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Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat

w Polsce

2007

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2007

Sprawozdanie uwzględnia działania  Grup nieformalnych Międzynarodowego Ruchu ATD 
Czwarty Świat w Polsce

A)   Słowo Prezesa 
Wystawy ,,Drogi Wolności i Godności" w marcu  2007, wystawy sylwetek Tapori w Kielcach 
oraz Poznaniu, konferencje wokół duchowości ojca Józefa  Wrzesińskiego, konferencje z 
okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, warsztaty Tapori z grupami dziecięcymi,  
spotkania wokół ,,Deklaracji Solidarności’’- to niektóre z wydarzeń jakie miały miejsce w 
roku 2007. Możecie o nich poczytać na naszej stronie internetowej www.atd.org.pl. 

W roku 2007 miały miejsce dwa niezapomniane momenty. 

Pierwszy to pobyt w Polsce Europejskiej Karawany Przyjaźni w sierpniu  2007.  20 dni 
spotkań, 40 młodych ludzi pełnych energii i o gorących sercach (spośród których prawie 
dwudziestkę stanowili Polacy), 5 etapów, wspólne warsztaty i świętowanie. Ten projekt jest 
dla nas inspiracją na następne lata. 

Drugi to inauguracja w Kielcach pamiątkowej płyty 17 października 2007.  Inauguracja w 
samym sercu miasta pierwszej w Polsce repliki płyty z wyrytym przesłaniem ojca Józefa 
Wrzesińskiego, stanowi dla nas zobowiązanie do postrzegania problemu biedy i  
wykluczenia jako naruszenie wolności, godności i praw człowieka. Jest to jednocześnie apel 
dla naszego kraju do budowania demokracji z udziałem najbiedniejszych. 

W 2007 roku udało się nam także nawiązać współpracę z nowymi partnerami oraz 
poszerzyć krąg przyjaciół. Są to m.in. Stowarzyszenie Barka w Strzelcach Opolskich, kluby 
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młodzieżowe Wolna Strefa w Kielcach oraz Stowarzyszenie  Nadzieja rodzinie,  
Stowarzyszenie „ Arka Nadziei”, Stowarzyszenie Stumilowy Las w Bydgoszczy oraz 
Towarzystwo Echo Pyzdr. Realizowaliśmy projekty także z wieloma innymi instytucjami:  
Stowarzyszeniem Migrant w Warszawie, Muzeum Zabaw i Zabawek w Kielcach, 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich, nowopowstałym Komitetem EAPN Polska...

Bardzo owocną okazała się współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
komitetem organizacyjnym obchodów 17 października. Dzięki zaangażowaniu dr Janusza 
Kochanowskiego oraz jego współpracowników obchody zainicjowanego 20 lat temu we 
Francji przez ATD Czwarty Świat  Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zyskały 
zasięg ogólnopolski. 

Nie sposób także pominąć partnerów, dzięki których wsparciu finansowemu możliwa była 
realizacja projektów ATD Czwarty Świat w tym roku. Jak co roku działania ATD w Polsce 
wsparło macierzyste centrum ATD Czwarty Świat we Francji. Jesteśmy także szczęśliwi, że 
po raz drugi w tym roku nasze projekty uzyskały wsparcie i uznanie Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Składamy także podziękowania Ambasadzie Francji, Renault Polska  oraz 
naszym partnerom w Kielcach, którzy wsparli nasze działania - MOPR, Towarzystwo 
Dobroczynności, Prezydent Miasta Kielc. 

Jednak jak mogą sobie Państwo wyobrazić, nie pozwala to na zaspokojenie  wszystkich 
naszych potrzeb finansowych. Potrzebne jest nam wsparcie osób indywidualnych, gdyż 
trwała pomoc przyjaciół pozwala nam zachować niezależność. Każdy dar, mały czy duży 
będzie miał dla nas dużą wartość. 

W 2008 pragniemy dotrzeć w szczególności do osób i rodzin żyjących w wykluczeniu. Już 
dziś przygotowujemy w wielu miejscach w Polsce uruchomienie projektu bibliotek 
podwórkowych. Prosimy o kontakt jeżeli będą Państwo zainteresowani bliższymi 
informacjami. Z radością powitamy wolontariuszy, chętnych do włączenia się w projekt. 

Z poważaniem:
Anna Śleźnik
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego
Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce
wraz ze wszystkimi wolontariuszami 

B)   Informacje o Stowarzyszeniu
Siedziba i adres: ul. Paderewskiego 20, Kielce

Wpis do rejestru: 2005, nr w rejestrze KRS 0000237930

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia:
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Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Śleźnik -  Prezes
Agnieszka Czmyr – Kaczanowska - Wiceprezes
Tomasz Medyński - Wiceprezes
Elżbieta Kauch - Członek Zarządu
Mohammed Sidilijani - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Urszula Radziszewska - Przewodnicząca
Magdalena Macińska - Członek
Andrzej Kulik - Członek

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu osób i  rodzin,  a 
także wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju oraz działalności Międzynarodowego 
Ruchu ATD Czwarty Świat.

C) Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2007r.
1. Wynajęliśmy  lokal na działalność Stowarzyszenia oraz Grupy ATD Czwarty Świat w 

Kielcach.

2. Zaczęliśmy  poszukiwania  lokalu  na  działalność  Stowarzyszenia  oraz  Grupy  ATD 
Czwarty Świat w Warszawie (od wrześniu 07).

3. Złożyliśmy drugi projekt na działania związane z propagowaniem idei 17 października 
na  konkurs  grantowy  Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich.  Wniosek  został 
zaakceptowany dopiero w październiku i  uzyskaliśmy dofinansowanie na wybrane 
działania.

4. Złożyliśmy pierwszy projekt na działania związane z projektem Karawan na konkurs 
grantowy Banku Światowego. Wniosek nie został zaakceptowany (80 Wniosków – 10 
wybranych) .

5. Złożyliśmy dwa projekty na działania związane z projektem Karawan do Ambasady 
Francji  (Wystawa  Drogi  wolności  i  godności  -  17  października).  Wnioski  zostały 
zaakceptowane.

6. Przygotowaliśmy i rozesłaliśmy drugi list do osób zaprzyjaźnionych z ATD w Polsce 
(około 500 osób) z informacją o działalności Stowarzyszenia i Grup oraz prośbą o 
wsparcie finansowe. Drugi raz oferowaliśmy także kartki świąteczne ATD w zamian 
za  przekazanie  środków  finansowych  (grudzień  2007).  Około  15  przyjaciół  nas 
wsparło darowizną.

7. Zostaliśmy członkiem Komitetu  Organizacyjnego obchodów 20. Międzynarodowego 
Dnia Walki z Ubóstwem pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Anna 
Śleźnik była wiceprzewodniczącą. Stowarzyszenie było reprezentowane na każdym 
spotkaniu raz na miesiąc i współpracowało intensywnie z biurem  Rzecznika Praw 
Obywatelskich.
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8. Biliśmy  drugi  rok  członkiem  EAPN  (European  Anty  Poverty  Network  oddziału 
polskiego)  i  Komisji  ds.  bezrobocia i  pomocy najuboższym (przy Urzędzie Miasta 
stołecznego  Warszawy).  Pani  Katarzyna  Nawrocka  brała  udział  w  Europejskim 
Walnym Zgromadzeniu  EAPN w Budapeszcie w Listopadzie 2007.

9. Polska strona internetowa Ruchu ATD działała cały 
rok. Umieszczane są na niej regularnie najważniejsze 
informacje  związane  z  działaniami  ATD  w  Polsce 
(www.atd.org.pl).

10.Na  początku  roku  wydana  została  książka 
„Germaine”  M.  Caillaux  w  tłumaczeniu  Doroty 
Lachowskiej. Publikacja połączona była z wydaniem 
folderu  informacyjnego  dotyczącego 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

11.W końcu roku, z okazji  20-tej rocznicy śmierci Ojca Józefa Wrzesińskiego (lutego 
2008), dzięki współpracy Wydawnictwa WIĘŹ oraz Stowarzyszenia przygotowaliśmy 
książkę Ojca Józefa Wrzesińskiego ,,Ujrzymy słońce. Pisma i słowa”. Jest to wybór
różnorodnych tekstów, artykułów, szkiców i  wystąpień publicznych 
założyciela  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat,  w  których  dzieli  się  on 
swoimi  przemyśleniami  dotyczącymi  świata  skrajnej  nędzy  i 
wskazuje  drogę  do  zbudowania  demokratycznego  społeczeństwa 
opartego  na  prawach  człowieka,  w  którym  nie  byłoby  zjawiska 
wykluczenia. 

12.Prowadziliby aktywną współpracę międzynarodową: 

- Gościliśmy Oliviera Wiullemin i Jacky Buty z Francji w wrześniu.
- Prezes  Anna  Śleźnik  wzięła  udział  w  spotkaniu  przedstawicieli  krajowych 

stowarzyszeń ATD w Pierrelaye. 
- Dwóch  członków  stowarzyszenia  uczestniczyło  w  seminarium  w  Centrum 

ATD w Francji dotyczącym 17 października w Marcu 2007
- Stowarzyszenie było też reprezentowane w kilku spotkaniach w projekcie ATD 

w Neudorfie (Niemcy) 
- Dzięki  stowarzyszenia  dwie  osoby  uczestniczyły  w seminarium w Centrum 

ATD we Francji dotyczącym  Bibliotek podwórkowych w Grudniu 2007
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D)  Działalność  Grup  ATD  Czwarty  Świat  (m.in.  Kielce, 
Warszawa, Sadki – Bydgoszcz...).

Stowarzyszenie wspiera działania tych Grup (Grupy w skrócie określane są ATD, 
jako Ruch ATD w Polsce).

Kielce

1. W Kielcach,  w  ciągu  całego  roku  odbywały  się  spotkania  w  każdy  poniedziałek. 
Celem  spotkań  było  zwrócenie  uwagi  na  sytuację  ludzi  żyjących  w  ubóstwie  i 
mobilizacja  wszystkich  wokół  idei  walki  z  tym  zjawiskiem.  W  spotkaniach 
każdorazowo brało udział od 5 do 15 osób z różnych środowisk. 

