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Raport ten poświęcamy pamięci niedawno 
zmarłych pani Walentyny Alichniewicz

oraz pana profesora Bronisława Geremka.
Poniżej zamieszczamy list Benoita Fabiani, który został odczytany podczas pogrzebu pani 
Walentyny oraz komunikat ATD wydany w związku ze śmiercią pana prof. Geremka.

3 marca 2009 

Droga Walo,
Jesteśmy głęboko zasmuceni twoim odejściem. 
Pragniemy Ci przekazać wyrazy naszej przyjaźni i  
podziwu. 
Walczyłaś o życie w godności, o szacunek i o życie 
w wolności. Przez wiele lat  jak tylko się 
spotykaliśmy mówiłaś nam o swojej  pracy, o tym jak 
od wczesnego ranka zbierałaś puszki i makulaturę. 
Byłaś dumna z faktu, że  możesz utrzymywać się ze 
swojej pracy i bardzo przeżywałaś moment, kiedy to 
choroba uniemożliwiła ci dalszą pracę. 
Nie miałaś łatwego charakteru i często wpadałaś w gniew, ale miałaś ku temu wszelkie 
powody, jako że od dawna walczyłaś z różnymi przeciwnościami i nie zgadzałaś się na 
niesprawiedliwości, które cię spotykały. Ale miałaś także piękny uśmiech, którym tak 
serdecznie witałaś przyjaciół i  wypełniałaś radosne chwile.  
Należysz do osób, które tak bardzo przyczyniły się do zbudowania ruchu ATD Czwarty 
Świat w Polsce poprzez twój udział w licznych spotkaniach, w tym podczas seminarium w 
Międzynarodowym Centrum ATD w Paryżu, dzięki twoim refleksjom i poprzez wierną 
obecność na zgromadzeniach z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, a 
nawet kiedy cię tam nie było, twoje życie i postawa stale były dla nas źródłem inspiracji oraz 
punktem odniesienia dla naszej działalności. 
Nawet jeżeli często trudno Ci to było okazać, miałaś w sobie wiele miłości i czułości oraz 
dążenie do piękna. W lecie 2003 roku brałaś udział w seminarium twórczości w Kałkowie i  
w lutym 2004 na spotkaniu europejskim na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 
zaprezentowałaś własnoręcznie wykonaną rzeźbę z drucików. Drżały Ci ręce, ale byłaś 
dumna i szczęśliwa. My też. 
Mam nadzieję, że twoje dzieci i wnuki o których tyle razy nam mówiłaś, odkryją tę wielką 
damę jaką byłaś i miłość jaką dla nich skrywałaś na dnie swojego serca. 
Dziękujemy Walo, za to że przyjęłaś nas do swojego życia i za to, że byłaś dla nas 
inspiracją. Spoczywaj w pokoju, otoczona naszym szacunkiem i uczuciem. 

Benoît Fabiani
W imieniu Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat 
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                                                                              Warszawa, 14.07.2008

Tracąc w Profesorze Bronisławie Geremku 
wypróbowanego przyjaciela, 

Międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat
 oddaje hołd Jego życiu i zaangażowaniu

Międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat przyjmuje z głębokim smutkiem wiadomość o śmierci 
Profesora Bronisława Geremka i pragnie wyrazić hołd dla jego życia i zaangażowania. Świat 
traci  wielkiego  obrońcę  wolności  i  tych  wszystkich,  których  głos  nie  jest  słyszany.  Tracimy
w  Zmarłym  wypróbowanego  przyjaciela,  towarzysza  w  drodze.  Od  lat  60,  kiedy  Profesor 
Bronisław Geremek poznał Ojca Józefa Wrzesińskiego, założyciela ATD Czwarty Świat, łączyła 
nas  stała  i  głęboka  więź,  wyrażająca  się  w  jego  uczestnictwie  w  wielu  spotkaniach
i  wydarzeniach,  jakie  z  inicjatywy  ATD Czwarty  Świat  odbywały  się  w Paryżu,  Warszawie, 
Berlinie czy Brukseli.

Jego rozległa wiedza historyka ubóstwa w średniowieczu, podejmującego refleksję nad losem 
wykluczonych w Europie, wspomagała go jako bojownika o wolność, który własną wolnością 
zapłacił  bez wahania za  sprawę  wolności  robotników  Gdańska. W ostatnich  latach  aktywnie
wspierał  działania  międzynarodowej  grupy  „Komitet 
Czwarty Świat” w Parlamencie europejskim i obchody 
Światowego Dnia Walki z Ubóstwem. 17 października 
2006, biorąc jako nasz przyjaciel udział w spotkaniu w 
Pałacu  Młodzieży  w  Warszawie,  mówił  do 
zgromadzonych tam dzieci i dorosłych:
 
„Józef Wrzesiński głosił, że nędza jest pogwałceniem 
praw człowieka, oznacza brak wolności. Nie możemy 
się  zgodzić  na  nędzę  i  cierpienie  innych,  musimy 
pomóc  słabszym,  którzy  tej  pomocy  potrzebują.  
Dzisiaj  ta  prosta  prawda łączy  ludzi  dobrej  woli  na 
całym świecie”. 

30 stycznia tego roku, na konferencji zorganizowanej przez ATD Czwarty Świat w Brukseli, po 
raz kolejny wyraził swoje przekonanie co do Unii Europejskiej: „Musimy uznać, że to właśnie 
położenie najbardziej wydziedziczonych i najmniej uprzywilejowanych jest prawdziwą miarą 
sukcesu danego społeczeństwa. A ostatecznie, miarą sukcesu  europejskiego modelu 
społeczeństwa”. 

Jeszcze w ostatnich tygodniach prowadziliśmy z Profesorem rozmowy na temat jego udziału w 
międzynarodowej konferencji „Wykluczenie wyzwaniem dla demokracji:  aktualność myśli 
Józefa Wrzesińskiego”, która odbędzie się w grudniu  w SciencesPo w Paryżu.

Ruch ATD Czwarty Świat łączy się ze wszystkimi pogrążonymi w smutku i przekazuje wyrazy 
głębokiego współczucia Rodzinie Pana Profesora Geremka.
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A -   Wstęp

Słowo Prezesa 

W poprzednim raporcie z marca 2008 pisałam, że rok 2008 powinien być rokiem, w którym ATD  
Czwarty  Świat  spróbuje  nawiązać  bliższy  kontakt  z  rodzinami  i  dziećmi  w  trudnej  sytuacji  
życiowej. Tak też się stało.

Dzięki  zaangażowaniu  wielu  wolontariuszy  w  Górznie,  Lidzbarku,  Sadkach,  Kielcach  i  
Warszawie  powstało  na  wiosnę  7  Bibliotek  Podwórkowych.  Ten  nowy  krok  w  działalności  
naszego stowarzyszenia wymagał dużego nakładu pracy. Był także okazją do nawiązania wielu  
nowych kontaktów.

Jesteśmy  m.  in.  wdzięczni  profesjonalistom,  że  zgodzili  się  przeprowadzić  warsztaty  na  
szkoleniach  dotyczących  Bibliotek  Podwórkowych,  na  których  podzielili  się  z  młodymi 
wolontariuszami swoją wiedzą i umiejętnościami. Jesteśmy też dumni, że Fundacja Cała Polska 
Czyta Dzieciom objęła patronat nad projektem Bibliotek Podwórkowych.

Rozpoczęcie Bibliotek Podwórkowych jest dużym osiągnięciem 2008 roku, ale były też inne  
projekty i wydarzenia, które sprawiły, że był to dla nas specjalny rok.

Zorganizowaliśmy jednodniową wystawę 800 sylwetek - prac dzieci z całego świata, która była  
finałem Kampanii Tapori „Sylwetki i Serca”. Wystawa odbyła się 1 czerwca, w Dniu Dziecka, na  
Polach Mokotowskich w Warszawie. Zwiedzający mogli chodzić wokół sylwetek rozłożonych na 
trawie, podziwiać dziecięce prace i przekonać się dzięki temu, jak bardzo przyjaźń i solidarność 
międzyludzka jest dla dzieci ważna.

Kilka  tygodni  później,  pod  koniec  czerwca,  ten  sam  duch  Tapori  stworzył  niepowtarzalną 
atmosferę podczas Drugiej Olimpiady Zabaw Dawnych i Zapomnianych w Kielcach.

Dzięki  zaangażowaniu  dzieci  i  wolontariuszy  z  Ruchu  Tapori  zawodnicy  (dzieci  z  Ukrainy,  
Węgier,  Niemiec i  Polski) mieli  okazję uczestniczyć w poza olimpijskich spotkaniach, grach,  
warsztatach w duchu współpracy, solidarności i szacunku dla siebie nawzajem.
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Możemy powiedzieć, że rozpoczęliśmy wakacje po udanym uczestnictwie delegacji Tapori na 
Olimpiadzie w Kielcach i po otwarciu biura w Warszawie, które jest drugim domem ATD, po  
lokalu w Kielcach. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia nowego biura, jeśli zdarzy się Wam 
przebywać  w  Warszawie.  Adres:  al.  Waszyngtona  4  lok.  8,  03–910  Warszawa,  telefon  w  
godzinach pracy biura (9.00 – 18.00): 022 616 10 20.

W lecie zorganizowaliśmy dwa workcampy na temat Praw Człowieka, w których uczestniczyło  
ok.  40  młodych  ludzi,  w  tym  ok.  15  z  Francji  i  Szwajcarii.  Z  przyjemnością  i  satysfakcją  
odnotowujemy fakt,  że młodzież podjęła  odpowiedzialność zorganizowania i  poprowadzenia 
obu obozów. Byli to Marta, Zosia, Daria i Krzysztof, którzy w 2007 uczestniczyli w projekcie  
Karawany Braterstwa. Jesteśmy też wdzięczni pani Danucie Kuroń i jej Fundacji Edukacyjnej  
im. Jacka Kuronia oraz panu Antoniemu Tercha i Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” 
w Strzelcach Opolskich, dzięki którym oba workcampy mogły dojść do skutku.

Rok  2008  przypomniał  nam  także  to,  czego  nauczyliśmy  się  w  2004  roku  podczas  
Europejskiego  Uniwersytetu  Powszechnego  w  Warszawie,  że  ważne  jest  połączenie  sił  w 
umożliwianiu najbiedniejszym udziału w społecznej debacie na temat demokracji, wolności czy  
praw człowieka.

Okazją do realizacji tych założeń było koordynowanie przez ATD Czwarty Świat przygotowania 
polskiej  delegacji  na 7 Europejskie  Spotkanie  Osób Doświadczających Ubóstwa.  Spotkanie 
odbyło się w maju. Zorganizowane zostało przez Słoweńską Prezydencję Unii Europejskiej. 

Ten coroczny projekt Polskiego Komitetu EAPN (Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu) 
był okazją dla nas do podzielenia się z innymi organizacjami europejskim doświadczeniem ATD. 
Dzięki temu mogliśmy również uczyć się razem sposobów na wysłuchanie głosu tych, którzy 
zazwyczaj nie są słyszani przez społeczeństwo.

