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-Wywiad siostry z Katarzyn¹ 
Wiœniewsk¹ zosta³ ukazany w 
formie ksi¹¿ki. Czy po napi-
saniu jej w ¿yciu siostry du¿o 
siê zmieni³o? 
-Nie, myœlê, ¿e robimy to, co 
zawsze. Natomiast wiêcej zg³o-
si³o siê ludzi, którzy byli w 
jakiœ sposób pokrzywdzeni, 
szukali pomocy. Wiele rodzin 
zrozumia³o ¿e nie tylko oni 
zostali oszukani, dotkniêci. 
-Od kiedy zajmuje siê siostra 
pomaganiem innym? 
-Od 25 lat jako siostra a 
wczeœniej by³am taka m³odzie-
¿ów¹ i te¿ robiliœmy du¿o faj-
nych rzeczy dla domów dziec-
ka czy parafii, robiliœmy teat-
ry, graliœmy ró¿n¹ muzykê, 
by³am w ¿eglarstwie, wystêpo-
wa³am na Szanty (festiwal pio-
senki ¿eglarskiej). Ogólnie ro-
biliœmy du¿o fajnych rzeczy 
(œmiech) 
-W jakim wieku by³a naj-
m³odsza dziewczyna, która 
chc¹c zejœæ z ulicy, zwróci³a 
siê do siostry o pomoc? 
-Powiem tak: my pomagamy 
teraz obecnie dziewczynom od 
18-nastego roku ¿ycia. Wczeœ-
niej pracowa³am na ulicy, spo-
tyka³am siê z dzieæmi, m³odzie-
¿¹, którzy w¹chali klej, ¿ebrali, 
uprawiali nierz¹d (szczególnie 
dziewczyny), którzy próbowali 
jako trzecioklasiœci szko³y pod-
stawowej zarobiæ na chleb czy 
mas³o dla swojej rodziny. W 
takich sytuacjach staraliœmy 
siê takim dzieciom w jakiœ spo-
sób pomagaæ, choæby naj-
mniejszy. 
-Co sk³ania tak m³ode dziew-
czyny do zarabiania w ten 
sposób? 
-Wiecie, co, to nie jest tak, ¿e 
zazwyczaj coœ siê musi dziaæ w 
rodzinie czy z ni¹ sam¹, bo 
nigdy ¿adna normalna kobieta, 
dziewczyna, która ma poszano-
wanie w³asnej godnoœci, war-
toœci, która ma rodzinê, która 
j¹ wspiera, nigdy o takim 
czymœ nie pomyœli. To jest w 
sytuacji takiej, kiedy ktoœ nie 
ma mo¿liwoœci wyjœcia albo 
zostaje uwiedziony przez ko-
goœ, kto udaje, ¿e kocha, a jak 
ktoœ siê zakocha w kimœ to 
póŸniej nie mo¿na cofn¹æ 
czasu. 

-Sk¹d bierze siostra pieni¹dze 
na pomaganie innym? 
-Robimy ró¿ne rzeczy, piszemy 
programy, robimy zbiórki w 
koœcio³ach, prowadzimy Kon-
certy, szkolimy. Pieni¹dze po-
trzebne na takie inwestycje s¹ 
zawsze jak worek bez dna, ale 
ufamy, ¿e zawsze znajdzie siê 
ktoœ, kto nam pomo¿e. 
-Ile aktualnie dziewcz¹t znaj-
duje siê w domu, który za³o-
¿y³a siostra jako pierwszy? 
-To znaczy tak, ¿e mamy w 
naszym domu ofiary przemocy 
domowej, dzieci, kobiety oraz 
ofiary handlu ludŸmi. W ka¿-
dym b¹dŸ razie obecnie mamy 
15 osób, bo tyle mo¿emy po-
mieœciæ i s¹ to w wiêkszoœci 
kobiety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Czy takich domów za³o¿y³a 
siostra wiêcej? 
-Znaczy nie, jeden dom mam 
ja, ale nasze zgromadzenie ma 
jeszcze jeden dom w Wroc³a-
wiu. Ale to nie jest tak, ¿e my 
zajmujemy siê tylko kobietami, 
ale osobami, które zosta³y dot-
kniête czymkolwiek, co ma 
zwi¹zek z handlem ludŸmi. Jest 
to np. niewolnicza praca, nie-
wyp³acalnie pieniêdzy za pra-
cê. I przyje¿d¿a taka osoba bez 
niczego, nie wiedz¹c, co ma 
zrobiæ, nie wierzy, ¿e mo¿na 
jej jeszcze pomóc. W takiej 
sytuacji zwraca siê do nas a 
my staramy siê jej pomóc. 
-Czy jest mo¿liwoœæ odwie-
dzania tych dziewcz¹t? Czy po 
terapii s¹ chêtne na kontakt z 
innymi ludŸmi, których cie-
kawi ich ¿ycie? 
-Nie, nie ma takiej mo¿liwoœci, 
dlatego, ¿e dziewczyna, która 
doœwiadczy³a takiej sytuacji, 
chce o tym jak najszybciej za-
pomnieæ, chce wejœæ w spo-
³eczeñstwo od nowa. Wiele 
osób nie rozumie ich sytuacji 
¿yciowej i s¹ one przez to po-