2.   W okresie od świąt Wielkanocy do końca 2007 roku Pełnomocnik Wojewody ds. 
Rodziny  i  Profilaktyki Joanna Woźniak  zorganizowała Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Urzędzie  Wojewódzkim,  gdzie  codziennie  pełnili  dyżury  przedstawiciele  organizacji 
pozarządowych z naszego miasta.. Przedstawiciel ATD Tereliza Braun pełniła dyżur w 
poniedziałki. Zainteresowanych nie było wielu, ale udało się wszystkich  pokierować do 
odpowiednich   instytucji..  Na  ostatnim  spotkaniu  przedstawiciel  ATD  zaproponował 
otwarte dyżury prawników, ma to być omawiane z wojewodą.

3.   W maju,  w  Kielcach  odbywały  się  coroczne Świętokrzyskie  Dni  Profilaktyki,  tym 
razem pod hasłem „Dziadkowie- Rodzice - Dzieci”. ATD zostało zaproszone do udziału 
w konferencji naukowej. W trakcie konferencji referat „Tapori” przedstawił Pierre Klein 
wspólnie z Terelizą Braun.

4.   Grupa ATD gościła  w maju Delegację Generalną Ruchu ATD.  Były  spotkania u 
Prezydenta Miasta, w Muzeum Zabawek i u lokalu ATD
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5.  Przedstawiciele Ruchu ATD wzięli udział w dorocznych obchodach Święta Kielc. 

6.  Grupa ATD w Kielcach zorganizowała dwa spotkania, aby osobom, które doznały 
ubóstwa,  dać możliwość podzielenia się swoją odwagą, pomysłami, refleksjami oraz 
nadzieją na lepszą przyszłość. Oba spotkania (w niedzielę 17 czerwca oraz w  niedzielę 
16 września)  stanowiły okazję do wspólnego 
lub  indywidualnego  przygotowania 
świadectw,  przeznaczonych  do  odczytania 
publicznie  bądź  udostępnienia   w  formie 
pisemnej  z  okazji  obchodów  17 
października.W trakcie  obu  spotkań  osoby, 
które  doznały  ubóstwa,  miały  możliwość 
wyrażenia swojej opinii  na temat przyjętych 
w sierpniu 2006  przez Podkomisję ONZ  ds. 
Praw Człowieka  w Genewie wytycznych ,, 
Skrajne ubóstwo a prawa człowieka : prawa
ubogich’’.  Podobne  spotkania  odbyły  się  w  Peru,  we  Francji,  w  Tajlandii  oraz  w 
Senegalu. Wypowiedzi uczestników zostały przekazane Wysokiemu Komisariatowi Praw 
Człowieka w Genewie 19 Października w Raporcie “Dignity in face of extreme poverty”. 
Dwóch delegatów z Kielc brało udział w spotkaniu w Genewie.

7.  We wrześniu odbył się festyn „Jesteś godzien” organizowany przez Stowarzyszenie 
„Arka Nadziei” w Kielcach. Przedstawiciele ATD prezentowali idee zbliżającego się 
17. października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

Warszawa

1. Projekt “Uśmiechy świata” – Żyjące w trudnościach osoby z całego świata zgodziły 
się  pozować  do  fotografii  i  dać  świadectwo,  ,,aby  ludzie  zrozumieli”.  Dzięki 
fotografowi  Jean-Louis  Saporito  mogli  pokazać  się  w  taki  sposób  jaki  chcieli.
Dzięki Grupie ATD w Warszawie i Alicji Macińskiej (TPD) Jean-Louis Saporito spotkał 
się  z  5  rodzinami  w  Marcu  2007.  Książka  “Uśmiechy  świata”  istnieje  teraz  po 
Francusku,  Angielsku  i  Hiszpańsku.  Była  zaprezentowana  w  Kielcach  17 
Października  08.  „Zgodziliście  się  pokazać  w  swoim  środowisku  rodzinnym, 
uśmiechnięci i pełni godności.  Zostawiacie trwały ślad waszej historii, wzbogacacie 
innych dzieląc się swoim doświadczeniem, oczekiwaniami i projektami. Wasze losy 
połączyło dążenie do zbudowania lepszej przyszłości ” napisał Jean-Louis Saporito.
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2. Po  projekcie  “Uśmiechy  świata”,  Grupa  w  Warszawie  zaczęła  organizować  “Dni 
warsztatów dla rodzin”. 3 takie dni były zorganizowane: w czerwcu, października i w 
grudniu.

3. Grupa  ATD  brała  udział  w  Światowym  Szczycie  Rodziny,  który  odbył  się   w 
listopadzie.

Sadki

W  Sadkach  zebrała  się  aktywna  grupa  młodych  osób  chętnych  do  prowadzenia 
warsztatów  Tapori  we  współpracy  z  lokalnym  Ośrodkiem  Caritas.  Głównym 
organizatorem była członkini stowarzyszenia Katarzyna Nawrocka.  

