych „Berliner” 

w Siemianowicach Śląskich- 27 listopada. Po zajęciach szkoła 

postanowiła opłacić roczne stypendium w ramach bejruckiej edycji 

„Pierwszego kroku”. 



✓ Międzyprzedmiotowy projekt „Wojtek pomaga” dla klas VI i VII  

w Szkole Podstawowej „Płomień” w Katowicach- cykliczne zajęcia na 

lekcjach historii, plastyki i religii. Finalnym efektem projektu będzie 

powstający zbiór dwujęzycznych zadań (kart pracy) oraz opowiadanie i 

komiks z Misiem Wojtkiem w roli głównej (także dwujęzyczne). 

Graficznie opracowane zagadki oraz zilustrowane opowiadanie i komiks 

będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych, które prowadzimy dla 

młodszych dzieci. Pierwsze karty pracy już otrzymują uczestnicy zajęć 

prowadzonych w innych miejscach (w sierpniu takie zagadki otrzymały 

dzieci w Bejrucie). 

✓ Cykliczna sprzedaż Misiów Wojtków, prowadzona przez Pracownię 

Ikon Eleusa. Całkowity dochód z Wojtków przeznaczony jest na 

działania Stowarzyszenia wspierające dzieci i rodziny (m. in. „Pierwszy 

Krok” czy działania YBTE). W 2021 roku pojawiły się trzy edycje 

Wojtków - 1 marca, 8 czerwca i 1 października. 

 

2. W ramach projektów realizowanych na Bliskim Wschodzie (Liban i Syria) 

• Kontynuacja projektu „Pierwszy Krok” w Aleppo, w ramach którego stypendia, 

pokrywające koszty edukacji, otrzymuje 320 dzieci. Projekt „Pierwszy Krok” w 

Aleppo prowadzimy w oparciu o parafię katolicką (Kościół Św. Franciszka) i 

współpracę z ojcem Ibrahimem Sabbagh. Przy parafii funkcjonuje Centrum 

Edukacyjno-Pomocowe, udzielające wsparcia rodzinom, których dzieci 

uczęszczają do różnych aleppiańskich szkół. 

• Uruchomienie projektu „Pierwszy krok” w Bejrucie, dla dzieci ze szkoły Notre 

Dames Des Anges na osiedlu Badaro. Dotychczas pomocą stypendialną zostało 

objętych 40 dzieci. 

• Kontynuacja rekonstrukcji mieszkań w Bejrucie, zniszczonych w wyniku 

tragicznej eksplozji 4 sierpnia 2020. W 2021 roku prace remontowe objęły 23 

mieszkania, pomoc w 2 szkołach oraz remont przestrzeni w kościele św. 

Michała. 

• Kontynuacja projektu „Daj pracę” w Bejrucie- pomoc w reaktywacji miejsc 

pracy, poprzez prace remontowe i zakup niezbędnego sprzętu. W 2021 roku 

pomoc objęła 19 zakładów pracy. 

• Dystrybucja 100 paczek żywnościowych. 

• Dystrybucja ubrań dla najuboższych mieszkańców dzielnic Ain el 

Remmaneh/Chiyeh. 

• Dystrybucja 100 piórników dla najuboższych dzieci. 

• Przekazanie 35 paczek świątecznych dla dziewczynek z Domu Opieki w Cherfe. 

• Wsparcie finansowe dla potrzebujących rodzin, pracowników parafii  

Św. Michała oraz Małych Sióstr z Nazaretu. 

• Pomoc medyczna- przeprowadzenie badań i zajęć rehabilitacyjnych 

wykluczających mocne schorzenie aparatu ruchu małej dziewczynki o imieniu 

Naya. 

• Wsparcie psychologiczne – terapią objęto 4 dzieci.  



• Pomoc materialna dla rodzin strażaków, poległych w eksplozji. W ramach tej 

pomocy wsparcie finansowe w 2021 roku otrzymało 11 rodzin, ponadto 

zakupiono plecaki z zabawkami dla dzieci. 

• Aktywizacja libańskiej młodzieży, poprzez angażowanie jej w wolontariat  

w ramach YBTE- Młodego Zespołu Domu Wschodniego w Bejrucie. 

• Projekty ekologiczne, realizowane przez YBTE – 6 sprzątań plaży publicznej 

oraz 1 sprzątanie ulic w Ain El Remmaneh. 

• Zajęcia kreatywno-edukacyjne dla dzieci, prowadzone w Bejrucie przez YBTE 

(5 serii warsztatów w ramach projektu „Wojtek pomaga”, gry i zabawy w Parku 

Chiyeh połączone z dystrybucją 100 piórników dla najuboższych dzieci, 

warsztaty z okazji Dnia Św. Barbary w Parku Chiyeh i w kościele Św. Michała, 

zajęcia świąteczne w kościele Św. Michała i w Domu dla Dziewcząt w Cherfe) 

• Wsparcie materialne dla dziennego centrum edukacyjno-terapeutycznego  

dla dzieci z niepełnosprawnością w Aleppo. 

 

3. W ramach projektów realizowanych w Afryce Północnej (Tunezja) 

• Dom dla migrantów - wynajem domu w dzielnicy Tunis Soghra, 

zamieszkanego na stałe przez trzech wolontariuszy i na różny okres czasu 

przez 17 innych afrykańskich migrantów, jako schronienie. Zakup do domu 

trzy łóżka (w tym dwa piętrowe) oraz przeprowadzenie drobnych remontów. 

• Pomoc doraźna – zakup urządzeń grzewczych do mieszkań, koców oraz 

paczek z żywnością i środkami higieny. 

• Organizowanie grupy wspierającej „Przyjaciele Afryki” – stałe wsparcie 

polskich Darczyńców. 

• Działania kulturowe i medialne 

▪︎w styczniu 2021 roku zrealizowano nagranie piosenki z musicalu Metro 

„Uciekali” oraz wideoklipu w wykonaniu chóru parafii św. Joanny d’Arc w 

Tunisie.  

▪︎we wrześniu zorganizowano w Tunezji IV edycję konkursu polskiej piosenki     

dla cudzoziemców „You can sing it!”. 

▪︎Podczas roku realizacji projektów pomocowych na rzecz migrantów w Tunezji 

powstały liczne artykuły i materiały filmowe w różnych mediach (TVP, 

„Niedziela”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wyborcza”, „Przewodnik 

katolicki”). 

• Legalizacja filii Stowarzyszenia – sfinalizowanie prac nad statutem 

tworzonego lokalnego Stowarzyszenia „Fraternite Universelle”, które 

docelowo ma być naszym partnerem na terenie Tunezji. Głównym celem 

tworzonego stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji społecznej i 

braterskich postaw współpracy i porozumienia między ludźmi różnych 

narodowości, kultur i religii. Według planu stowarzyszenie powinno zostać 

zalegalizowane w pierwszej połowie 2022 roku. 

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” nie prowadzi działalności 

gospodarczej 

   