Europejski Uniwersytet Powszechny w Warszawie w 2004 roku był też momentem spotkania 
naszych  francuskich  przyjaciół  Louisa  Join-Lamberta  i  Benoita  Fabianiego,  którzy  byli  
odpowiedzialni za zorganizowanie tego wydarzenia. Większość z Was miała okazję spotkać ich  
przynajmniej  raz.  Przez wiele  lat  regularnie  przyjeżdżali  do Polski  by spotykać się  z  nami,  
inspirować  i  wspierać  Ruch  ATD  w  naszym  kraju.  Obaj  skończyli  pracę  jako  europejscy 
koordynatorzy Ruchu i zostają oddelegowani do innych obowiązków. Ich obecność w Polsce w 
2008 roku była okazją by gorąco im podziękować. Jestem pewna, że są przekonani o naszej  
przyjaźni i czują się do nas zaproszeni, gdy drogi życiowe poprowadzą ich do Polski.
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Nie mogłabym skończyć tego wstępu nie napisawszy o młodych, którzy przyłączyli się do nas w 
tym roku.  Poświęcili  mnóstwo  czasu  i  energii  angażując  się  w  czytanie  książek  z  dziećmi  
podczas  Bibliotek  Podwórkowych  czy  przygotowywanie  i  prowadzenie  różnych  warsztatów 
Tapori. Podczas letnich workcampów pomogli nam na nowo odkryć Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka,  w 60 rocznicę jej  podpisania.  Od tych wszystkich młodych ludzi:  uczniów, 
studentów i osób już pracujących, zaczerpnęliśmy dużo siły i energii i mam nadzieję, że będą z 
nami w roku 2009 i w następnych latach.

Jestem  bardzo  szczęśliwa,  że  tak  wielu  młodych  jest  wokół  nas,  dlatego 
chciałabym zakończyć ten list cytatem z książki „Ujrzymy Słońce – Pisma i  
Słowa -  Ojciec Józef  Wrzesiński”,  którą wydaliśmy z pomocą wydawnictwa 
Więź i naszego przyjaciela Cezarego Gawrysia. 

Są  to  słowa  Józefa  Wrzesińskiego  wypowiedziane  pod  koniec  pierwszych 
obchodów  Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17 października 1987 
roku, wraz z tym tekstem pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na  
drodze do 2010 roku, Europejskiego  Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia  
Społecznego.

„Tej nocy, obywatele, ministrowie, deputowani, urzędnicy i inni, zawarliśmy  
wspólnie przymierze z bezrobotnymi, z niewykształconymi, z ubogimi i z  
bezdomnymi. Nie jest to przymierze na jedną noc, ale na przyszłość. 

Czego teraz dokonamy, my, obywatele?

Co teraz  zrobimy,  my,  rodziny  Czwartego  Świata,  żeby,  nasze osiedla,  
nasze  codzienne  życie  były  w  końcu  godne  człowieczeństwa,  które  w 
sobie nosimy?

A  Wy,  młodzi  ludzie,  którzy  jesteście  spragnieni  sprawiedliwości,  
spragnieni  prawdy,  co  zrobicie  w  Waszych  szkołach,  na  Waszych 
uniwersytetach,  w  Waszych  Domach  młodzieży?  Czy  będziecie 
przewodnikami  na  tej  nowej  drodze,  na  której  sprawiedliwość zwycięża 
nad korzyścią własną, nad wyzyskiem, a pokój nad wojną? Na tej drodze,  
na której sprawiedliwość i miłość są w końcu pojednane? 

Musicie żyć przyszłością, która  jest w Waszych rękach a jutrzejszy świat 
będzie należał do Was.” 

Anna Śleźnik
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat
wraz ze wszystkimi wolontariuszami  Polsce     
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Informacje o Stowarzyszeniu

Wpis do rejestru: 2005, nr w rejestrze KRS 0000237930

Siedziba : Ul. Gagarina 12/33 - Kielce

Adres lokalu w Kielcach: ul. Paderewskiego 20, Kielce
Adres lokalu w Warszawie: al. Waszyngtona 4 lok 8, Warszawa

Dane dotyczące członków organów Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:
Anna Śleźnik -  Prezes   
Agnieszka Czmyr – Kaczanowska - Wiceprezes 
Pierre Klein - Wiceprezes
Elżbieta Kauch - Członek Zarządu 
Anna Osińska - Członek Zarządu
Katarzyna Nawrocka - Członek Zarządu
Tomasz Medyński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Urszula Radziszewska – Przewodnicząca 
Magdalena Macińska – Członek Komisji
Zdzisław Skuza – Członek Komisji

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.
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B - Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2008r.

B.1 -  Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2008r.

a) Wynajęliśmy  lokal  na  działalność  Stowarzyszenia  oraz  Grupy  ATD Czwarty  Świat  w 
Kielcach.

b) Od kwietnia 2008 roku, Stowarzyszenie rozpoczęło wynajmowanie lokalu w Warszawie 
(jest  to  drugi  lokal,  po  tym,  wynajmowanym  w  Kielcach).  Umożliwia  on  rozwój 
warszawskiej  grupy  ATD,  przyjęcie  stażystów,  którzy  mogą  pracować  w  pełnym 
wymiarze czasu, koordynację projektów ATD o zasięgu krajowym np. Tapori.
W środę 2 lipca 2008 świętowaliśmy otwarcie naszego biura przy ulicy Waszyngtona 4/8 
(tzw. parapetówka). Poszukiwania biura dla grupy ATD w Warszawie zaczęły się latem 
2007  roku.  Dzięki  wsparciu  Towarzystwa  Świętego  Marcina  i  współpracy  Urzędu 
Dzielnicy Praga Południe poszukiwania te zakończyły się sukcesem. Na początku maja 
odnowiliśmy i urządziliśmy lokal do działalności w Warszawie i na poziomie krajowym.

       Albane - Remont w lokalu w Warszawie         Otwarcie lokalu w Warszawie

c) Stowarzyszenie wykupiło w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia polisę OC i NNW 
(Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) dla wolontariuszy.

d) Na wiosnę, Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie funduszy do kilku instytucji w 
Polsce (FIO,  Bank Światowy, Miasto Kielce, TVP Reklama Dzieciom). Przygotowanie 
tych wniosków, w każdym przypadku, kosztowało bardzo dużo pracy, niestety, z różnych 
powodów nie udało nam się pozyskać tych funduszy. 
Na jesieni  Stowarzyszenie  ponownie  złożyło  z  sukcesem wniosek do  Urzędu Miasta 
Kielce.

Bardziej pozytywne były rezultaty pozyskiwania funduszy za granicą: EAPN, Ambasada 
Francuska.... Przy pomocy Międzynarodowego Ruchu, udało nam się uzyskać pieniądze 
z „Fundacji  Air France” na kontynuację projektów Bibliotek Podwórkowych i  Tapori  w 
Polsce miedzy lipcem 2008 a czerwcem 2009.
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Pieniądze  uzyskane,  to  około  130  000  zł  na  12  miesięcy.  To  oznacza,  że  mamy 
pieniądze  na kupno  nowych  książek,  na  wydrukowanie  i  rozesłanie  Listu  Tapori,  na 
zorganizowanie szkolenia dla wolontariuszy, na wizyty w lokalnych grupach, by wesprzeć 
ich wysiłki w organizowaniu czasu, dzielenia się wiedzą i tworzenia projektów. Część 
tych  pieniędzy  zostanie  przeznaczona  na  wynagrodzenie  dla  stałych  wolontariuszy  i 
stażystów.

Ostatnia informacja dotycząca finansów. Koszty wynajmu autokaru dla delegacji Tapori 
na Olimpiadę w Kielcach zostały pokryte przez przyjaciół Tapori z USA. Warto przy tej 
okazji  pamiętać,  ze  wszędzie  na  świecie  to  właśnie  przyjaciele  ATD  w  pierwszej 
kolejności wspomagają finansowo nasze projekty.

e) W wrześniu 2008, Stowarzyszenie podjęło formalną odpowiedzialność za stażystów w 
Polsce  w  ramach  "Umowy  Zlecenie".  Obecnie  Karol  Sowa  jest  stażystą  –  Stałym 
Wolontariuszem  i  pracuje  w  pełnym  wymiarze  czasu  z  Fabienne  i  Pierre  Klein  w 
Warszawie.  Do  września  2008  otrzymywał  „kieszonkowe”  i  „dofinansowanie  do 
zakwaterowania”  bezpośrednio  z  Międzynarodowego  Ruchu  ATD.  Stowarzyszenie 
tymczasowo zleciło obsługę zatrudnienia stażystów biuru rachunkowemu. Za jakiś czas 
nauczymy się obsługiwać zatrudnienie stażystów i  za rok lub dwa sami będziemy to 
robić.

Karol Sowa z Julką – Biblioteka Podworkowa w Warszawie

f) W 2008r.  Międzynarodowy Ruch  ATD Czwarty  Świat  zajmował się  ogólnoświatowym 
strategicznym planowaniem na najbliższe 4 lata (2009-2012). Dużo zostało zrobione w 
tej kwestii od początku 2008. Również polskie ATD miało swój wkład. Magda Macińska i 
Karol  Sowa  uczestniczyli  w  tygodniowym  spotkaniu  roboczym  w  międzynarodowym 
centrum ATD razem z innymi delegatami z całego świata.  Było to na początku maja 
2008. Jako wynik ich pracy podczas tego tygodnia powstał roboczy dokument.

Następnym  krokiem  w  Polsce  był  wspólnie  spędzony  czas  (grupa  10  –  15  osób  z 
różnych miejsc),  by przyjrzeć się  temu dokumentowi  i  spróbować go zrozumieć oraz 
porozmawiać o naszej wspólnej pracy przez ostatnie 3 lata, a także przedyskutować i 
wybrać priorytety  naszej  pracy  w Polsce na nadchodzące 4 lata  (programowanie  na 
podstawie wspomnianego dokumentu).  Było  to bardzo ważne zadanie dla wszystkich 
naszych przyjaciół, a w szczególności dla tych, którzy mają odpowiedzialne funkcje w 
Ruchu ATD w Polsce.
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Wersja „Deklaracji Wspólnego Zaangażowania  i Współdziałania ATD w Polsce na lata 
2009 –  2010”  (tekst  poniżej  –  str.12)  został  opracowany przez wielu  wolontariuszy  i 
przyjaciół w ostatnich trzech miesiącach roku 2008. Po odczytaniu Deklaracji w ramach 
Walnego  Zgromadzenia  członków  Stowarzyszenia  (14  Marca  2009)  chcielibyśmy 
sfinalizować  prace  nad  tym  dokumentem  i  przesłać  go  do  światowego  zarządu 
Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. 

g) W niedzielę, 23 listopada 2008, Zarząd stowarzyszenia spotkał się po raz pierwszy w 
nowym biurze ATD w Warszawie. To spotkanie umożliwiło niektórym z nas obejrzenie 
tego lokalu, który jest drugim domem ATD, po lokalu w Kielcach. 
Zarząd zwrócił uwagę na to, że rozliczenia Stowarzyszenia są większe w 2008 niż do tej 
pory  wraz  ze  wzrostem  przepływów  finansowych  przez  konto  Stowarzyszenia.  W 
znacznej mierze są realizowane w Warszawie. Zarząd zdecydował, że Pan Pierre Klein, 
Wiceprezes, będzie miał prawo do przelewów oraz dostęp do konta  Stowarzyszenia. 
Zarząd  podjął  również  decyzję  jak  najszybszego  zlecenia  prowadzenia  rachunków  i 
opracowywania  bilansu  itp.  odpowiedniemu,  specjalizującemu  się  w  obsłudze 
stowarzyszeń biuru rachunkowemu. 
Nadal  prowadzone  są  przygotowania  w  celu  uzyskania  statusu  OPP  przez 
Stowarzyszenie za rok 2010.