Sprawozdanie 2007 Katarzyny Nawrockiej

Dzieciom ze Sadek po uczestnictwie w kampanii Tapori „Sylwetka i Serce” 
spodobały się te spotkania. Na ich prośbę spontanicznie zorganizowaliśmy 
spotkanie z książką „Moje serce jest w tym kamieniu”. Dzieci po wysłuchaniu 
opowieści o Walerii (dziewczynce, z której inne dzieci śmiały się dlatego że nosiła 
okulary) napisały do niej list i wysłały album z rysunkami jej portretów. 

Ponownie spotkaliśmy się z dziećmi w wakacje, proponując im zajęcia z jednego z 
listów Tapori. W czasie wakacji letnich w sierpniu 2007 wspólnie spotykaliśmy się 
rozmawiając z dziećmi o ważnych dla nich miejscach w ich miejscowości. Były to 
miejsca w których się bawią, grają w podchody, jeżdżą na rolkach czy skaczą przez 
skakankę. Efektem tych spotkań jest kolorowy album, w którym dzieci na każdej 
karcie przedstawiają swój obraz Sadek – miejscowości ich dzieciństwa. 
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Pod koniec wakacji razem z dziećmi na zaproszenie kolegów i koleżanek z ul.  
Sygnałowej w Bydgoszczy, uczestniczących w zajęciach „Domu Kultury na Kółkach” 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Stumilowy Las, przyjechaliśmy na spotkanie z 
Europejską Karawaną przyjaźni. Dzieci wręczyły album Karawanie. To był dla nich 
szczególny dzień; słoneczny, pełen wrażeń, przygód począwszy od zabawy w 
utrzymanie równowagi podczas jazdy autobusem miejskim przez spotkania ze 
swoimi rówieśnikami z miasta oraz z wolontariuszami z innych krajów, przez 
warsztaty artystycznych i tak bardzo oczekiwany mecz piłki możnej na grupowym 
zdjęciu i powrocie do Sadek kończąc. 

Po wakacjach czas był wrócić do szkoły. Spotkaliśmy się z dziećmi jeszcze raz, aby 
przekazać im pozdrowienia od Karawany i dzieci z Bydgoszczy oraz aby oddać im 
wypalone już prace z gliny, które same wykonały tego dnia podczas warsztatu 
ceramicznego. 

Spotkania te były możliwe dzięki uprzejmości księdza Krzysztofa Wiśniewskiego - 
proboszcza parafii w Sadkach, który pozwolił nam na organizowanie zajęć w salce 
katechetycznej. Zajęcia odbywały się dotychczas bez żadnych nakładów 
finansowych z naszej strony.

Górzno

W Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie 
pierwsze spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem miały miejsce już w 
2006 roku. W 2007 r. temat ubóstwa i wykluczenia powracał wielokrotnie.

Codziennie uczniowie zbierali się na wspólnej modlitwie i był to moment podejmowania 
różnych tematów na forum szkolnym. Wielu uczniów dojeżdżało do szkoły z okolicznych wsi 
i miasteczek i nie miało bezpośredniego autobusu do Górzna. Była to nasza główna 
trudność w organizowaniu spotkań poza godzinami lekcyjnymi i rokiem szkolnym. Dlatego 
najczęściej działaliśmy tuż po zajęciach, a jeszcze przed odjazdem autobusu.

W szkole działało kółko wolontariackie i zebrane w nim osoby, po wielu akcjach pomocy 
spontanicznej zaczęły zastanawiać się nad istotą wyjścia do drugiego człowieka. Letnie 
spotkania z Karawaną Przyjaźni były dobrą ku temu okazją. 

Nasze wielkie obawy były związane z frekwencją i zaangażowaniem młodzieży. Karawana 
stała się jednak dobrym spotkaniem i później opowiadano o niej jeszcze długo po 
wakacjach. Dwie osoby wyruszyły z Karawaną w podróż po Polsce i Hiszpanii. Było to dla 
nich ważne, choć trudne doświadczenie, bo zmaganie się z nowa kulturą i językami zdawało 
się być prawdziwym wyzwaniem. 

Karawana poruszyła także mieszkańców gminy. Spotkania w Miesiączkowie oraz w Górznie 
były dużym wydarzenie m dla całej okolicy. Burmistrz Górzna Robert Stańko, w 
październiku, na spotkaniu w brodnickim Caritas z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z 
Ubóstwem powiedział, że spotkanie z Karawaną Przyjaźni pozwoliło mu dojrzeć wartość 
człowieka ubogiego i dopiero teraz rozumie w pełni znaczenie tej daty. 
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W liceum realizowany był projekt na alternatywne formy edukacji przedszkolnej „Zacznijmy 
od przedszkola”. Przedstawiciele projektu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem pojechali do Warszawy 
na VII Konwencję Ruchu przeciw Bezradności Społecznej organizowanej przez Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi 
przedszkolnymi na wsi oraz podkreślali fundamentalne znaczenie godności dziecka jako 
źródła jego rozwoju.

Tymczasem uczniowie w szkole zorganizowali obchody 17 października samodzielnie. 
Opowiadali o potrzebie wrażliwości na drugiego człowieka. Na ten czas w szkole zagościły 
również grafiki Christiana Janutha.

Od grudnia trwają przygotowania do Bibliotek Podwórkowych.