têpiane, od razu uwa¿a siê je 
za przegrane, boj¹ siê odrzu-
cenia, niezrozumienia. Nie s¹ 
to dziewczyny, które jak ma³-
pki mo¿na ogl¹daæ w zoo 
(œmiech). Zasad¹ naszego 
zgromadzenia jest to, ¿e my nie 
dajemy ludzi na jakiœ pokaz, 
¿eby inni mogli sobie ich 
ogl¹daæ czy coœ. 
-Jak obchodzone s¹ u was 
takie œwiêta jak Wielkanoc czy 
Bo¿e Narodzenie? 
-Normalnie, z pe³n¹ pomp¹ 
(œmiech). Jest te¿ u nas naj-
œwiêtszy sakrament, kaplica. 
S¹ u nas dziewczyny z ca³ego 
kraju i z zagranicy, wiêc opo-
wiadamy sobie jak œwiêta s¹ 
obchodzone u ka¿dej z nas. 
Staramy siê ¿eby podczas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
œwi¹t ka¿da z nich mia³a coœ ze 
swojego regionu. Czasami jest 
tak, ¿e niektóre dziewczyny 
obchodz¹ tu swoje pierwsze 
œwiêta takie normalne, bez 
alkoholu i s¹ bardzo zdziwio-
ne, ¿e mo¿na je prze¿yæ w ta-
kiej rodzinnej atmosferze. Nie 
chodzi tu tylko o strojenie 
choinki czy prezenty, z których 
ciesz¹ siê najbardziej dzieci 
naszych podopiecznych, ale o 
t¹ atmosferê œwi¹t i nowego 
roku. Chwytamy ciasta i leci-
my z pe³n¹ para by jak naj-
lepiej prze¿yæ ten okres. 
-Czy ma siostra kogoœ do 
pomocy w gotowaniu sprz¹ta-
niu czy sprawach finanso-
wych? 
-To jest tak: my jesteœmy we 
dwie siostry i mamy szeœciu 
pracowników. Co do sprz¹ta-
nia czy gotowania to robi¹ to 
same dziewczyny, mamy dy¿u-
ry w czasie których mo¿emy 
siê te¿ zintegrowaæ wy¿aliæ, 
porozmawiaæ o naszych pro-
blemach, co nas trapi. 
-Co lubi siostra robiæ w 
wolnym czasie 

 - Graæ!!! Bardzo lubiê graæ 
na gitarze, œpiewaæ tañczyæ. W 
wolnym czasie lubiê te¿ czytaæ 
ksi¹¿ki, lubiê chodziæ po gó-
rach, chocia¿ z tym jest wiêk-
szy problem, bo trzeba mieæ 
czas ¿eby siê przygotowaæ. 
Lubiê te¿ graæ w ping-ponga. 
Gram jeszcze z siostr¹, z któr¹ 
mieszkam w pi³karzyki. Nor-
malnie jesteœmy nie do pobicia 
(œmiech) 
- Czy kobiety, które zesz³y z 
ulicy s¹ w stanie pracowaæ 
normalnie jako sprzedawczy-
nie czy sprz¹taczki? 
-One s¹ ani lepsze ani gorsze. 
To, ¿e zosta³y skrzywdzone w 
¿yciu nie ró¿ni ich niczym od 
nas. One maj¹ normalnie 
rodziny, których po jakimœ tam  
 
 
 
 
 
 
 
czasie normalnie znowu musz¹ 
funkcjonowaæ. Bardzo trudno 
jest tak z zaraz rzucaæ siê na 
g³êbok¹ wodê. 
-Jak d³ugo trwa przygotowanie 
takich dziewcz¹t do normalnej 
pracy? 
-To zale¿y. Na to ma wp³yw 
du¿o czynników, na które my 
osoby z zewn¹trz nie mamy 
wp³ywu np. szybciej do nor-
malnego ¿ycia przyzwyczai siê 
dziewczyna, która na ulicy 
sta³a pó³ roku ni¿ ta, która 
sta³a dwa lata. To musi siê 
przyzwyczaiæ psychika takiej 
kobiety, która jest ca³kowicie 
odmienna od naszej psychiki. 
Nam do g³owy by nie przysz³o 
¿eby zarabiaæ na ulicy, gdy 
brakuje chleba. Najwy¿ej coœ 
ukradniemy, zatrudnimy siê, w 
jakim ma³ym sklepiku czy 
gdzieœ. Najwa¿niejsze by mieæ 
satysfakcje z tego, co robimy. 
Mo¿emy byæ nawet babci¹ 
klozetow¹, ale cieszymy siê z 
tego, co robimy. Ma³o, która 
dziewczyna, która stoi na 
ulicy, cieszy siê z tego. Tak, 
wiêc jest to bardzo trudny 
okres, ale warto jest go przejœæ 
by funkcjonowaæ w normalnym 
œwiecie jako normalny
cz³owiek. 
-Dziêkujemy za wywiad 
-Ja te¿ bardzo dziêkuje 
 
 


