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1. PREZENTACJA 

 

KIM JESTEŚMY?  - Jesteśmy instytucją prywatną bez celów zyskowych, mającą za 

zadanie promocję ludzkiej godności poprzez rozwijanie integracji i rekreacji osób 

starszych. 

 

NASZA WIZJA: Zapewnić lepszą jakość życia naszym mieszkańcom   

 

NASZA MISJA: Zapewnić starszej osobie tutaj mieszkającej klimat rodzinny, pełen 

miłości, radości i spokoju. 

 

2.  MOTYWACJA 

Wobec wzrastającej liczby osób starszych w całym świecie (w sposób szczególny w 

mieście Blumenau), którzy potrzebują specyficznej opieki w tym okresie ich życia, a 

którzy z wielu względów nie mogą lub nie są w stanie takiej opieki otrzymać w swych 

własnych rodzinach i domach, Dom Świętej Anny – Centrum Współżycia dla Ludzi 

Starszych, pełni z poświęceniem taką służbę. 

 

3. TROCHĘ Z NASZEJ HISTORII 

Wszystko zaczęło się od wielkiego pragnienia, które zrodziło się w sercu ks. Prałata 

Gerarda Piesika, polskiego kapłana zakochanego w pracy misyjnej w Brazylii, który 

marzył o wybudowaniu w jakimś miejscu domu lub instytucji dla starszych ludzi. 

Miejsce to miało odpowiadać potrzebom fizycznym, emocjonalnym i duchowym osób w 

tej fazie życia. Razem ze wspólnotą i poprzez Akcję Socjalną Matki Bożej Chwały, 

rozpoczął budowę Domu Świętej Anny. Gdy prace nad realizacją pomysłu były już 

znacznie posunięte, ks. Prałat zaczął szukać zgromadzenia zakonnego, które mogłoby 

objąć administrację nad tym dziełem. Zwrócił się z zaproszeniem do różnych  

zgromadzeń. Jednak żadne z nich nie podjęło się tego zadania, aż do czasu nadejścia 

pozytywnej odpowiedzi ze strony Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. W niedługim 

czasie umowa ze Zgromadzeniem została zawarta i w ten sposób siostry Elżbietanki 

(pochodzące z Polski) zarządzają Domem św. Anny aż do tej pory. 

 



 

 

Dom Świętej Anny rozpoczął swą działalność 23 października 1999 roku i z upływem 

lat - dzięki swemu szczególnemu zaangażowaniu w opiekę nad osobami w podeszłym 

wieku i dokładaniu wielkich starań o godne życie ludzi znajdujących się na tym etapie 

życia - zyskał renomę nie tylko w mieście Blumenau, ale też i w całej okolicy. 

 

3.1 Poznając lepiej osoby, tworzące historię.  

Gerard Eugeniusz Piesik, (ks. Prałat) z diecezji Pelplin, w 

Polsce; przyjechał jako misjonarz do Brazylii w 1973 roku 

prosto do Blumenau. Po pracy w różnych parafiach, został 

posłany do parafii Matki Bożej Chwały, gdzie był 

proboszczem przez 18 lat i gdzie zrealizował marzenie 

wybudowania Domu Świętej Anny. 

 

Maria Sobinek (S. Patrycja), urodzona w Sidzinie – Polska, 

przybyła do Brazylii jako misjonarka w 1990 roku. Na 

początku pracowała 3 lata w Maracanaú (CE), potem 6 lat 

w Cabrobó (PE), a następnie w Blumenau (SC), gdzie 

obecnie zarządza Domem Świętej Anny 

 

Alicja Anna Sikora (S. Alice), urodzona w Otmuchowie – 

Polska, przybyła do Brazylii jako misjonarka w 1993. 

Pracowała 3 lata w Maracanaú (CE), 3 lata w Cabrobó 

(PE), a następnie przybyła do Blumenau. W Domu Świętej 

Anny jest szefową pielęgniarek i towarzyszy pracom tutaj 

realizowanym. 