W liceum powstaje grupa zaangażowanych osób,  które złapały bakcyla  „bycia z”,  coraz 
bardziej  rozumieją  istotę  pomocy  kreowaną  przez  Ojca  Józefa  Wrzesińskiego  i  coraz 
odważniej wychodzą poza ramy szkoły angażując ludzi w Górznie oraz Lidzbarku Welskim. 
Nasz problem polega jednak na tym, że po trzech latach nauki w liceum uczniowie wędrują 
w świat. Pozostaje nam jednak nadzieja, że spotkania i doświadczenia wezmą ze sobą jako 
pozytywny bagaż na całe życie. I będą dzielić go z innymi…

Strzelce Opolskie

Sprawozdanie Antoniego Tercha (V-ce Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Pomocy Wzajemnej „Barka”)  w Strzelcach Opolskich

Udział delegacji polskiej w Międzynarodowym Seminarium „Wykorzenienie skrajnego 
ubóstwa drogą do pokoju”   22 – 24 marca 2007 r.
Polskę reprezentowali:

13.Ela Kauch – Kielce
14.Zdzisław Skuza – Kielce
15.Anna Osińska – Warszawa
16.Antoni Tercha – Strzelce Opolskie

Wraz  z  Nami  do  Paryża  pojechały  trzy  sylwetki  dzieci  ze  Szkoły  Katolickiej  w  Opolu  
i  pierwsza  walizka  z  informacjami  o  Opolszczyźnie.   Walizka  ta  została  przekazana 
delegacji Szwajcarii wraz z dwiema sylwetkami dzieci. Trzecia postać wróciła do Polski i  
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została  przekazana  do  Muzeum Zabawek  w  Kielcach.   Podczas  konferencji  omawiano 
także trasę przejazdu Europejskiej Karawany Młodych. Jednym z miast etapowych będą  
Strzelce Opolskie. 

Spotkanie młodych w Warszawie 14 – 15 kwietnia 2007 r.
Spotkanie dotyczy „Deklaracji Solidarności” ogłoszonej na całym świecie przez ATD oraz 
naboru  chętnych  do  uczestnictwa  w  Europejskiej  Karawanie  Młodych.  
„BARKĘ” reprezentował Rafał Mizera. 

17 kwietnia 2007 r.
Tego dnia do Strzelec Opolskich przyjeżdża delegacja ATD z Francji. Spotkanie odbywa się  
w Ratuszu, a jego głównym celem jest omówienie pobytu Europejskiej Karawany Młodych 
w Strzelcach Opolskich. 
Władze  miasta  reprezentują:  Pan  Tadeusz  Goc  –  Burmistrz  Miasta  Strzelce  Opolskie,  
Pani Maria Feliniak – Zastępca Burmistrza, Pan Andrzej Wróbel – Kierownik Domu Kultury 
w Strzelcach Opolskich. Natomiast Stowarzyszenie „Barka” reprezentują: Antoni Tercha –  
V-ce  Przewodniczący  Zarządu  Stowarzyszenia  „Barka”  oraz  Aleksandra  Kropielnicka  – 
Koordynator Biura Stowarzyszenia „Barka”.
Uzgodniono, że spotkanie uczestników Europejskiej  Karawany Młodych z mieszkańcami  
Strzelec  Opolskich  odbędzie  się  w  dniu  19  sierpnia  2007  r.  na  Placu  Żeromskiego,  
natomiast  forum  dyskusyjne  odbędzie  się  w  Domu  Kultury.  Resztę  organizuje  SPW 
„BARKA” wraz z uczestnikami Karawany. 

Lipiec 2007 r.
Rafał Mizera jedzie do Londynu rozpoczynając swój udział w Europejskiej Karawanie 
Młodych. 

17 sierpnia 2007 r.
Przyjazd  Europejskiej  Karawany  Młodych  do  Strzelec  Opolskich.  Pobyt  w  dniach 
od 17 – 19 sierpnia 2007 r. (odrębne sprawozdanie).

17 Października – Światowy Dzień Walki z Ubóstwem
Bezpłatne  posiłki  (300)  dla  najuboższych  mieszkańców  gminy  Strzelce  Opolskie 
ufundowane przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich.
Msza  Święta  w  intencji  ludzi  po  raz  pierwszy  odbyła  się  poza  „BARKĄ”  w  Kościele  
Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. 

 20. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Strzelce Opolskie, 17 października 2007

„Niech w tym Dniu nikt nie będzie głodny”
Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

Burmistrz Strzelec Opolskich
zaprasza

najuboższych mieszkańców miasta na
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BEZPŁATNY POSIŁEK

Miejsca wydawania posiłków:
Gospodarstwo Pomocnicze przy OPS
ul. Wyszyńskiego 10 (stołówka  przy hotelu „PIAST”);
 ul. Dąbrowskiego 10  (dawna stołówka OPS).

Posiłki wydawane będą w godzinach: od 12:30 do 17:00

   O godzinie 18:00 w Kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca odbędzie się 
Msza Święta w intencji ofiar ubóstwa

Mamy także swojego przedstawiciela w Paryżu. Rafał, jako uczestnik Karawany kończącej 
swój objazd Europy, jest na Placu Trocadero.