23 listopada 2008, spotkanie zarządu

h) Po  raz  drugi  byliśmy  członkiem  Komitetu  Organizacyjnego  obchodów 
Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem  pod  patronatem  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich.  Stowarzyszenie  było  reprezentowane  na  każdym  spotkaniu  i 
współpracowało intensywnie z biurem  Rzecznika Praw Obywatelskich.

i) Trzeci rok byliśmy członkiem polskiego oddziału EAPN (European Anty Poverty Network) 
i  Komisji  ds.  bezrobocia  i  pomocy  najuboższym  (przy  Urzędzie  Miasta  stołecznego 
Warszawy). Pani Anna Osińska, członek Zarządu, brała udział w Europejskim Walnym 
Zgromadzeniu  EAPN  we wrześniu 2008.

j) 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).
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k) Na początku roku, z okazji 20-tej rocznicy śmierci Ojca Józefa Wrzesińskiego (luty 2008), 
dzięki  współpracy  Stowarzyszenia  z  Wydawnictwem  WIĘŹ  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. 

l) Prowadziliśmy aktywną współpracę międzynarodową: 

- Gościliśmy  Oliviera  Wiullemin,  Louisa  Join-Lamberta  i  Benoita  Fabianiego  z 
Francji w marcu 2008.

- Prezes  Anna  Śleźnik  wzięła  udział  w  spotkaniu  przedstawicieli  krajowych 
stowarzyszeń ATD w Pierrelaye we wrześniu 2008. 

- W maju, Magda Macińska i Karol Sowa uczestniczyli w tygodniowym spotkaniu 
roboczym w międzynarodowym centrum ATD razem z innymi delegatami z całego 
świata

- Stowarzyszenie było też reprezentowane na kilku spotkaniach w projekcie ATD w 
Neudorfie (Niemcy) 

- Dzięki stowarzyszeniu 6  młodych ludzi uczestniczyło w 2008 Międzynarodowym 
Dniu Walki z Ubóstwem w Paryżu.

11/53



Sprawozdanie z działalności za rok 2008 – ATD Czwarty Swiat –  23 Marca 09

Deklaracja Wspólnego Zaangażowania i Współdziałania 
ATD w Polsce na lata 2009-2012 

Grudzień 2008

W dniach 13-15 września my, przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, spotkaliśmy 
się w Górznie i w Kielcach, aby wspólnie zastanowić się nad tym, dlaczego wybraliśmy zaanagażowanie w  
ATD oraz jakie nadzieje wiążemy z przyszłością naszego Ruchu w Polsce.

Część z nas przedstawiła trudności jakich doświadczają w swoim zaangażowaniu takie jak to, że nie są  
rozumiani przez swoich współpracowników w miejscach pracy. Niektórym zdrowie nie pozwala angażować  
się bardziej i mają nadzieję, że to się zmieni. Inni natomiast wyrażali  rozczarowanie, że w wielu obszarach  
działalności ATD jest zbyt mało akcji, spotkań i współpracy.

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  stoimy  przed  wieloma  wyzwaniami  i  trudnościami,  ale  mamy  nadzieję,  że  
wspólnie je przezwyciężymy.

Wynikiem naszych spotkań jest poniższy tekst.

=====================================================================

Co nas łączy...
W Ruchu ATD Czwarty Świat odnajdujemy szczególną postawę w stosunku do drugiego człowieka, 
która wyraża się szacunkiem dla jego wartości, godności, wolności oraz indywidualnego bogactwa. 
Takie  podejście  do  człowieka  jest  dla  nas  ważne  i  pragniemy je  rozwijać.  Naszym celem jest 
spotkanie z ludźmi, którzy mają trudne życie i doświadczają biedy: słuchanie ich i uczenie się od 
nich.

Szanujemy każdą ludzką historię. Jesteśmy  zaniepokojeni  przepaścią, jaka się tworzy w naszym 
społeczeństwie między tymi, którzy żyją bezpiecznie korzystając z wolności ekonomicznej, dobrych 
stosunków międzyludzkich, wartości kultury a tymi, którzy nie mają takich możliwości. Chcemy 
wraz z nimi szukać dróg do tworzenia sprawiedliwszego i lepszego świata.
 
Angażując  się w  działania  Ruchu  ATD  mamy  okazję  do  spotkań  na  poziomie  lokalnym  i 
międzynarodowym. W ten sposób wymieniamy  doświadczenia i uczymy się  od siebie nawzajem. 
Tworzymy swoistą „sieć wsparcia”, która  umożliwia wielu osobom uzyskanie pomocy w ich życiu 
osobistym. Dzięki temu rodzi się w człowieku potrzeba okazywania wsparcia innym ludziom.

Doświadczenie ATD w świecie oraz doświadczenie i filozofia Ojca Wrzesińskiego pomagają nam 
odnaleźć sens naszego zaangażowania. Opierając się na tych mocnych podstawach budujemy nasze 
wspólne działania.
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Jesteśmy dumni z piętnastoletniej historii Ruchu w Polsce, którą odzwierciedlają słowa zapisane na 
płycie odsłoniętej 17 października 2007 w Kielcach: «Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w  
nędzy,  łamane  są  Prawa Człowieka.  Jednoczenie  się  dla  ich  poszanowania  jest  najświętszym 
obowiązkiem .»

Co chcemy rozwinąć....
Jednym z głównych założeń  etyki  ATD jest  szanowanie  wolności  każdego człowieka.  Chcemy 
lepiej  zrozumieć powody i  motywy,  dzięki  którym poszczególni  ludzie  stają  się  wolni  i  dzięki 
którym czerpią siłę do dawania z siebie tego, co w nich najcenniejsze.

Założenia  naszego  Ruchu  pragniemy  realizować  poprzez  współpracę  z  innymi  organizacjami, 
instytucjami,  osobami  prywatnymi,  dzięki  którym  możliwe  byłoby  stworzenie  jak  najlepszych 
warunków osobom żyjącym w biedzie i mającym z tego powodu trudności. Pragniemy, aby  na 
podstawie  własnych  doświadczeń  osoby  te  wskazały  nam  kierunek  do  wspólnego  budowania 
sprawiedliwego społeczeństwa, bez wykluczania kogokolwiek. 

Chcemy stwarzać młodym ludziom więcej okazji do wspólnego tworzenia i realizacji projektów,
aby mogli być w centrum obecnej działalności Ruchu ATD oraz budować jego przyszłość.

Chcemy  rozwijać  projekty,  które  pozwolą  zbudować  oparte  na  zaufaniu  realcje  z  rodzinami 
zapraszając dzieci i rodziców do udziału w spotkaniach, dyskusjach i wspólnym świętowaniu.
1.  Biblioteki  podwórkowe,  które  rozpoczęły  swoją  działalność  są  elementem  takiego 
zaangażowania.
2.  Bliskie  są  nam  rodziny  narażone  na  trudności  z  powodu  migracji.  Dotyczy  to  zarówno 
obcokrajowców migrujących do Polski jak i  Polaków powracających z zagranicy. Chcielibyśmy 
znaleźć dla nich miejsce w naszym działaniu.

Pragniemy aby widoczna w działaniach Ruchu ATD postawa szacunku do godności i  wolności 
drugiego  człowieka  była  rozwijana  w  naszym  społeczeństwie.  A  w  szczególności  w  takich 
środowiskach jak: organizacje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i kościelne. 

1. Zależy nam na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju Ruchu Tapori w Polsce poprzez 
budowanie  jego  wewnętrznej  spójności  polegającej  na  wspieraniu  współpracy  między  grupami 
dzieci. Tapori jest znakiem naszej postawy względem dzieci na całym świecie. 

2. Chcemy zdefiniować etykę ATD w kontekście działalności Ruchu w Polsce, lepiej wypracować 
zasady etyczne naszego zaangażowania oraz wyjaśnić  społeczeństwu naszą szczególną troskę o 
rodziny, kóre mają najtrudniejsze życie. Dotyczy to zasad wolontariatu, szukania sponsorów oraz 
sposobów realizacji naszych projektów.
 
3. Zastanawiamy się w jaki sposób tłumaczyć teksty ATD dostępne w innych językach. Jakie teksty 
najlepiej mówią innym o tym, kim jesteśmy. w ciągu najbliżych 4 lat zastanowimy się nad listą 
dokumentów, które byłyby ciekawe dla Polaków.  
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Naszym  celem  jest  wzmocnienie  sieci  wsparcia  wśród  nas  samych  zachowując  jednocześnie 
otwartość na  innych. 

1.  Chcemy  znaleźć  odpowiednią  formę  spotkań  regularnych  lub  okresowych,  które  pozwolą 
każdemu czuć się swobodnie i reagować spontanicznie. 

2.  Naszym celem jest być blisko tych, którzy z powodu odległego miejsca zamieszkania czują się 
wyizolowani w działaniu. Szczególnie wspierać te osoby duchem ATD w ich pracy zawodowej i w 
innych formach działania.

Młodzi ludzie byli w ciągu ostatnich czterech lat bardzo zaangażowani w życie ATD Czwarty Świat 
(Europejskie Spotkanie w Warszawie w 2004 r., rozwijanie ATD w Warszawie, kampania Tapori, 
projekt:  Karawany  Przyjaźni,  Biblioteki  Podwórkowe,  obozy  letnie  na  temat  praw  człowieka). 
Mamy nadzieję, że uda nam się zachować szczególne miejsce młodzieży w naszym Ruchu w Polsce 
dając jej okazję do spotkań, w których odnajdzie sens i energię do działania.

Chcielibyśmy rozwijać wiedzę, na temat życia i poglądów ludzi żyjących w skrajnej biedzie, która 
jest w obecnej chwili bardzo ograniczona. Wśród nas są osoby o dużym potencjale, zaangażowani w 
Ruch ATD zawodowo czy woluntarystycznie. Są oni naszą szansą do pogłębiania wiedzy, która 
pomoże nam w przyszłości działać na rzecz ludzi ubogich. Powinniśmy częściej szukać okazji, aby 
wspólne z nimi zastanawiać się  i pogłębiać tę wiedzę.