 

Maria Balcerzak (S. Maria), urodzona w Żninie – Polska, 

przybyła do Brazylii jako misjonarka w 1990. Na początku 

pracowała 4 lata w Maracanaú (CE), następnie 12 lat w 

Fortalezie (CE) przygotowując młodzież pragnącą wstąpić 

do życia zakonnego. W 2007 przyjechała do Blumenau 

(SC), gdzie pracuje w Domu Świętej Anny jako technik  

pielęgniarstwa. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Cleide Cardoso Muniz (S. Cleide), z Mauriti (CE) - Brazylia, 

pracuje w Blumenau od 2000 roku jako technik pielęgniarstwa 

w Domu Świętej Anny. 

 

 

 

 

Daiene Fontenele Teixeira (S. Daiene), z Pirituby (SP)-

Brazylia, po swej formacji zakonnej w Fortalezie, przybyła 

do Blumenau w 2004 roku, gdzie w Domu Świętej Anny  

pracuje jako sekretarka. 

    

 

 

Doryraime Moraes Vieira (S. Camila), z Cabrobó (PE) -

Brazylia; po swej formacji zakonnej w Fortalezie, przybyła 

do Blumenau w 2005 roku, gdzie pracuje jako technik 

pielęgniarstwa w Domu Świętej Anny. 

 

 

 

 

Edileide Rodrigues dos Santos (S. Elisabete), z Cabrobó 

(PE) - Brazylia; po swej formacji zakonnej w Fortalezie, 

przybyła do Blumenau w 2008 roku, aby pracować jako 

technik pielęgniarstwa w Domu Świętej Anny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DOM ŚWIĘTEJ ANNY 

4.1 CELE: 

 

Cel ogólny:  

Zagwarantowanie schronienia osobom starszym, w celu zaofiarowania im koniecznej 

opieki i zaradzenia wszelkiego rodzaju potrzebom.  

 

Cel szczegółowy: 

Przyjąć w sposób integralny osobę starszą, z jej zapotrzebowaniami obiektywnymi 

(mieszkanie, wyżywienie, opieka lekarska, itd.) oraz subiektywnymi (rekreacja, 

asystencja religijna, towarzyszenie socjalno-rodzinne, przyjazne stosunki ze wspólnotą 

lokalną, itd.). 

 

4.2 PROFIL:  

 

W Domu Świętej Anny mogą zamieszkać osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dom 

dysponuje obecnie 93 miejscami dla osób starszych: wymagających całkowitej opieki, 

częściowej i  całkiem samodzielnych; przybywających nie tylko z Blumenau, ale także z 

miast sąsiednich i z innych stanów Brazylii. 

  

4.3 ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ:  
 
 

Dom Świętej Anny posiada 4 piętra i ma 2.998 m².   

 

Na parterze znajduje się sala wejściowa, windy, drzwi 

prowadzące na schody, łazienki, sekretariat, kaplica, 

refektarz i kuchnia z zapleczami.    

 

Na pierwszym piętrze są szerokie korytarze z oknami, które właściwie tworzą ściany 

zewnętrzne budynku od strony północnej. Naprzeciwko znajdują się drzwi i okna do 

pokojów mieszkańców. 

Na korytarzach są kanapy, krzesła ze stołami, na których jest odpowiednia lektura. Jest 

też kącik pielęgniarski, zaplecze, łazienki, sala na uroczystości i zebrania z miejscem na 

 



 

 

oglądanie telewizora (która służy też jako sala gimnastyczna), filtr na wodę do picia, 

pralnia i pięć pokoi od strony południowej. 

 

Na drugim piętrze jest 11 pokoi od strony północnej i 12 od południowej. Na 

korytarzach są fotele, stoły i krzesła, kącik pielęgniarski, zaplecze i duża łazienka dla 

tych, którzy potrzebują pomocy przy kąpieli. 

 

Trzecie piętro posiada te same pomieszczenia co drugie. 

 

Na czwartym piętrze od strony południowej jest infirmeria B, I od północnej infirmeria A: 

pokoje dla osób leżących, wymagających stałej opieki i kącik pielęgniarski. Od strony 

północnej budynku znajduje się gabinet fizjoterapeutyczny, zaplecze i biuro. Na 

czwartym piętrze mamy jeszcze wielki taras, na którym mieszkańcy  tego piętra mogą 

korzystać ze słońca. Tu także mogą przebywać rodziny odwiedzające swoich bliskich. 