5 grudnia – Światowy Dzień Wolontariatu
Biorę udział jako gość honorowy w III mini konferencji wolontariatu. 
Opowiadam o ATD i swojej pracy jako wolontariusza. 

17 grudnia 2007 r. – KIELCE
Podsumowanie roku 2007. Wieczorem wspólne odczytanie apelu Sekretarza Generalnego 
ONZ przy płycie Praw Człowieka. Kończymy odśpiewaniem hymnu ATD.

Ponadto miały miejsce dwie audycje 45 minutowe w Radiu Opole:
Listopad – Ubóstwo i Uzależnienie
Grudzień – Dzieci Ulicy
Programy Danuty Starzec i Antoniego

*****

Ogólnopolskie Akcje Ruchu ATD

1. Kampania Tapori

We wrześniu 2006 rozpoczęliśmy Międzynarodową Kampanię Tapori 2006/2008 pt. 
„Sylwetka i  Serce -  Odkryjmy to  co mamy w sercach i  razem zmieniajmy świat”. 
Ośrodkiem  koordynacji  jest  Warszawa.  Kampania  oparta  jest  na  jednej  z  wielu 
prawdziwych  historii  dzieci  zmagających  się  z  trudnościami  biedy  i  wykluczenia 
(historia Léon’a i René - chłopców z Demokratycznej Republiki Kongo, którzy zostają 
przyjaciółmi mimo, że jeden z nich jest bardzo biedny). Po przeczytaniu opowiadania, 
Tapori  proponuje  dzieciom  warsztaty  twórcze  (rysowanie  swoich  sylwetek  i  ich 
dekorowanie). 
W 2007 r. swoje sylwetki przygotowało 350 dzieci w kilkunastu rożnych miejscach. W 
Polsce w kampanię włączyły się między innymi:

➢ Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” - Rudnik nad Sanem
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➢ Dzieci  spotkane  przez  Europejską  Karawanę  Przyjaźni  w  współpracy  ze 
stowarzyszeniami  „Barka”,  „Nadzieja  Rodzinie”,  „Przyjaciele  Szkół  Katolickich”, 
„Stumilowy las”, „Echo Pyzdr” - Strzelce Opolskie, Kielce, Górzno, Bydgoszcz, Pyzdry

➢ Dzieci  spotkane  przez  wolontariuszami  Tapori  w  Dzień  Dziecka  2007  (Organizator: 
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi) – Bydgoszcz

➢ Dzieci  podczas warsztatów w Muzeum Zabawy i  Zabawek – Kielce i  w CK Zamek – 
Poznań

➢ Szkoła Podstawowa - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – Mięcierzyn
➢ Ognisko  „Dziadka”  na  Pradze  -  Zespól  Ognisk  Wychowawczych  im.  Kazimierza 

Lisieckiego – Warszawa
➢ Ośrodek edukacji przedszkolnej „Pszczółka”- Elgnówko
➢ Ośrodek Profilaktyki Szkoleniowej - Bydgoszcz
➢ Ośrodek  Migranta  „Fu  Shenfu”  -  projekt  dla  dzieci  czeczeńskich  z  ośrodków  dla 

uchodźców – Warszawa
➢ Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
➢ Świetlica Środowiskowa „Przymierze Rodzin”- Warszawa
➢ Grupa dzieci i wolontariuszy Tapori z Warszawy

Wystawy sylwetek wraz z przesłaniem od każdego dziecka miały miejsce w Kielcach 
(Muzeum Zabawy i Zabawek – maj 2007) i w Poznaniu (CK Zamek - listopad 2007 ). 
Obecnie około 50 sylwetek z Polski podróżuje po świecie.

Wystawa w Poznaniu
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W ciągu roku 4 Listy Kampanii Tapori były kierowane do dzieci i wychowawców, a 
także zamieszczone na stronie internetowej www.atd.org.pl.
Na koniec roku wydana została Broszurka Tapori pod tytułem : “Kampania Tapori 
2006/2008 - miesiąc po miesiącu! W drodze do Dnia Dziecka”
Na koniec roku przygotowana została też książka “Moje serce jest w tym Kamyku” na 
rozpoczęcie projektu Tapori w 2008 roku.

2. Apel  „Wykorzenienie  skrajnego  ubóstwa  drogą  do  pokoju  -  Deklaracja 
Solidarności”

W  grudniu  2006  rozpoczęliśmy  kampanię  związaną  z  propagowaniem  Apelu 
Solidarności.  Z  okazji  pierwszego  Międzynarodowego  Dnia  Solidarności 
obchodzonego 20 grudnia 2006 roku, na całym świecie byli  zbierane podpisy pod 
Apelem  zatytułowanym:  „Wykorzenienie  skrajnego  ubóstwa  drogą  do  pokoju  - 
Deklaracja Solidarności”. 
Kampania Apelu trwała do 17 października 2007

Cztery biuletyny informujące o przebiegu kampanii  zostały rozesłane e-mailowo do 
wszystkich  sygnatariuszy  apelu  w  Polsce,  a  także  zamieszczone  na  stronie 
internetowej www.atd.org.pl.
17 grudnia, Apel zebrał 160 000 podpisów na całym świecie w 152 krajach, i 1500 
podpisów w Polsce.
Ruch ATD Czwarty  Świat  podsumował tę  kampanię,  na spotkaniu z  sekretarzem 
Generalnym  ONZ  w  Nowym  Jorku  oraz  w  liście  otwartym  do  kandydatów  do 
polskiego parlamentu.