Chcemy współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i partnerami indywidualnymi, którzy 
podzielają  naszą  troskę  o  drugiego  człowieka,  aby  działać  na  rzecz  świata  bez  wykluczenia 
społecznego.  Powinniśmy  również  poszerzać  krąg  przyjaciół,  także  o  tych,  którzy  przez 
indywidualne datki,  mogą wspierać finanasowo Ruch ATD Czwarty Świat.  Pozwoli  nam to na 
swobodniejsze  rozwijanie  długoterminowych  projektów  dotyczących  ludzi  doświadczających  w 
swoim życiu ubóstwa. 

Przyjaciele i wolontariusze Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce, grudnia 2008
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B.2 Projekty Grup ATD Czwarty Świat (m.in. Kielce, 
Warszawa, Górzno-Lidzbark, Sadki – Bydgoszcz...)
i przyjaciół (Strzelce Opolskie) 

Sprawozdanie  uwzględnia  działania  nieformalnych  grup  Międzynarodowego  Ruchu  ATD 
Czwarty Świat w Polsce. Stowarzyszenie wspiera działania i rozwój tych grup (grupy w skrócie 
określane są ATD, jako Ruch ATD w Polsce).

B.2.1 - Ogólnopolskie Akcje Ruchu ATD

1 - Ruch i Kampania Tapori

● Ruch Tapori

List Tapori
Na początku roku wydana została Broszurka Tapori pod tytułem: “Kampania Tapori 2006/2008 - 
miesiąc po miesiącu! W drodze do Dnia Dziecka”.
W ciągu roku 3 Listy Kampanii Tapori zostały skierowane do dzieci i wychowawców (ok. 650 
dzieci i 40 wychowawców), a także zamieszczone na stronie internetowej www.atd.org.pl.

Druga Olimpiada Zabaw Dawnych i Zapomnianych - Muzeum Zabawek i Zabawy
W dniach 27-28 czerwca 2008, na placu Wolności w Kielcach odbyła się II Olimpiada Zabaw 
Dawnych  i  Zapomnianych.  Ruch  Tapori  stworzył  podczas  tej  olimpiady  niepowtarzalną 
atmosferę.  Dzięki  zaangażowaniu  45  wolontariuszy  oraz  dzieci z  Ruchu  Tapori  (z  Francji, 
Szwajcarii, Irlandii i Polski) zawodnicy uczestniczący w Olimpiadzie (dzieci z Ukrainy, Węgier, 
Niemiec i Polski) mieli okazję uczestniczyć w poza olimpijskich spotkaniach, grach, warsztatach 
w duchu współpracy, solidarności i szacunku dla siebie nawzajem.

Dzieci w wieku 8-13 lat spróbowały swoich sił  w wielu ciekawych konkurencjach, takich jak: 
serso, szczudła, krokiet, rzut kapustą do beczki,  kręgle, rzut podkową, wyścigi na konikach. 
Dzieci te reprezentowały kilka krajów europejskich. Były to: niemiecka grupa z Gothy, ukraińska 
z  Winnicy,  węgierska  z  Budapesztu,  międzynarodowa  reprezentacja  ruchu  Tapori  (Francja, 
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Szwajcaria,  Irlandia  i  Polska)  oraz  przedstawiciele  gospodarzy,  czyli  grupa  kielecka.  Poza 
sportową  rywalizacją  przygotowano  liczne  warsztaty,  zabawy,  które  pozwoliły  dzieciom  z 
różnych krajów europejskich poznać się ze sobą i zaprzyjaźnić. 

Prezentacja książki Tapori “Moje serce jest w tym Kamyku”.

W ramach  Olimpiady Muzeum Zabawek i  Zabawy wydana została też książka Tapori  “Moje 
serce jest w tym Kamyku”. Jest to zbiór opartych na faktach opowiadań związanych z Kampanią 
Tapori 1995 – 1999 pt. Przynoszę mój kamyk. 

Rzeźby zapowiadały Olimpiadę

Cztery bajkowe,  kolorowe,  ruchome rzeźby Tapori  stanęły  od  maja 2008 do maja 2009 na 
dziedzińcu Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Wszystkie przyjechały do Kielc z siedziby 
ruchu Tapori w Szwajcarii (www.tapori.org). Są pokłosiem akcji Tapori „Przynoszę mój kamyk” z 
lat 90-tych, w której dzieci przysyłały najcenniejsze, najpiękniejsze kamyki, pochodzące z ich 
miejsc zamieszkania. Inspirując się kamieniami i historiami opowiedzianymi przez dzieci artyści 
stworzyli wspaniałe rzeźby: żabę zamieniającą się w księcia, piramidę prowadzącą do wazy z 
życiodajną wodą, „obrotową” Matkę Ziemię i ukwieconą, pełną cudowności Afrykę.

Kielce są kolejnym przystankiem na trasie artystycznej rzeźb ze Szwajcarii.  Żaba, Piramida,

Afryka  i  Matka  Ziemia  były  prezentowane  w  siedzibie  ONZ w  Genewie  w  2000 roku  i  w 
ogrodzie Luksemburskim w Paryżu (2004 rok).

Grupa Tapori zaproponowała przygotowanie kolejnej rzeźby. Reprezentacje wszystkich krajów 
zostały  poproszone  o  przywiezienie  kamyków.  Podczas  całej  sportowej  rywalizacji  na
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dziedzińcu  Muzeum  trwało  tworzenie  nowej  rzeźby.  Nad  pracą 
artystyczną  czuwał  francuski  rzeźbiarz  Antoine  Halbwachs  ze 
Strasburga. 

Dziękujemy  firmie  Lafarge  Polska  za  pokrycie  kosztów  transportu 
rzeźb ze Szwajcarii do Polski.

● Międzynarodowa Kampania Tapori 2006/2008
pt. „Sylwetka i Serce - Odkryjmy to co mamy w sercach
i razem zmieniajmy świat”

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 
była  Warszawa.  Kampania  oparta  była  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  proponowało  dzieciom  warsztaty  twórcze 
(rysowanie swoich sylwetek i ich dekorowanie). 

1 czerwca 2008 , w Dniu Dziecka, zorganizowaliśmy jednodniową wystawę 800 sylwetek - prac 
dzieci  z  całego  świata,  która  była  finałem  tej  Kampanii.  Wystawa  odbyła  się  na  Polach 
Mokotowskich w Warszawie. Zwiedzający mogli chodzić wokół sylwetek rozłożonych na trawie, 
podziwiać  dziecięce  prace  i  przekonać  się  dzięki  temu,  jak  bardzo  przyjaźń  i  solidarność 
międzyludzka jest dla dzieci ważna.

● Przykład zaangażowania jednej ze szkół w Ruch Tapori.

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkół  Katolickich  w 
Mięcierzynie  jest  jedna  z  najbardziej  zaangażowanych  i  aktywnych  grup  Tapori  w  Polsce. 
Wszystkie dzieci z tej szkoły (ok. 32) wraz z wychowawcami przyjechały 1-go czerwca 2008r. 
do Warszawy na wystawę Sylwetek Tapori. Kilkoro dzieci uczestniczyło w Olimpiadzie Zabaw 
Dawnych  i  Zapomnianych  w  Kielcach,  a  ostatnio  szkoła  w  Mięcierzynie  zgodziła  się 
zorganizować spotkanie Tapori dla dzieci, które odbędzie się w końcu czerwca 2009. 
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● Międzynarodowa Kampania Tapori 2008/2009
pt. „Dazibao i Pojazdy Spotkania”

Tematem najnowszej  Kampanii  Tapori  2008 – 2009 pt. Dazibao i  Pojazdy Spotkania  jest 
spotkanie. Temat ten został wybrany na podstawie analizy przesłań, które dzieci napisały w 
poprzedniej  kampanii  Sylwetki  i  Serce.  Właśnie o pragnieniu realnego spotykania się,  a nie 
poprzez  sylwetki,  dzieci  pisały  najczęściej.  Dlatego  w  tej  kampanii  proponujemy,  by  dzieci 
dyskutowały na temat spotykania się. Inspiracją do dyskusji  i  całej  kampanii  jest prawdziwa 
historia chłopca z Haiti o imieniu Mackenson.

Po dyskusji proponujemy, by dzieci przy pomocy dorosłych stworzyły duży wspólny plakat o 
nazwie Dazibao. W 2009 roku zapraszamy dzieci, by przy pomocy dorosłych stworzyły Pojazdy 
Spotkania jako symbol spotykania się, odwiedzania się nawzajem. Następnie z tymi pojazdami 
oraz z Dazibao dzieci zostaną zaproszone na międzynarodowe spotkania w Polsce i zagranicą, 
w których wezmą udział dzieci uczestniczące w kampanii.

Etapy Kampanii Dazibao i Pojazdy Spotkania:
● Dazibao (październik – marzec 2008) 

● Pojazdy Spotkania (marzec – maj 2009)

● Spotkania dla dzieci (czerwiec – listopad 2009)

● Finał  Kampanii (20  listopada  2009)  -  20  rocznica  podpisania 
Konwencji Praw Dziecka.

Inauguracja tej kampanii odbyła się 20 listopada 2008 r. (19 rocznica Konwencji Praw Dziecka), 
w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Z pomocą wolontariuszy Biblioteki Podwórkowej w 
Kielcach oraz studentów Akademii Świętokrzyskiej zorganizowane zostały w Muzeum warsztaty 
Tapori, na które składało się opowiadanie historii oraz zajęcia plastyczne. Przeprowadzono trzy 
zajęcia  z  trzema  różnymi  grupami  dzieci.  Dwie  grupy  to  były  dzieci  z  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  nr  5  w  Kielcach  (I  i  II  klasa),  a  trzecia  grupa  to  dzieci  z  Ogniska 
Wychowawczego w sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Kielcach. Tematyką zajęć 
było spotykanie się z innymi, w szczególności otwartość wobec tych, którzy nie mogą z różnych 
powodów się spotykać bądź są odrzucani lub wykluczani przez innych.
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2 - Projekt Bibliotek Podwórkowych

Dzięki  zaangażowaniu  ok.  50  wolontariuszy  w  Górznie,  Lidzbarku,  Sadkach,  Kielcach  i  w 
Warszawie powstało na wiosnę 2008 roku 7 Bibliotek Podwórkowych. 

W Warszawie, w kwietniu 2008 ATD, po porozumieniu z administracją dzielnicy Praga-Południe 
i administracją Urzędu na Rzecz Uchodźców, rozpoczęto 3 Biblioteki Podwórkowe w miejscach 
zagrożonych marginalizacją (Osiedle Dudziarska, Podwórka przy ulicy Targowej 14, Centrum 
dla Uchodźców z Czeczenii  na Bielanach przy ulicy Improwizacji).
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Co to jest Biblioteka Podwórkowa?

Biblioteka  podwórkowa ATD umożliwia  rodzinom zagrożonym 
wykluczeniem  społecznym,  uzyskanie  większego  dostępu  do 
dóbr nauki i kultury, poprzez  kontakt z książką, sztuką i innymi 
środkami wyrazu np. technologiami informatycznymi.

Odbywa się ona raz w tygodniu w pobliżu miejsca zamieszkania 
dzieci  i  ich  rodzin  (np.  na  chodniku,  na  stopniach  klatki 
schodowej, w ustronnych miejscach na podwórku). Grupa od 4 
do 8 wolontariuszy spędza od 1,5 do 2  godzin z  dziećmi na 
wspólnym czytaniu książek oraz na rozwijaniu różnych zajęć  w 
oparciu o  czytane książki.