      

Z tyłu budynku jest osobne parterowe zadaszenie, służące na garaże, na suszenie 

bielizny, szatnię dla pracownic i małe zaplecze.  

 

Budynek jest przystosowany dla osób starszych tutaj mieszkających, z posadzką 

przeciwpoślizgową, barierkami wzdłuż korytarzy i łazienkami wyposażonymi w 

przyrządy zapewniające naszym seniorom bezpieczeństwo. 

 

Wszystkie piętra są połączone schodami, windami. Łączność między piętrami 

zapewnia też system domofonów. Każdy mieszkaniec ma pokój (w którym może mieć 

swoje meble i inne rzeczy osobiste) z łazienką. 

 

 

4.4 DZIAŁANIE / FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI:  

 

Przyjęcie do instytucji: Rodziny nawiązują kontakt z nami albo nas odwiedzają 

osobiście, aby poznać lepiej Dom, jego urządzenie, zwyczaje i rytm pracy. Tutaj 

znajdują odpowiedzi na swoje wątpliwości i otrzymują informacje. Zainteresowany - po 

zapoznaniu się z Domem i podaniu potrzebnych danych - zostaje wpisany na listę 

oczekujących. Gdy któryś z pokoi zostaje zwolniony, instytucja powiadamia rodzinę 



 

 

zainteresowanego. Po skompletowaniu koniecznej dokumentacji i podpisaniu kontraktu 

następuje przyjęcie pensjonariusza do Domu Świętej Anny. 

 

Godziny: Dla lepszej organizacji są wyznaczone godziny prac w Domu, włączając 

wszystkie czynności dnia jak wstanie, posiłki, konsultacje lekarskie, higiena osobista, 

fizjoterapia, czynności rekreacyjne i terapia zajęciowa, odwiedziny bliskich i przyjaciół 

(co zajmuje większą część popołudnia), spacery, wyjazdy i inne czynności. 

 

Mimo, iż funkcjonowaniem całego Domu kieruje ustalony porządek dnia, staramy się 

we wszystkim dostosować do indywidualnych potrzeb mieszkańców,  wobec czego 

niektóre czynności mogą mieć zmienioną godzinę lub 

formę, w zależności od aktualnych uwarunkowań 

oraz osobistych potrzeb fizycznych i psychicznych 

poszczególnych mieszkańców. 

 

Współpracownicy są w stałym kontakcie  

z pensjonariuszami. Wszyscy też otrzymują niezbędną formację ludzką i zawodową, 

systematycznie doskonaląc w ten sposób swe kompetencje w zakresie świadczenia 

usług osobom w podeszłym wieku. 

 

 

4.5 PERSONEL:  

 

Skład personelu w roku 2008 

 

Ilość Funkcja Wykształcenie Ilość godzin 
tygodniowo 

Powiązanie 
 

23 Opiekunki starszych Podstaw. lub średnie 44:00 Zarejestrowany 

03 Kucharki  Średnie 44:00 Zarejestrowany 

01 Fizjoterapeuta  Wyższe 30:00 Zarejestrowany 

01 Fizjoterapeuta Wyższe 22:30 Zarejestrowany 

01 Lekarz  Wyższe 04:00 Zarejestrowany  

01 Rekreatorka  Wyższe  12:00 Zarejestrowany 

01 Dietetyczka  Wyższe 20:00 Zarejestrowany  

01 Pomocnik administr.  Wyższe 44:00 Zarejestrowany 

01 Majster Średnie 44:00 Zarejestrowany 

 Całość zarejestrowanych = 33 

 



 

 

 
 

 