3. Cykl  debat  i  wystaw  pod  hasłem :,, Drogi  wolności  i  godności  -  Najubożsi 
partnerami  w  budowaniu  demokracji  -  walka  z  ubóstwem  i  wykluczeniem 
śladem ojca Józefa Wrzesińskiego’’ (luty – marzec 2007)

W  lutym  2007  minie  dwadzieścia  lat  od  przyjęcia  przez  francuską  Radę 
Ekonomiczno-Społeczną  raportu  ,,Skrajne  ubóstwo  a  niestabilność  ekonomiczno-
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społeczna’’ pod redakcją księdza polskiego pochodzenia, ojca Józefa Wrzesińskiego, 
założyciela  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat.  Z  tej  okazji  Ruch  ATD  Czwarty  Świat 
zaorganizował w Polsce cykl debat i wystaw wokół koncepcji Józefa Wrzesińskiego 
dotyczącej uczestnictwa w życiu społecznym.

Jednym  z  głównych  prelegentów  był 
Jean-Claude  Caillaux,  filozof  i  teolog, 
stały  wolontariusz  ATD  Czwarty  Świat, 
autor  wielu  publikacji  ,  m.  in.  ,,Joseph 
Wresinski  –  un  défi  pour  la  dignité  de 
tous’’ [,,Józef Wrzesiński – wezwanie do 
poszanowania godności każdego’’], wyd. 
Desclée de Brouwer, 1999. 
Opracowany  był  szczegółowy  program 
spotkań  w  Kielcach,  Krakowie  oraz 
Warszawie od 18 do 23 lutego 2007.
Inicjatywa  ta  była  możliwa  dzięki 
wsparciu  licznych  partnerów,  między 
innymi :  Ambasady  Francuskiej,  Miasta 
Kielce,  miesięcznika  Więź,  Instytutu 
Francuskiego  w  Warszawie,  Fundacji 
Kazimierza  Pułaskiego,  KIK  Warszawa, 
Collegium Civitas,  MOPR Kielce, Domu 
Środowisk Twórczych oraz mediów. 
Od 2 marca do 4 kwietnia 2007r. (Kielce i 
Warszawa),  spotkaniom  cyklu  debat 
towarzyszyla wystawa ,,Drogi wolności i 
godności’'. Dwa projekty fotograficzne, z
którymi publika miała okazję się zapoznać, francuski ,,Piękne rodziny'’  jak i  polski 
,,Giganci’'. Każdy na swój sposób był wyrazem niezwykle ważnej dla nas inicjatywy 
umożliwienia jednostkom jak i rodzinom zaprezentowania się w takim świetle, jakie 
uznają za stosowne.
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4.  Pobyt Europejskiej Karawany Przyjaźni w Polsce - 17 sierpnia - 2 września 07

Jedna z Karawan ATD odwiedziła Polskę w dniach 17 sierpnia - 2 września 2007:

19 sierpnia: Strzelce Opolskie - Partner: Stowarzyszenie „Barka”
20 i 23 sierpnia: Kielce - Partner: Kluby „Wolna Strefa”, Stow. Nadzieja Rodzinie
25 -26 sierpnia: Górzno koło Brodnicy - Partner: Liceum Ogólnokształcące
28 -29 sierpnia: Bydgoszcz - Partner: Stowarzyszenie ,,Stumilowy Las”
31 sierpnia -1 września: Pyzdry koło Poznania (w ramach imprezy „Granica 2007”)

W każdym z  miejsc  młodzi  uczestnicy  karawan  animowali  warsztaty  artystyczne, 
dyskusje,  organizowali  projekcje  filmów.  Zaprosili  mieszkańców  miejscowości  do 
wzięcia udziału w tych spotkaniach.

Czym były Europejskie Karawany Przyjaźni ?
Od czerwca do września po Europie podróżowały dwie grupy młodych ludzi z kilku 
krajów  europejskich,  zaangażowanych  w  działania  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat. 
Karawany  zatrzymywały  się  w  ponad  pięćdziesięciu  miejscowościach  w  ośmiu 
krajach europejskich (Francji,  Belgii,  Holandii,  Hiszpanii,  Szwajcarii,  Luksemburgu, 
Wielkiej Brytanii i Polsce). Zainicjowały refleksję między osobami w różnym wieku i 
pochodzącymi  z  różnych  środowisk  nad  pytaniami:  Jakiej  Europy  chcemy?  Jak 
sprawić, by było w niej miejsce dla wszystkich?