W zimie, kiedy warunki pogodowe uniemożliwiają prowadzenie 
Biblioteki Podwórkowej na zewnątrz (z użyciem namiotu lub bez 
niego),  wolontariusze  szukają  miejsca  wewnątrz  (klatka 
schodowa,  świetlica).  Prowadzi  to  zwykle  do  współpracy  z 
innymi organizacjami czy mieszkańcami dzielnicy.

Jednym z celów Biblioteki podwórkowej jest ułatwienie dzieciom 
dołączenia  się   do  bibliotek  miejskich,  klubów  sportowych, 
informatycznych,  teatrów,  szkół,  aby  mogły  one  w  pełni 
korzystać z istniejącej oferty zajęć.

W  30  krajach  na  świecie  istnieje  blisko  150  Bibliotek 
Podwórkowych  animowanych  przez  wolontariuszy  w  duchu 
proponowanym przez ATD Czwarty Świat. 

W Polsce, projekt jest pod Patronatem Fundacji ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom.
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Pierwszy etap projektu styczeń 2008 – czerwiec 2008 był współfinansowany przez Ambasadę 
Francji w Warszawie w celu pokrycia kosztów etapu przygotowań (szkolenia wolontariuszy) i 
uruchomienie bibliotek podwórkowych (zakup książek i materiałów). 

Był on realizowany w następujący sposób: 

Styczeń – Marzec 08:

Dyskusja z partnerami – finalizacja przygotowań projektu – poszukiwanie finansowania (w tym z 
Fundacji Air France) – rekrutacja pierwszych koordynatorów i wolontariuszy – wybór miejsc na 
biblioteki - wybór książek. 

Marzec – Maj 08:

Rekrutacja grup wolontariuszy – zakup książek i 
innych  materiałów  –  przygotowanie  i  szkolenia 
wolontariuszy (dwa spotkania w Warszawie w tym 
jedno z osobami, które przyjechały z Francji).

         Szkolenie w Warszawie
Kwiecień – Czerwiec 08:

Biblioteki podwórkowe zostały uruchomione jednocześnie w 7 miejscach zlokalizowanych w 5 
miejscowościach: Kielce, Warszawa, Sadki, Górzno i Lidzbark. 
W  działania  Bibliotek  było  zaangażowanych  około  pięćdziesiąt  wolontariuszy  z  Polski, 
skorzystało z tego około 200 dzieci (w tym większość z rodzin defaworyzowanych z powodu 
ubóstwa albo z powodów migracyjnych (uchodźcy z Czeczeni w Warszawie).

Warszawa – Maj 2008 Sadki – Maj 2008

Lipiec 2008: letnie wakacje 

Biblioteki podwórkowe, które opierały się na wolontariacie nie mogły stale funkcjonować w ciągu 
lata (brak dyspozycyjności większości wolontariuszy). W Polsce biblioteki były organizowane do 
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15  lipca  i  zakończone  w  każdym  miejscu  letnim  festynem,  w  którym  brała  udział  osoba 
opowiadająca bajki (z Warszawy) albo organizacją różnych warsztatów.   

Wrzesień 2008:

Ponowne uruchomienie bibliotek podwórkowych w 4 miejscach (Kielce, Lidzbark i 2 miejsca w 
Warszawie).  Biblioteka podwórkowa w Sadkach nie  mogła być uruchomiona (koordynatorka 
wolontariuszka nie mogła kontynuować swojego zaangażowania)

     Ogłoszenie dot. biblioteki podwórkowej w Kielcach
Działanie biblioteki podwórkowej w Warszawie w 
centrum dla uchodźców i ubiegających się o azyl 
Czeczenów  zostało  czasowo  zawieszone, 
ponieważ okres próbny na wiosnę pokazał że:

● Obecność  bardzo  licznej  grupy  dzieci  w 
centrum (około 200 dzieci w wieku 0 - 18 lat) 
wymagała  od  nas  zapewnienia  dużej  grupy 
wolontariuszy  (minimum  6   na  każde 
spotkanie)

● Brak  koordynacji  pomiędzy  dotychczas 
obecnymi  organizacjami  pozarządowymi  w 
centrum i brak komunikacji pomiędzy nimi nie 
pozwolił  zidentyfikować  realnych  potrzeb  i 
faktycznie  wziąć  pod  uwagę  rodzin 
czeczeńskich.

Zdecydowaliśmy więc wstrzymać na dwa miesiące działalność biblioteki, by zrozumieć co się 
faktycznie  dzieje  w  centrum,  stworzyć  komunikację  pomiędzy  obecnymi  tam  organizacjami 
pozarządowymi i wzmocnić ekipę wolontariuszy o nowe osoby.

Miesiąc wrzesień był także poświęcony przygotowaniom do sesji ewaluacyjnej, która odbyła się 
na początku października 2008. 

Październik 2008:

W  dniach  11  i  12  października  w 
pomieszczeniach  Liceum  Francuskiego  w 
Warszawie  odbyło  się  spotkanie  ewaluacyjne 
okresu  próbnego,  które  zgromadziło  35  osób. 
Zostali  zaproszeni  nowi  wolontariusze. 
Profesjonaliści  w  dziedzinie  bajek  i  książek  dla 
dzieci zostali  zaproszeni by podzielić się swoimi 
umiejętnościami przy okazji zorganizowanych
warsztatów  (w  załączeniu  dokumentacja  ze  spotkania).  Spotkanie  pozwoliło  przygotować 
działania  na  zbliżający  się  okres  zimowy  (poszukiwanie  rozwiązań  alternatywnych  dla 
działalności na zewnątrz, nowe podejścia pedagogiczne w tych nowych warunkach...)
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Przykładowe decyzje podjęte na ty spotkaniu: 

● Wypróbowanie w Warszawie szybko rozkładających się namiotów otrzymanych w 
darze od firmy Decathlon (Decathlon ofiarowała 3 namioty w celu przetestowania).

● Utworzenie  drugiej  grupy  Biblioteki  podwórkowej  w  Kielcach,  która  w  trakcie 
okresu  zimowego  miała  znaleźć  partnera  (świetlice  dla  dzieci  w  dzielnicach 
defaworyzowanych), by przygotować się do akcji z książkami (czytanie i zajęcia 
aktywizujące). 

Listopad 2008:
W Warszawie wykorzystanie namiotów odbyło się na ulicy Targowej. Zrezygnowaliśmy z użycia 
ich w drugim miejscu (ul.  Dudziarksa) z powodu szybko zapadającej nocy (spotkanie jest w 
godz 16.00 – 17.30). Dlatego skorzystaliśmy z małej sali Klubu Młodzieżowego. Na spotkania 
przychodzi od 6 do 8 młodszych dzieci (starsze są w tym czasie w innej świetlicy). Na początku 
listopada ruszyła biblioteka podwórkowa w centrum dla uchodźców z Czeczeni. W pierwszych 
spotkaniach uczestniczyło około 40 dzieci, którym towarzyszyło 7-9 wolontariuszy.

   Warszawa Kielce

W Kielcach, w okresie jesiennym sesje biblioteki podwórkowej, w których uczestniczyło od 2 do 
5 dzieci odbywały się na klatce schodowej. Później, za zgodą rodziców biblioteka przeniosła się 
do Klubu Młodzieżowego „Wolna Strefa”,  znajdującego się  800 metrów dalej.  Druga grupa 
czterech wolontariuszek przygotowywała się do rozpoczęcia „czasu książki” w świetlicy (okres 
zimowy).  

W Górznie ekipa biblioteki na „miejsce przeczekania” 
okresu  zimowego  wybrała  Powiatowy  Dom  Kultury. 
Większość  dzieci  znała  inicjatywę  z  okresu 
wiosennego, inne się dołączyły. Przychodziło około 15 
dzieci.  Część  dzieci  przyszła  zupełnie  sama.  Inna 
przyszła z rodzicami. Jeden z rodziców powiedział: „To 
dobrze że to robicie.  Nic  się nie organizuje  tutaj  dla 
nas. Mieszkać w Górznie to być nigdzie, jak w dziurze”. 

    Dom Kultury w Górznie
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W Lidzbarku ekipa kontynuowała swoje poszukiwania alternatywnego miejsca na zimę, ale nic 
nie zostało znalezione w pobliżu miejsca, gdzie odbywały się biblioteki podwórkowe w okresie 
letnim.

Grudzień  2008
Ekipy  bibliotek podwórkowych dyskutują  na  temat  wybrania sześciu  młodych wolontariuszy, 
którzy  wezmą  udział  w  spotkaniu  szkoleniowym  w  styczniu  2009  we  Francji.  Razem 
wyznaczamy  jednego  lub  dwóch  wolontariuszy  z  każdego  miejsca  (z  Kielc,  Warszawy, 
Lidzbarku oraz Górzna). 
Druga  ekipa  z  Kielc  rozpoczyna  akcję  czytania 
książek  w  świetlicy,  a  jednego  popołudnia 
organizuje czas zabaw dla dzieci.       ▬►

W Lidzbarku nie udaje się znaleźć miejsca na zimę. 
Namiot wykorzystywany w Warszawie zostaje więc 
wysłany  do  Lidzbarka  na  początku  stycznia,  aby 
tamtejsza ekipa mogła go wypróbować. 

W Warszawie warunki pogodowe coraz bardziej utrudniają dzieciom udział w projekcie na ulicy 
Targowej. Wolontariusze rozaczyęli projekt pisania opowiadania oraz tworzenia książki z trójką 
lub czwórką regularnie przychodzących dzieci. Wykorzystując zdjęcia dzieci i ich rysunki  ekipa 
z Targowej przygotowała kartki świąteczne dla każdej znanej rodziny. Na osiedlu Dudziarska 
dzieci  przychodzą regularnie  do  Klubu Młodzieżowego.  Tutaj  też przygotowywane są kartki 
świąteczne dla rodzin. Ekipa wolontariuszy uczestniczyła też w wigilii organizowanej w świetlicy. 
Energia  i  wysiłki  większości  warszawskich  wolontariuszy  skupiły  się  przede  wszystkim  na 
ośrodku  dla  uchodźców  z  Czeczenii,  zwłaszcza  na  organizacji  świątecznego  spotkania  20 
grudnia.  Ideą wieczoru było stworzenie czasu ,,wymiany międzykulturowej”  poprzez śpiew i 
taniec.  Polacy  zaśpiewali  tradycyjne  polskie  piosenki  a  dzieci  i  dorośli  z  Czeczenii 
zaprezentowali  swoje tańce.  W trakcie  spotkania powstaje ,,pociąg słów”.  W spotkaniu tym 
uczestniczyło ok. 120 osób. 