05 Higienistki  Podstawowe 44:00 Osoba trzecia 

04 Pomocnik kucharki  Podstawowe  44:00 Osoba trzecia 

03 Praczki  Podstawowe 44:00 Osoba trzecia  

02 Prasowaczki Podstawowe 44:00 Osoba trzecia  

02 Zmywarki Podstawowe 44:00 Osoba trzecia 

01 Lider grupy  Podstawowe 44:00 Osoba trzecia 

01 Odpowiedzialna Średnie 44:00 Osoba trzecia 

Całość Osób trzecich= 18 
 

05 Pielęgniarek Wyższy 44:00 Voluntariuszka 

01 Sekretarka Wyższy 44:00 Voluntariuszka 

01 Lider Wyższy 44:00 Voluntariuszka 

Całość Woluntariuszek = 07 
 

01 Nauczycielka wych.fiz.  Wyższe  04:00  

Całość = 01  

 

4.6 KONTRAKT ŚWIADCZENIA USŁUG: (opis świadczeń) 

* Mieszkańcy: osoby niezależne lub częściowo zależne są zakwaterowane w 

pojedynczych pokojach (ze strukturą standartową) z łazienką. Umeblowanie i 

dekoracja pokoju zależy od mieszkańca lub osoby odpowiedzialnej za niego. 

 

* Infirmeria: pensjonariusze w stanie ciężkim przebywają w 

infirmerii, gdzie są otoczeni intensywną opieką, która 

odpowiada ich potrzebom i zależnościom, naturalnym dla tej 

fazy życiowej. 

 

* Wyżywienie: posiłki są podawane codziennie w następujących godzinach: 

     - Śniadanie 7:30.                               - Podwieczorek 14:30 

     - Drugie śniadanie 10:00                   - Sok lub herbata 16:00 

     - Obiad   11:30                               - Kolacja 17:30 

 

W instytucji pracuje dietetyczka, która                                                 

ustala plan żywieniowy dla mieszkańców i                                                       

współpracowników. Jeśli stan zdrowia pensjonariusza 

wymaga specjalnej diety, jest ona uzgadniana wspólnie 

przez lekarkę, pielęgniarkę i dietetyczkę.   



 

 

 

Osoby odwiedzające mogą przynosić artykuły żywnościowe, ale są one przekazywane 

mieszkańcom tylko za pozwoleniem pielęgniarki, która przedtem upewni się, czy spożycie 

przez daną osobę przyniesionych produktów nie będzie sprzeczne z zaleceniami 

lekarskimi i warunkami zdrowotnymi pensjonariusza. 

 

* Konsultacje lekarskie: Mieszkańcy Domu Świętej Anny otoczeni są opieką lekarską 

Konsultacje prowadzone przez lekarza klinicznego i ze 

specjalizacją w zakresie geriatrii odbywają się na miejscu. 

 

* Fizjoterapia: pomoc fizjoterapeuty zaoferowana jest w celu 

rehabilitacji, podniesienia sprawności i dobrego 

samopoczucia mieszkańców.  

 

* Opieka pielęgniarska: pielęgnacja i opieka ambulatoryjna 

należy do Sióstr, które stale są w kontakcie z mieszkańcami 

Domu i ich rodzinami. 

 

* Duchowość: człowiek to nie tylko ciało, ale także i dusza. 

Relacja z Bogiem odgrywa kluczową rolę w opiece nad 

zdrowiem duszy i ciała. Asystencja religijna jest ważną częścią pracy realizowanej w 

Domu Świętej Anny: pocieszanie, wspomaganie i ożywianie nadziei jest istotnym 

elementem naszej misji. 

 

* Terapia zajęciowa: pomoc w zagospodarowaniu 

czasu dnia to coś więcej niż terapia. Różne formy 

aktywności wypełniają dzień naszych seniorów 

radością, przyjemnością, zadowoleniem, twórczością i 

czynem, przyczyniając się  tym samym do 

podnoszenie jakości ich życia oraz poprawy ogólnej 

sprawności fizycznej i psychicznej. Terapia 

zajęciowa jest środkiem leczniczym, który muzykę, 

 

 

 



 

 

gimnastykę, teatr i prace ręczne czyni kanałami dobrego 

samopoczucia. 