Projekt Karawan był częścią Kampanii 2006-2007 ,, Razem przeciwko wykluczeniu” 
prowadzonej przez Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat z okazji 20 rocznicy 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Po przejechaniu 9000 km, karawany 
kończyły  swoją podróż 17 października na placu Trocadéro w Paryżu,  na którym 
odbyły się pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
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Dzięki  pracy  ATD  w  Polsce,  10-ciu  młodych  ludzi  podróżowało  z  Karawaną  za 
granicę i 15-stu w Polsce. Dzięki pomocy Ambasady Francji grupa 7-miu młodych 
ludzi z Polski była w Paryżu z Karawaną  17 października.

5. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 2007

,,Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem jest wezwaniem społeczności światowej o 
solidarne  wsparcie  dla  osób  dotkniętych  brakiem podstawowych środków do  życia,  
który  jest  powodem  utrudnienia  dostępu  do  podstawowych  usług  w  zakresie  
kształcenia czy ochrony zdrowia, a w  konsekwencji także wykluczenia społecznego,  
marginalizacji  i  dyskryminacji.  Światowa  społeczność,  reprezentowana  przez 
Organizację  Narodów  Zjednoczonych,  widzi  w  ubóstwie  naruszenie  podstawowych 
praw człowieka.”

Dr Janusz Kochanowski,
Warszawa dnia 24 maja 2007 roku 

W 2007 Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem pod patronatem Rzecznika Praw 
Obywatelskich  odbyło  się  ponad  150  różnych  imprez.   Znalazły  się  wśród  nich: 
konferencje,  seminaria,  debaty,  wystawy  plastyczne  i  fotograficzne,  publikacje, 
manifesty,  happeningi,  punkty  porad  i  informacji.  Ich  ważnym  aspektem  było 
włączenie  w dialog  osób bezpośrednio  dotkniętych  i  doświadczonym ubóstwem i 
marginalizacją  społeczną.  Niepełna  ich  lista  została  opublikowana  na  stronie 
internetowej: www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl 

Aktywności związane z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem miały miejsce w 
całej Polsce, co było możliwe dzięki działalności Komitetu Organizacyjnego. W 2007 
Komitet  Organizacyjny  był  reprezentowany  przez  19  organizacji  i  instytucji 
ogólnopolskich, które pełnią kluczową rolę w codziennej pracy w obszarze pomocy 
społecznej. Celem Komitetu jest koordynacja i inicjowanie przedsięwzięć związanych 
z  obchodami  17  października.  Hasło  Komitetu  w  2007  roku  brzmiało:  "DUŻO 
ROBIMY OSOBNO, ZRÓBMY JESZCZE WIĘCEJ WSPÓLNIE" 

Ruch ATD Czwarty Świat wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami obchodził ten dzień 
w Kielcach i Warszawie. 

W Warszawie,  brał  udział  w Sali  Kolumnowej  Sejmu RP w VII  Konwencji  Ruchu 
Przeciw Bezradności Społecznej. 
W Kielcach razem z Prezydentem Miasta, dziećmi, młodzieżą, ludźmi bezdomnymi i 
organizacjami pozarządowym odsłonił replikę paryskiej Płyty Praw Człowieka. W ten 
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sposób Kielce, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyło do grona ponad 30 miast na 
całym świecie, w których znajduje się replika płyty.

Dzięki pracy ATD w Polsce, grupa młodych ludzi z Polski brała udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Paryżu i Berlinie.  Także delegacja z 
Kielc brała udział w paryskim spotkaniu pt. ,,Zaangażowanie wyryte na płycie” 

Ruch ATD Czwarty Świat zaprosił też wszystkich, aby założyli wielobarwną tasiemkę 
z tekstem, który napisał i kazał wykuć w marmurze na płycie w Paryżu ojciec Józef 
Wrzesiński : 
„Tam gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane.
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”. 

Po zakończeniu obchodów, dnia 18 października Ruch ATD Czwarty Świat skierował 
list otwarty do kandydatów do Sejmu przekazując doświadczenia i postulaty zebrane 
w  ciągu  wielu  lat  działalności  Ruchu  oraz  w  czasie  spotkań  z  najuboższymi  i 
potrzebującymi.

Spotkanie  podsumowujące  pod  tytułem  ,,17 
października i co dalej? Warto angażować się na 
co  dzień.”  było  współorganizowane  17  grudnia 
przez MOPR Kielce, ATD Czwarty Świat i innych 
partnerów. Uczestnikami spotkania byli goście z 4 
miejsc w Polsce:
Strzelce Opolskie - Stowarzyszenie Barka ; Łódź - 
MOPR ; Warszawa - ATD ; Kielce -  MOPR, Arka 
Nadziei, Kluby Wolna Strefa, ATD.
W spotkaniu wzięło udział  25 osób, które uczestniczyły w wydarzeniach mających 
miejsce z okazji dnia 17 października 2007 roku w Strzelcach Opolskich, Warszawie, 
Łodzi,  Kielcach,  Berlinie,  Paryżu  i  Genewie.  Uczestnikami  byli  woluntariusze, 
pracownicy socjalni oraz osoby, które doświadczyły biedy.

Na koniec roku przygotowana została też ulotka na temat Międzynarodowego Dnia 
Walki z Ubóstwem, która będzie wykorzystana w kampanii na rzecz zorganizowania 
obchodów 17 października w roku 2008.
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