Pod  koniec  grudnia  2008  7  projektów  Bibliotek  Podwórkowych  otrzymało  wsparcie 
finansowe Fundacji Air France. Angażuje się w nie około 50 wolontariuszy oraz bierze w 
nich udział około 150 dzieci z ubogich bądź zagrożonych marginalizacją środowisk.  
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3 - Karawana ATD 2008 - Międzynarodowy projekt
dla młodzieży ,,Ona ma 60 lat, ja 20... no i co ?
Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’

W 2008 Karawana ATD (Karawana ATD to nazwa projektów ATD Czwarty Świat skierowanych 
do młodych)  zaprosiła młodych ludzi do zabrania głosu na temat praw człowieka, ubóstwa i 
wykluczenia  w  ramach  sześćdziesiątej  rocznicy  uchwalenia  Powszechnej  Deklaracji  Praw 
Człowieka.  Ruch  ATD  pokazał,  że  młodzi  ludzie  mają  coś  do  powiedzenia  na  temat 
podstawowych praw do życia w sprawiedliwym świecie. Przez cały rok Karawana ATD zbierała 
myśli i pomysły i upubliczniła je 10 grudnia w 60 rocznicę podpisania Deklaracji. 

W ramach projektu, Karawana ATD zorganizowała dwa międzynarodowe workcampy w Polsce i 
jeden w Niemczech.  Każdy z nich trwający ok.  dwa tygodnie,  przeznaczony był  dla ok.  20 
uczestników z Polski i z zagranicy w wieku od 18 do 25 lat.

W  programie  workampów w  Polsce  była  integracja,  praca  na  rzecz  społeczności  lokalnej, 
dyskusje  na  temat  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  przygotowanie  pod  koniec 
workcampu festiwalu ulicznego dla lokalnej społeczności, złożonego z 2 dni warsztatów. 

Harmonogram projektu

● Niedziela 24 lutego 2008 Warszawa: Międzynarodowe spotkanie dla młodzieży 
(początek projektu) przy współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka 

● Kwiecień - nawiązanie kontaktu z młodymi ludźmi

● Czerwiec  -  Międzynarodowe  spotkanie  dla  młodzieży  w  Brukseli  (delegacja 
młodzieży przyjęta przez Komisję Europejską) 

● Czerwiec - Obchody Miedzynarodowego Dnia Uchodzców w Warszawie

● Lipiec-sierpień  -   3  workcampy   przy  współpracy  z 
Fundacją  Edukacyjną  im.  Jacka  Kuronia, Fundacją 
Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich 
oraz  z  projektem  ATD  Haus  Neudorf 
(www.hausneudorf.de) w Niemczech.

● 17 października 2008 - Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem 2008 - udział młodych ludzi w obchodach 
w Polsce i za granicą

● 6  –  7  grudnia  2008  -  spotkanie  w  Warszawie: 
podsumowanie – warsztaty – happening na Starówce

● 10 grudnia 2008 - publikacja przesłania młodych ludzi 
– Album ofiarowany Rzecznikowi Praw Obywatelskich
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WORKCAMP – TEREMISKI 16-30 LIPCA 2008. 

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU 
 

„Ona ma 60 lat, ja 20… no i co?
Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’

Workcamp w Teremiskach został  zorganizowany przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Międzynarodowego 
Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  w  Polsce  przy  współpracy  z Fundacją  Edukacyjną  im. Jacka  Kuronia.  
Uczestniczyło w nim 21 osób pochodzących z dziesięciu miast i czterech krajów Europy. Workcamp odbył  
się  w  dn. 16-30  lipca  2008 r.  w Teremiskach  –  miejscowości  położonej  w malowniczej  Puszczy 
Białowieskiej.

CELE:

- Zapoznanie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka; refleksja nad nią
- Organizacja  spotkań  i  działań  warsztatowych  w  celu  ukazania  problemu 

łamania praw człowieka w naszym otoczeniu
- Podejmowanie działań w ramach walki o prawa człowieka
- Spotkanie z kulturą regionu, jego historią i naturą
- Rozwijanie postawy otwartości i dialogu
- Przełamywanie  barier  językowych,  kulturowych,  środowiskowych  i  

zróżnicowania  charakterów  w  celu  stworzenia  grupy  zdolnej  do 
współdziałania

- Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za życie grupy
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REALIZACJA

Podczas workcampu staraliśmy się odkrywać znaczenie Deklaracji Praw Człowieka poprzez dyskusje i  
działania. Udało nam się stworzyć grupę zdolną do wspólnej walki o wolność i godność każdej osoby. 

Pierwszy tydzień rozpoczęliśmy warsztatami śpiewu z Elżbietą Rojek, która uczyła nas pieśni pogranicza.  
„Interesujące, kształcące i zabawne. Ważne jest, by poznać kulturę regionu, w którym się mieszka choćby  
tylko dwa tygodnie” – powiedziała jedna z uczestniczek. 

Chcąc bliżej poznać naturę, wybraliśmy się do Puszczy Białowieskiej. Zachwyciła nas swoim pięknem. 
Sprzątając ją zrozumieliśmy znaczenie walki o przetrwanie ekosystemu. Ochrona środowiska okazała się  
jedną z gałęzi obrony ludzkich praw. Każdy może korzystać z piękna i dobra natury, ale nie wolno mu  
zapominać o obowiązku dbania o jej przetrwanie dla następnych pokoleń. Okazuje się, że tę walkę należy  
rozpoczynać  od  rewizji  swojego  postępowania.  Warto  uświadamiać  sobie  i  innym,  jakie  obowiązki  
wynikają  z  praw,  o  które  walczymy.  Ten  problem przybliżyło  nam spotkanie  z  Abibą  Boulahdjel  –  
pracowniczką Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Wizyta w skansenie „Sioło Budy” była kolejną okazją, by zastanowić się nad obowiązkami człowieka  
wobec otoczenia. Wysłuchaliśmy opowieści o tym szczególnym regionie Polski, który jest stykiem kultur i  
narodowości. „Właśnie tutaj ludzie często zastanawiają się, kim są i dokąd zmierzają” – twierdziła nasza  
przewodniczka.  Uświadomiła  nam,  jak  ważną  rolę  w życiu  człowieka  odgrywała  natura  w  czasach 
naszych przodków i jak bardzo niszczymy ją dziś. 
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O swoje prawa z pewnością powinni walczyć mieszkańcy Białorusi. Spotkanie z Natalią Gierasimiuk,  
dziennikarką  białoruskiego  „Radia  Racja”  nadającego  z  Polski,  zaszokowało  i oburzyło  wszystkich.  
Próbowaliśmy zrozumieć problem poprzez poznanie sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej tego  
kraju.  Dowiedzieliśmy  się,  jak  wielką  rolę  odgrywają  media  w kształtowaniu  postaw obywatelskich.  
Zrozumieliśmy  także,  że  dla  władzy  mogą  być  one  narzędziem manipulacji  narodem.  Doszliśmy  do  
wniosku, że jedyną szansą zmiany sytuacji na Białorusi jest przekazywanie mieszkańcom prawdy o kraju i  
świecie. 

Ciężkim przeżyciem dla wielu z nas była wizyta w domu dziecka w Białowieży. Wywołała uśmiech na  
twarzach wychowanków i łzy wzruszenia wśród wolontariuszy. Jakie refleksje? „Dziecko może nauczyć  
dorosłego trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym, domagać się ze wszystkich sił  
tego, czego się pragnie” – to słowa jednej z uczestniczek. 

Dziewiątego i dziesiątego dnia workcampu zorganizowaliśmy w Hajnówce warsztaty dla mieszkańców.  
Ich  nieufność  wobec  nas,  niechęć  do  zmian  zmusiły  nas  do  modyfikacji  pierwotnych  planów.  
Pracowaliśmy jedynie z grupą dzieci i rozmawialiśmy ze spotkanymi w pobliżu dorosłymi. Przeraziło nas  
spostrzeżenie,  jak  szybko  można  przyzwyczaić  się  do bierności  i  łatwych  rozwiązań.  Dostrzegliśmy 
możliwość  wykorzystania  energii  i entuzjazmu  młodych  ludzi,  w  organizowaniu  życia  społeczno-
kulturalnego.  Uważamy  za niezwykle  ważne,  umożliwianie  młodym  pełnego  rozwoju,  stwarzanie  im 
szansy  na  realizację  marzeń  i  ambicji.  Każde  prawo  to  czyjś  obowiązek.  Niestety  człowiek  łatwo 
zapomina o obowiązkach... 
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Wśród nas  był  człowiek,  który walczył  o  ludzkie  prawa w różnych częściach  świata,  Alain Genin  – 
wolontariusz  Ruchu ATD Czwarty  Świat  i  ksiądz.  Opowiadał  nam o misjach  w Kanadzie,  Republice 
Środkowej Afryki, Boliwii i Francji. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o sytuacjach łamania praw człowieka  
względem Pigmejów czy Eskimosów.

Tego, jakie każdy człowiek ma prawa, uczyliśmy się każdego dnia. Nie tylko studiując Deklarację Praw  
Człowieka,  nie  tylko odwiedzając takie  miejsca jak dom dziecka czy słuchając o problemach innych 
krajów. Uczyliśmy się przede wszystkim wzajemnego szacunku i tolerancji w codziennym obcowaniu z  
sobą.  Staraliśmy  się  rozwiązywać  konflikty  tak,  by  nikt  nie  został  wykluczony  z  grupy.  To  była 
najważniejsza lekcja o respektowaniu praw człowieka. Dla każdego z uczestników workcamp był czasem 
wielu nowych doświadczeń i refleksji. Zaowocował ważnymi postanowieniami na przyszłość. 

Zosia i Marta – Sierpień 2008

Happening pt. Pociąg Praw Człowieka – 7 grudnia 2008

Z  okazji  60.  rocznicy  podpisania  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  w  niedzielę
7 grudnia, na Starówce w Warszawie obył się happening pt. „Pociąg Praw Człowieka”. Happening miał  
miejsce w godz 13.30 – 15.00. Ok. 30 młodych ludzi z Polski i z zagranicy szło trzymając 9-metrowy 
baner  „Pociągu Praw Człowieka”  z  15  wagonami.  Każdy  wagon odnosi  się  do  dwóch artykułów 
Deklaracji. Wolontariusze zachęcali przechodniów do napisania krótkiego przesłania dotyczącego Praw 
Człowieka na  papierowej sylwetce człowieka i przyklejenia jej na którymś z wagonów pociągu. ( Trasa  
pociągu: pl. Zamkowy – ul. Świętojańska – Rynek Starego Miasta – ul. Świętojańska -  pl. Zamkowy) 
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List do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich
 podsumowujący projekt pt.: „Ona ma 60 lat, ja 20 no i co...”

10 grudnia 2008

Szanowny Panie Rzeczniku,

Przygotowaliśmy ten album, by mógł  się  Pan 
zapoznać  z  pracą  i  zaangażowaniem ok.  100 
młodych  ludzi,  którzy  odkrywali  przesłanie 
Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  w 
ramach całorocznego projektu pt.: „Ona ma 60 
lat, ja 20 no i co... - podyskutujmy o Deklaracji 
Praw Człowieka”. Zrealizowaliśmy ten projekt 
z  okazji  60  rocznicy  podpisania  Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka.