      

* Wyjazdy-spacery: parę razy w roku organizujemy wyjazdy: 

do Nova Trento (Sanktuarium Matki Pauliny), na plażę, do 

ZOO, itd. Aktywne spędzanie czasu, kontakt z przyrodą i pięknym otoczeniem - 

przynosząc odprężenie, urozmaicenie i rozrywkę - stanowią istotny czynnik 

terapeutyczny.  

*Życie: przebywanie w grupie, w której panują 

stosunki oparte na braterstwie i przyjaźni - to z 

pewnością najlepsze lekarstwo na depresję, 

samotność czy przygnębienie. Współżycie stanowi 

też mobilizację dla lepszego życia z samym sobą i z 

bliźnim. 

 

* Świętowanie: ucztowanie i świętowanie to nasz zwyczaj! 

Urodziny naszych mieszkańców, Wielkanoc, Czerwcowe 

Święto Św. Jana, Oktoberfest, Boże Narodzenie oraz 

inne uroczystości to ważne dni, których daty na stałe 

goszczą w kalendarzu naszych corocznych imprez.  

 

* Integracja socjalna: bycie starszym nie musi oznaczać 

wyłączenia ze społeczeństwa. Poprzez odwiedziny 

licznych grup artystycznych w naszym Domu, a także 

dzięki prezentowaniu własnych osiągnięć kulturalnych oraz 

inne starania w tym zakresie, osiągamy integrację z 

rodzinami i lokalną społecznością. 

  

5. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA:  

 

Opłaty miesięczne uiszcza osoba odpowiedzialna za każdego mieszkańca.  Wysokość 

płatności jest różna, w zależności od rodzaju i stopnia usług, z jakich pensjonariusz 

 

 

 



 

 

 
 

korzysta oraz warunków kwaterunkowych (czy ma pokój indywidualny czy też jest w 

infirmerii). 

Innych źródeł utrzymania mamy niewiele. Niekiedy otrzymujemy wsparcie w postaci 

owoców i produktów żywnościowych oraz małe sumy pieniężne. Organizujemy też co 

roku we wrześniu tzw. Herbatę Dobroczynną. 

Tak więc ze wszystkich ofiar i darów napływających z zewnątrz - jeśli tylko są zgodne z 

prawem - bardzo się cieszymy i za nie dziękujemy, ponieważ wydatki związane z 

funkcjonowaniem Domu są duże.  

 
6. ZNISZCZENIE: 

 
Z powodu ciągłych deszczy w naszym Stanie (spośród miast najbardziej dotkniętych 

jest też Blumenau) miały miejsce powodzie i bardzo liczne osunięcia ziemi w różnych 

miastach. 

Stałyśmy się naocznymi świadkami strasznych zniszczeń spowodowanych przez 

ulewne deszcze i namokłą ziemię; dramatu, który śledził cały nasz kraj i który -poprzez 

obrazy z TV i internetu i inne środki komunikacji mógł obserwować cały świat. 

 

Zniszczenie objęło nie tylko domy bardziej  podatne 

na uszkodzenie, jak chociażby nielegalnie 

wzniesione budowle z drewna, ale także wielkie 

domy murowane, sprawiające wrażenie całkowicie 

bezpiecznych, budynki o solidnej konstrukcji, które 

wydawałoby się, że nigdy nie runą. Tragedia tych 

ulewnych deszczy, których następstwem było 

osunięcie się ziemi, dotknęła też Dom Świętej Anny. 

 

Pomimo muru zabezpieczającego, który został wzniesiony już w trakcie budowy dla 

ochrony budynku, dom  nie zdołał uniknąć fali zniszczenia, która nawiedziła miasto. 

 

W piątek (21/11/08) deszcze, które do tej pory padały nieprzerwanie, ale w miarę 

łagodnie, zaczęły nagle przybierać na sile, powodując liczne osunięcia się ziemi, w 

wyniku czego z kolei wszystko zaczęło sie zawalać. Jeszcze tego samego dnia został 

odcięty dopływ energii elektrycznej. Awaria została usunięta następnego dnia, ale 



 

 

 
 

 
 

piątkowe wydarzenia były zapowiedzią bardzo trudnych dni, które wkrótce miały 

nadejść. 

