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Drodzy Przyjaciele, 
 

z wielkim
smutkiem  pożegnaliśmy naszego przyjaciela, wieloletniego członka

Ruchu
ATD Czwarty Świat w Polsce, Cezarego Bieniaszewskiego. 

 
Czarek, jak go wszyscy nazywaliśmy,

był u samych początków powstania ruchu ATD w Polsce. Angażował
się nie tylko w działania ATD w Kielcach, ale również przez wiele
lat był członkiem zarządu  Stowarzyszenia ATD oraz brał udział

 w spotkaniach Międzynarodowego Ruchu za granicą. 
 

Czarek miał w sobie ogromną
szczodrość dzielenia się swoimi doświadczeniami 

 i przemyśleniami. Mówił nie tylko o tym, czego doświadczył 
(a nie brakowało w jego życiu doświadczeń trudnych, takich jak

bezdomność czy problemy zdrowotne), ale także o zmianach, jakie
się w nim dokonywały, o tym, co nadaje sens jego życiu i jest dla

niego źródłem siły. Miał w sobie zdolność do bardzo głębokiej
refleksji. Podkreślał, jak wiele w życiu człowieka zmienia, kiedy

dostrzeże się  jego godność, słucha się jego głosu i uwierzy
się w niego. Mówił, że sam tego doświadczył. Swoją postawą

każdego dnia pokazywał, że chce to dać innym. Bardzo zabiegał
 o to, żeby spotkania ATD  w Kielcach, które wielokrotnie prowadził,
były taką przestrzenią, w której każdy może zabrać głos, nawet jeżeli

nie jest to łatwe. Nigdy też nie zapomniał  o ludziach, którzy dalej
pozostają na ulicy. 

 
Emanował życzliwością i spokojem.

Nic dziwnego, że cieszył się powszechnym zaufaniem. Tam, gdzie
przebywał Czarek, tam gromadzili się wokół niego ludzie. Kiedyś

ze śmiechem wspominał, że tyle mówił o prawach człowieka,
 że mieszkańcy domu pomocy społecznej, w którym mieszkał,

powierzali mu rolę pośrednika w rozmowach z dyrekcją. Przypominał
nam, że istotą Ruchu są więzi między ludźmi. 
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Dla członków Ruchu ATD Czwarty Świat  zarówno w KIelcach,  jak  i  w Warszawie,  wrzesień to
miesiąc podsumowania minionego roku oraz planowania przyszłych działań.  
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