      Daria czyta list do Pana J. Kochanowskiego

Pochodzimy z różnych krajów: Francji, Rosji, Polski, Niemiec. Tak różni, spotykaliśmy się 
od  lutego  w  swoim  gronie,  by  odczytywać  Powszechną  Deklarację  Praw  Człowieka  dla 
naszej rzeczywistości. 

Pracowaliśmy z nią na różne sposoby, by wyłuskać z niej to, co najważniejsze dla nas teraz.

W  lutym  2008  gorące  dyskusje  budził  aspekt  humanitaryzmu  w  prawach  człowieka: braku 
respektowania  ich,  a  chęci  i  miłości,  którymi  należy  się  kierować  w  relacjach  z  drugim 
człowiekiem.  Sens  dyskusji  zawarty  był  w  poczuciu  bliskości  z  innymi,  takiej  bliskości,  by 
zobaczyć  powód dla szacunku wobec żyjących razem z nami ludzi.

W czerwcu Karolina i Magda rozważały kwestię zdobycia wykształcenia i pracy. Pierwsze trudno 
osiągnąć z powodu braku pieniędzy i  nikłego dostępu do bezpłatnej edukacji,  o czym wiemy 
dzięki  wolontariuszce  z  Rosji,  drugie  z  tytułu  nie  dopasowania  zajęcia  do  zainteresowań.  W 
obydwu przypadkach marzenia pozostają niezrealizowane, a przecież są po to, żeby je spełniać, by 
dodawały skrzydeł, a nie je podcinały.

Obok praw ludzi, nie bez znaczenia jest dla nas ochrona środowiska. Dlatego też podejmowaliśmy 
wysiłki na rzecz przyrody sprzątając puszczę Białowieską w lipcu; w sierpniu w Haus Neudorf w 
trakcie redagowania nowej karty praw człowieka jedna z wolontariuszek zwróciła naszą uwagę na 
problem ochrony środowiska,  który w 1948 roku nie  był  tak  istotny  jak  dziś”,  a  z  Francji  z 
przesłania  pochodzi mały manifest:

„Środowisko, Europa, polityka to zagadnienia, które dotyczą wszystkich.
My też chcemy być aktorami i uczestnikami lepszego świata.
My też chcemy zrobić wszystko, by szanować naszą planetę.
My też marzymy o tym ,by nasze dzieci mogły dorastać w zdrowym środowisku.”



Sprawozdanie z działalności za rok 2008 – ATD Czwarty Swiat –  23 Marca 09

35/53

A oto są zaktualizowane prawa człowieka w dwóch punktach stworzone też na obozie letnim 
ATD w Haus Neudorf przez 15-osobową grupę Rosjan, Polaków, Francuzów i Niemców:

Punkt 1
a) Wolność jednostki jest prawem każdego człowieka
b) Każdy człowiek ma prawo do życia w bezpiecznym środowisku naturalnym
c) Każdy człowiek ma prawo do swobodnego rozwoju i rozwijania swojej osobowości: 

każdy  ma  w  szczególności  prawo  do  rozwoju  duchowego  w  życiu  prywatnym  i 
społecznym,  do  wolności  i  ochrony  przed  politycznym,  ekonomicznym  i 
psychologicznym wpływem (manipulacją).

d) Każdy człowiek ma prawo do swobody poruszania się 
między granicami.

e) Każdy  człowiek  ma  prawo  do  zastąpienia  służby 
wojskowej służbą cywilną.

f) Każdy człowiek ma prawo do pozyskiwania informacji.

Punkt 2 
a) Godność człowieka jest nienaruszalna.
b) Każdy człowiek ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
c) Każda rodzina ma prawo do pozostania razem.
d) Każdy człowiek ma prawo do godnej, płatnej pracy
e) Każdy człowiek ma obowiązek poznawania każdej

osoby jako członka społeczeństwa i nikomu nie wolno
dyskryminować innych ludzi.

Zastanawialiśmy się nad tym, co decyduje o braku zrozumienia, jak wiele istnieje takich 
powodów - brak przyjaciół, brak zajęcia, ale i brak woli spalonej w ogniu zbyt dużych trudności 
wobec pragnień, wyrażonych słowami pochodzącymi z przesłania  młodzieży z Val d’Oise z 
Francji: „Polityka, Europa? To odległe dla nas. To, co wiemy, to fakt, że nie jesteśmy 
rozumiani.”
Na  workcampach  w  Teremiskach  i  Strzelcach  Opolskich,  w  lecie  uczyliśmy  się  przede 
wszystkim wzajemnego szacunku i tolerancji w codziennym obcowaniu z sobą. Staraliśmy się 
rozwiązywać konflikty tak, by nikt nie został wykluczony z grupy. To była najważniejsza lekcja 
o respektowaniu praw człowieka.

Piszemy te  słowa  6  i  7  grudnia  jako  podsumowanie  naszej  całorocznej  pracy,  analizując  te 
zrealizowane już i stawiając nowe cele. 

Postanowiliśmy też dodać nasze osobiste przesłania. Są to przesłania uczestników ostatniego 
spotkania,  które miało miejsce 6 i  7 grudnia w Warszawie.  Mamy nadzieję,  że nasze prace, 
zawarte w tym albumie, będą dla Pana interesujące. 

Mamy nadzieję,  że  nadal  będzie  Pan bronił  praw obywateli  naszego kraju,  szczególnie  tych 
najsłabszych.

Liczymy na Pana.
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4 - Projekt ,,Nasz głos jedzie do Brukseli''

W  dniach  16-17  maja  2008 europejska  sieć  organizacji   walczących  z  ubóstwem  EAPN 
(www.eapn.org.pl) zorganizowała po raz siódmy spotkanie osób dotkniętych ubóstwem, które 
odbyło się w Brukseli,  w Pałacu Egmont,  symbolu dyplomacji   europejskiej.  Na spotkanie z 
przedstawicielami  ubogich  z  całej  Europy  przybyli  parlamentarzyści,  ministrowie,  urzędnicy 
Komisji Europejskiej. 

Podstawowym celem spotkania było wysłuchanie tych, którzy doświadczają ubóstwa. Kolejny 
priorytet  to  nawiązanie  dialogu  pomiędzy  tą  grupą  społeczną,  a  decydentami  na  szczeblu 
europejskim i  narodowym w sferze zwalczania  biedy i  wykluczenia społecznego.  Spotkanie 
dotyczyło  również  działań  aktywizujących  i  wszelkiego  rodzaju  inicjatyw  na  rzecz  ludzi 
najuboższych.  EAPN  wzbudził  refleksję  nad  dotychczasową  działalnością  organizacji  oraz 
poszukiwaniem nowych rozwiązań poprzez stworzenie dalszej strategii działań, która zmierza 
do poprawienia standardu życia osób doznających wykluczenia społecznego. 

Ruch ATD Czwarty  Świat  koordynował  przygotowanie  wyjazdu  polskiej  delegacji  w  imieniu 
Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. W Polsce przygotowania 5-
osobowej delegacji do Brukseli trwały od stycznia 2008. Stowarzyszeniami, które przygotowały 
tą delegację były: międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat w Warszawie przy współpracy z 
Arką Nadziei w Kielcach i Fundacją Barka w Poznaniu. Polska grupa zajmowała się dwoma 
tematami:  pomocą  społeczną  i  problemami  mieszkaniowymi.  Prace  przygotowawcze 
koncentrowały się wokół pytań:  Co Państwa zdaniem dobrze funkcjonuje, dzięki czemu życie 
codzienne staje się łatwiejsze? Co funkcjonuje źle utrudniając codzienną egzystencję oraz jakie  
są Państwa sugestie dotyczące poprawy, jakie widzą Państwo kierunki wprowadzenia zmian?

Spotkanie krajowe – 19 kwietnia 2008

Wśród 180 delegatów na spotkanie brukselskie było się 6 osób z Polski, które od ponad pół 
roku   przygotowywały się w swoich organizacjach do tej wizyty i reprezentowania osób ubogich 
z naszego kraju. Maria, Jola, Justyna, Bartek i Paweł to osoby, które swoim świadectwem i 
swoim doświadczeniem wskazywały najważniejsze problemy ludzi ubogich i kierunki ich zmian.

Maria, podobnie, jak jej mąż była przez 6 lat osobą bezdomną. Zdecydowali, że nie chcą, aby 
ich dzieci wychowywały się bez domu. Teraz, dzięki wsparciu rodziny (ma czwórkę dzieci, z 
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których  jedno jest  poważnie  chore)  oboje  stawiają  czoła  wielu  problemom codzienności.  O 
spotkaniu w Brukseli Maria powiedziała:  „Nieopisane wrażenie, że  tyle  ludzi  zjechało się do 
jednego miejsca. Wiele rzeczy zostało do głębi powiedzianych przez osoby, którym jest ciężko. 
Czuję się prawdziwą delegatką”.

Ostanie przygotowanie wyjazdu polskiej delegacji

Jola, od 10 lat wraz z rodziną oczekuje na mieszkanie socjalne, stale pracuje na opłacenie 
czynszu  za  wynajmowany  lokal.  A  jej  mąż  po  latach  bezdomności,  schorowany  nie  może 
pracować,  ale  chce  pomagać  w  wychowywaniu  dzieci.  O  spotkaniu  w  Brukseli  mówi: 
„Powiedziałam,  co miałam do powiedzenia,  było  mi  ciężko to  wszystko wyrazić,  bo miałam 
tremę”.

Justyna, jako wolontariuszka pracuje w noclegowni z osobami bezdomnymi, jest to miejsce, 
gdzie osoby te mogą korzystać z łaźni i pralni. Obecnie wraz z bezdomnymi realizuje program 
„Bez domu nie znaczy bez kultury”. „Spotkanie w Brukseli uświadomiło mi, że niezależnie od 
kraju  problemy ludzi  biednych są podobne.  Jeśli  celem spotkania było zwrócenie uwagi  na 
problemy biedy poprzez wysłuchanie głosów samych osób zainteresowanych zmianami, to ten 
cel został osiągnięty.”

Bartek, wychowywał się w domu dziecka, po opuszczeniu placówki, nie mógł zapewnić sobie 
utrzymania, jego mieszkanie zajął komornik, załamał się, podejmował różne wysiłki, wyjechał za 
granicę szukać pracy, do Polski wrócił znów i wierzy, że teraz uda mu się przełamać los. O 
spotkaniu  w  Brukseli  mówi:  „Włosi  byli  rewelacyjni,  Hiszpanie  też,  Polacy  za  smutni.  Moje 
problemy też zostały tam poruszone i zapisane, a to problemy wielu ludzi w Polsce, chodzi o 
błędne koło długów. Także mieszkalnictwo socjalne.”

Paweł, który pomimo wyższego wykształcenia, z powodu choroby, nie może znaleźć godnej 
pracy. Ma poczucie wykluczenia społecznego. O spotkaniu w Brukseli mówi: „Mam satysfakcję i 
przyjemność,  że  miałem  twórczy  wkład  w  tworzenie  pozytywnego,  współczesnego  modelu 
świata. Mój głos znalazł odzwierciedlenie we wnioskach końcowych”.