 

W nocy z 21 na 22, gdy wszyscy podopieczni w Domu Świętej Anny spali, siostry 

czuwały, obserwując z niepokojem obsuwające się stopniowo zwały ziemi z tyłu domu. 

Napięcie i strach narastały, gdyż deszcz nie przestawał padać, a światła świeczek i 

latarek były jedynymi środkami rozświetlającymi mrok, który otaczał tych, którzy 

czuwali nie mogąc już spać ze zmartwienia. Tej nocy stało sie to, czego się 

obawiałyśmy: część urwiska osunęła się w dół, dosięgając tylnej części Domu Świętej 

Anny, szczególnie depozyt i miejsce na rozwieszanie prania do suszenia (długie 

zadaszenie pod dachówka), gdzie znajdowały sie 

materace zapasowe, stoły, małe meble i środki 

czyszczące. 

  

W sobotę rano oprócz zadań rutynowych zajęłyśmy się 

uratowaniem tego, co było możliwe, wyciągając z błota, 

co się dało (część się zniszczyła mimo wszystko) i próbując zapomnieć grozę ubiegłej 

nocy i powrócić do normalności. Łudziłyśmy się, że najgorsze jest już za nami, ale 

rzeczywistość okazała się inna. 

 

W sobotę deszcz nie przestawał padać (22/11/08), a  

glina z tyłu domu osuwała się coraz bardziej, 

przyciągając ze sobą drzewa, krzaki, gałęzie i wszelkie 

zarośla. Grunt zaczął się zsuwać również z bocznej 

strony domu, gdzie był dojazd do garaży.  

 

W sobotę po południu ponownie zabrakło energii elektrycznej. Starsi ludzie, 

mieszkający na pierwszym piętrze, zostali od razu 

przeniesieni na drugie i trzecie piętro, gdzie było 

bezpieczniej.  

  

Deszcz ciągle padał i jeszcze tego samego dnia 

osunęła się duża ilość gliny z przedniej strony 



 

 

domu na ulice, zamykając możliwość przejazdu i uniemożliwiając zakupienie żywności 

i wody. Można było przejść tylko pieszo i to z dużym wysiłkiem, bo ziemia była bardzo 

błotnista i grzęzło się aż po kolana.  

 

Jedna z osób, która była na zewnątrz, na ulicy, zauważywszy siostry prosiła, abyśmy 

zgłosiły do radia, jaka jest u nas sytuacja, gdyż dużo rodzin naszych podopiecznych 

chciało się tego dowiedzieć, a było to niemożliwe ze względu na brak energii 

elektrycznej, bez której centrala telefoniczna nie działała. Komunikować mogłyśmy się 

tylko przez telefony komórkowe, ale i tych potem nie można było naładować.  

 

Zbliżał się wieczór, a deszcz ciągle się wzmagał. Błotnista gleba coraz bardziej 

obsuwała się razem z drzewami. Glina, która spadała, zatrzymywała się na murze 

podtrzymującym i na depozycie, który mimo wszystko jeszcze stał. Z czasem 

osuwająca się rozmokła ziemia zamknęła ujście wody ze strony bocznej i, zarówno 

woda, jak i glina, zaczęły się gromadzić na podwórku, blisko sali na pierwszym piętrze, 

powodując coraz większe ryzyko dla domu. 

 

W nocy zwracałyśmy uwagę na każdy hałas, powodowany przez zsuwanie się gliny i 

drzew. Starsi ludzie towarzyszyli nam, patrząc, co sie dzieje, nie zdając sobie za 

bardzo sprawy z rozmiarów i dramatyzmu sytuacji. 

 

W niedziele (23/11) kolejne osunięcie grząskiego podłoża spowodowało zamknięcie 

naszej ulicy Grewsmuehl, tworząc na niej górę z gliny i przyniesionych przez nią drzew. 

W efekcie Dom Świętej Anny oraz sąsiadujące domy znalazły się  jakby na wyspie. 

Glina i drzewa zsunęły się także na nasz podjazd i zostałyśmy całkowicie odcięte. 

Deszcz padał nieprzerwanie i cały czas kolejne zwały błotnistej ziemi osuwały się na 

nasz dom.  

 

W naszej skrzyni rezerwowej zaczęło brakować wody i tylko dzięki solidarnej pomocy 

naszych sąsiadów nie zabrakło nam jej do picia i gotowania. Zdesperowana S. Patrycja 

podbiegła do brzegu parkingu przed naszym domem i zaczęła wzywać pomocy 

krzycząc w stronę ulicy: ”SOS ludzie, pomocy!” Wkrótce bardzo wielu ludzi przybiegło 

do naszego Domu i zaczęli odgarniać wodę i błoto, które nie przestawało wpadać do 



 

 

 
 

domu. W ciągu całego dnia wiele osób pracowało, próbując wykopać rów, aby woda 

spływała obok domu. Staranie okazały się jednak daremne, gdyż ciągle nowe masy 

błota spływały ze zbocza, wciąż na nowo zamykając ujście.  

 

Kilka pracownic, które przyszły do pracy, nie zdołało wrócić do domu i musiały 

nocować w Domu Świętej Anny. Nasze telefony komórkowe przestawały działać, gdyż 

nie można było ich naładować. 

 

W niedzielny wieczór nagromadziło się już tyle gliny i wody, że ich napór – jeśli nie 

znalazłby ujścia - zaczął grozić uszkodzeniem bądź przewróceniem ściany sali na 

pierwszym piętrze.  

  

W obliczu tak dramatycznej sytuacji postanowiłyśmy otworzyć drzwi i 

skierować wodę na schody (w tym celu ustawiłyśmy z belek i szmat 

jakby małe zapory), na druga stronę domu, aby poprzez parter i  

główne wejście wydostała się na zewnątrz.  

 

Przez całą noc z niedzieli na poniedziałek (z 23 na 24/11), przez 

środek domu płynęła prawdziwa rzeka  - woda ściekała po schodach, wypływała na 

parking i spływała przez ogród na dół, na ulicę. 

 

W poniedziałek, udało się nam wodę z rynny skierować rurką do wiader i do misek. W 

ten sposób zdobyłyśmy choć trochę wody do picia. W tym też czasie na ulicy pojawiła 

się koparka, która zaczęła pracować, aby umożliwić przejazd. Rano brzeg naszego 

parkingu zaczął się trochę zapadać z powodu dużej ilości wody spływającej ze 

schodów i spadającej po nim w dół. Deszcz padał non stop. Nieco później mała 

koparka została zastąpiona przez większą. Prace nad udostępnieniem przejazdu na 

ulicy trwały cały poniedziałek i wtorek. W dniu 24/11 wieczorem przywieziono do 

naszego domu generator wytwarzający energię elektryczną.  

Niektórzy z naszych podopiecznych znajdujący się w gorszym stanie zostali skierowani 

przez lekarza do szpitala. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dnia 25/11 wcześnie rano zaczęliśmy pracować nad jak najszybszym wywiezieniem 

starszych ludzi z naszego domu. Rodziny zostały poinformowane o sytuacji domu i o 

konieczności powrotu naszych podopiecznych na pewien czas do rodzin, aby w Domu 

Świętej Anny można było przeprowadzić konieczne prace remontowe tak, by mógł 

powrócić do swojej działalności. 

 

Ponieważ windy nie funkcjonowały, żołnierze z 

jednostki Garcia pomagali znosić po schodach starsze 

osoby na wózkach inwalidzkich i ludzi leżących z 

czwartego piętra. Dnia 27/11 w południe została 

wyniesiona ostatnia osoba z 92 starszych ludzi z 

naszego domu.  

 

Wielu z nich nie chciało odejść z Domu Świętej Anny 

twierdząc, że tutaj mieli wszystko, co potrzebowali, a ci, 

którzy rozumieli powagę sytuacji, wychodząc mieli łzy w 

oczach. 

 

W czasie, gdy w domu brakowało energii elektrycznej, 

wody, pracowników, gdy nie było możliwości 

wywiezienia śmieci, siostry, kilkoro pracowników oraz 

osoby z zaprzyjaźnionych z nami rodzin, robili co 

możliwe, aby zapewnić naszym seniorom 

bezpieczeństwo i możliwie komfortowe warunki, mimo 

iż sami – zarówno pod względem fizycznym, jak i 

psychicznym - byliśmy już bliscy wyczerpania. 

 

Dnia 30/11 wcześnie rano – już po wywiezieniu 

wszystkich starszych osób z naszego domu – spadł 

bardzo silny deszcz. Ulewie towarzyszył mocny wiatr, 

który spowodował kolejne obsunięcie się zbocza tak, 

że glina niosąca ze sobą drzewa i belki ponowne 

wpadła przez okna do sali.   



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

30/11 Dom Świętej Anny zawiesił swoją działalność na czas nieokreślony i teraz 

potrzebuje pomocy finansowej, aby po usunięciu wszystkich szkód i przeprowadzeniu 

remontu mógł powrócić do opieki nad mieszkańcami. 

 

Po otrząśnięciu się  z szoku wywołanego dramatycznymi przeżyciami ostatnich dni, od 

razu przystąpiłyśmy do prac porządkowych, aby Dom Świętej Anny jak najszybciej 

ponownie mógł służyć wspólnocie i potrzebującym. Pod nieobecność mieszkańców 

mogłyśmy cały swój czas i siły poświęcić całkowicie temu zadaniu. 

  

Jak tylko okazało się to możliwe, rozpoczęłyśmy sprzątanie 

domu. We wszystkim słuchamy opinii i zdania inżynierów, 

techników, aby wiedzieć od czego zacząć, co powinno być 

zrobione, ile czasu i zasobów materialnych pochłoną prace 

remontowe itd. 

  

 

Rodziny naszych mieszkańców, nieustannie proszą o 

jakąś wiadomość, dopytując się kiedy wznowimy naszą  

działalność. Odpowiedź zawsze jest ta sama: „Im więcej 

otrzymamy pomocy – szczególnie finansowej - od 

państwa, od instytucji lub od wspólnoty, tym szybsze 

będzie ponowne otwarcie”. 

 

Z pewnością nasza instytucja sama nie ma warunków, 

by opłacić wszystkie konieczne prace i potrzebuje 

pomocy, aby mogła wszcząć na nowo opiekę nad 

starszymi ludźmi. Nasza posługa w Domu Świętej Anny 

była bardzo szanowana  i spotykała się z dużym 

uznaniem. Nasz Dom był wskazywany i polecany prawie 

przez wszystkich i dla wszystkich w całej naszej okolicy. 

 



 

 

Wszyscy mogą wnieść swój wkład w odnowienia 

naszego domu przyczyniając się ożywienia jego 

wcześniejszej działalności. Wzywamy wszystkich, 

którzy mieli szczęście poznać Dom Świętej Anny i jego 

działalność, aby się do nas przyłączyli i razem z nami 

myśleli i pracowali dla dobra tych wszystkich, którzy od 

tego dzieła zależą. 

 

 

Pomoc może być materialna - w tym przypadku prosimy o kontakt z Domem Świętej 

Anny, w celu uzgodnienia, co w danym momencie jest najkonieczniejsze. Dokonać 

tego można drogą telefoniczną (00 55 47 33 24 31 44) lub osobiście w sekretariacie 

Domu. 

 

Pomóc można również wpłacając pieniądze na konto: 

                                 

Caixa Econômica Federal  (Bank) 

Congregação das Irmãs de Santa Elisabete 

Agência: 1924 (Agencja) 

Operação: 013 

Conta:18172-0 ( nr konta) 

 

Poprzez ręce, pracę, misję sióstr i współpracowników Domu Świętej Anny  wiele osób 

mogło przeżyć okres starości (tzw. trzeciego wieku) w atmosferze pełnego 

bezpieczeństwa, wygody i miłości. Teraz potrzebujemy rąk, współpracy i solidarności 

wielu, aby doświadczenie to mogło stać się udziałem jeszcze wielu ludzi w podeszłym 

wieku. LICZYMY NA CIEBIE! 

 

                                                                        Siostra Patrícia Sobinek  

                                                                           Dom Świętej Anny  

 

 

Blumenau, 6 grudnia 2008 

 