Anna,  wolontariuszka  Stowarzyszenia  Przyjaciół   Międzynarodowego  Ruchu  ATD  Czwarty 
Świat, na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń w ATD i przy wsparciu innych jego 
wolontariuszy  była  odpowiedzialna  za  przygotowanie  delegacji  w  trzech  miastach  Polski 
aktywnie współpracując z Arką Nadziei w Kielcach i Fundacją Barka w Poznaniu. Organizacje 
te wspierają na co dzień osoby uczestniczące w spotkaniu.
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Podczas otwarcia tego niezwykłego spotkania Minister  ds.  Zatrudnienia,  Rodziny  i Spraw 
Socjalnych  Słowenii  pani  Marietta  Cotman  wyraziła  żal,  że  polityka  europejska  wciąż  nie 
uporała się z problemem ubóstwa. Dotyczy ono uważanej za bogatą Europie 16% społeczności. 
Warto  dodać,  że  w Polsce  problem ubóstwa dotyka ponad 50% społeczeństwa,  które  żyje 
poniżej minimum socjalnego, a w  tym blisko 10% żyje poniżej minimum egzystencji. 

Siódme spotkanie osób dotkniętych ubóstwem opierało się na 4 filarach: minimum socjalne, 
usługi pożytku publicznego (woda, gaz, energia), służby społeczne oraz mieszkalnictwo. Taka 
formuła  spotkania  umożliwiła  bezpośredni   głos   ludziom,   którzy  doświadczyli   życia  w 
ubóstwie, którzy wciąż mają problem, żeby zapewnić sobie i swoim rodzinom godne warunki 
życia,  których drogie leczenie,  rehabilitacja,  wykluczyły z życia zawodowego i  spowodowały 
kłopoty w zapewnieniu środków finansowych, którym błędne koło długów nie pozwala ponownie 
stanąć na nogi -  relacjonuje spotkanie Anna Osińska (opiekun polskiej  delegacji)   – Polska 
delegacja  mówiła  o  niedostosowanym  do  potrzeb  ludzi  mieszkalnictwie  socjalnym, 
komplikacjach  wynikających  z  obowiązku  meldunku,  beznadziei,  z  jaką  mają  do  czynienia 
ludzie ubodzy wpadający w długi, którym komornicy zajmują całość dochodów.  

5  -  Cykl  warsztatów  pod  hasłem  ,,Działanie  i  myśl  Józefa 
Wrzesińskiego: jak możemy je podjąć w Polsce?''

Od lipca 2008, wraz z Wydawnictwem „Więź”, które w lutym 2008 roku opublikowało książkę 
„Ujrzymy słońce...”, zawierającą pisma i słowa Ojca Józefa Wrzesińskiego, Ruch ATD Czwarty 
Świat  koordynował  warsztaty  i  przygotowanie  polskiej  delegacji  na  Międzynarodową 
Konferencję  „Wykluczenie  wyzwaniem  dla  demokracji:  myśl  Józefa  Wrzesińskiego  ciągle 
aktualna”.

Warsztaty zostały zorganizowane w Warszawie w lipcu, październiku i listopadzie 2008 r. Praca 
wykonana w trakcie warsztatów (sprawozdania, podniesione pytania i problemy) była jednym z 
materiałów dla polskiej delegacji  na Międzynarodową Konferencję organizowanej przez ATD 
Czwarty Świat, Francuskie Towarzystwo Nauk Politycznych i paryską uczelnię Science Po w 
dniach 17-19 grudnia 2008, w Paryżu.
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Osoby  zainteresowane  wybrały  w  niej  kilkuzdaniowy  fragment  myśli  i  słów  Ojca  Józefa 
Wrzesińskiego, który ich zdaniem mógłby być przedmiotem dyskusji podczas spotkania.

Wybór takiego fragmentu był podyktowany różnymi względami:
● fundamentalna  myśl  Ojca  Wrzesińskiego,  którą  warto  podkreślić  i  wzbudzić 

komentarze;
● sformułowanie  trudne  do  zrozumienia  i  do  przyjęcia.  Co  właściwie  chce  nam 

powiedzieć Ojciec Józef? 
● kwestia, w której istnieją odmienne zdania
● refleksja, która wydaje się wyjątkowo trafna, bądź nieprzystosowana do polskich 

warunków, bądź trudna do przyjęcia w polskim kontekście.

Oto przykład pracy Pana dr Piotr Broda-Wysockiego (Instytut Politologii WNHIS UKSW)

Piotr Broda-Wysocki -  Instytut Politologii WNHIS UKSW
1. Potrzeba nam wiedzy,  która prowadzi do działania
Na podstawie: J. Wrzesiński, A Knowledge that Leeds to Action, tekst z roku 1991, wersja angielska z roku 2005

Wiedza, czy znajomość jakiegoś faktu społecznego, powinna mieć wymiar nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny. Po 
co bowiem poznawać owe fakty, zwłaszcza jeśli są to kwestie trudne, jak ubóstwo i wykluczenie społeczne? Po to, by im zaradzić, 
by rozwiązać problemy, których stają się one przyczyną. Ale nie jest to takie proste.

Są trzy podmioty wiedzy, w aspekcie ubóstwa, bo ten nas tu najbardziej przecież interesuje: naukowcy badający ubóstwo, 
działający na rzecz ubogich i wreszcie – sami ubodzy i wykluczeni. Problem polega na częstym braku komunikacji między tymi 
podmiotami. Choć później okaże się, że nie tylko na tym.

Zajmijmy się na początek wiedzą akademicką/naukową. Po pierwsze, jest  ona tworzona na bazie cząstkowego obrazu 
problemu.  Podlega  licznym  rygorom  metodologicznym  i  standardom.  Tworząc  „prawdę  obiektywną”  często  nie  proponuje 
klarownych, efektywnych i możliwych do realizacji w środowisku wykluczonych planów działania. Główną tego przyczyną jest 
niepełność tego typu analiz; są one niejako „partial knowledge”. Przyczyną kolejną jest brak dobrej korelacji z autonomiczną 
wiedzą, jaką mają sami ubodzy oraz osoby działające na ich rzecz a zarazem wśród nich. Nie chodzi naturalnie o to, że wszyscy 
naukowcy ignorują te dwa typy wiedzy. Problem ma raczej podłoże bardziej złożone. Chodzi o niedostrzeganie, że zarówno 
ubodzy, jak i osoby podejmujące działania na ich rzecz również mają pewne autonomiczne cele, w imię których podejmują jakieś 
aktywności. Ze względu na te cele winni być oni traktowani jako podmioty w procesie gromadzenia wiedzy, a nie przedmioty 
badań i proste źródła informacji o danym problemie. To nie jest problem zmiany metodologii, lecz problem dążenia do zmiany 
sytuacji życiowej konkretnych osób w sposób niejako partnerski.

Podstawowym wymogiem wolności jest możliwość wpływania na własne życie poprzez ustanawianie celów i dążenie do 
ich realizacji. Każdy człowiek jest w tym sensie badaczem, każdy jest podmiotem wolności. Nie można zatem zaakceptować 
redukowania osób wykluczonych, zwłaszcza tych najbiedniejszych z biednych, do roli przedmiotu analizy. Nie można pod ich 
adresem formułować wyzwań absolutnie wobec nich zewnętrznych (nie uwzględniających w ogóle ich podmiotowości). Tego typu 
redukcjonizm jest błędem i objawem braku zaufania.

W ten sposób świat ubóstwa jest tajemnicą (Wrzesiński mówi: the secret garden of the very poor), której rąbka niekiedy 
uchylamy, ale której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a niekiedy wydaje się, że niekoniecznie mamy na takie zrozumienie ochotę. 
Takie jest źródło deficytów podejmowanych dotychczas działań na rzecz ubogich i wykluczonych. One właśnie były przeważnie 
prowadzone „na rzecz” czy „dla”, ale prawie nigdy „z” wykluczonymi i ubogimi. Pomijanie godności ubogich, ich wiedzy o 
własnych potrzebach, jest wkładem do segregowania tych ludzi (na bardziej ubogich i mniej ubogich, na tych, którym warto 
pomagać i tych, którzy na pomoc nie zasługują, na tych, którzy „rokują” poprawę i tych, którzy nie wykorzystali swojej szansy).  
Tworzone w imię tych podziałów różne „social indicators” stają się paradoksalnie elementem nowej pułapki ubóstwa.

Jak z niej wyjść? Wrzesiński mówi, że nie trzeba dawać wykluczonym wzorów myślenia, lecz zamiast tego należy ich uczyć, jak 
mają myśleć sami. A to także niełatwe, bo „nauczyciele” (kogokolwiek mamy tu na myśli – naukowców, działaczy społecznych 
czy polityków) często są zakotwiczeni kulturowo (filozoficznie, psychologicznie) w świecie cywilizacji zachodniej (z jej teorią 
klas, relacjami między ośrodkami władzy itp.). Za jedną z metod pokonania tej trudności przyjmuje się upowszechnianie dobrych 
praktyk. To bardzo popularna ostatnio metoda, także w UE. Ale Wrzesiński mówi, iż w świecie dobrych praktyk nie znajdziemy 
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rozwiązania problemu skrajnego ubóstwa i  wykluczenia. Zmianie bowiem muszą ulec zasadnicze struktury i  funkcjonowanie 
naszych demokratycznych systemów, to one bowiem często tolerują (i być może utrwalają) niesprawiedliwości i naruszenia praw 
człowieka wynikające z wykluczenia społecznego.

Zatem w haśle, wyrażonym na końcu tekstu – „…developing new approaches to knowledge of poverty” nie chodzi tylko o zmianę 
metodologii badań naukowych, nie tylko o poprawę wymiany informacji między poszczególnymi zbierającymi je podmiotami i 
działającymi na rzecz ubogich i wykluczonych, ale o coś głębszego – o zmianę standardów, czy jakości naszej demokracji, tak, 
iżby w demokratycznym społeczeństwie każdy, nawet najuboższy wśród ubogich, cieszył się poszanowaniem godności i prawem 
głosu we własnej sprawie.

Tak więc…

2.Potrzeba nowej definicji ubóstwa i nowych standardów demokracji
(Na podstawie o. J. Wrzesiński, Ujrzyjmy słońce. Pisma i słowa, Warszawa 2008)

Z tym korespondują poglądy zawarte przez Wrzesińskiego w zbiorze jego pism wydanym przez „Więź”. Czego nam trzeba, 
by  pomóc  ubogim –  nowej  definicji  ubóstwa  skrajnego,  stworzonej  w  kontekście  praw  człowieka  oraz  odtworzenia  więzi 
społecznych  z  najuboższymi.  Zachód,  pochłonięty  swoim  rosnącym  dobrobytem  przestał  dostrzegać  tych,  którym  się  nie 
powiodło. Ubodzy i wykluczeni znaleźli się niejako poza nawiasem świadomości opinii publicznej (s. 81).

Samo dostrzeżenie problemu do niczego jeszcze nie prowadzi. Potrzeba bowiem uznania, iż ci nie cieszący się do tej pory 
szacunkiem obywatele mogą nas czegoś nauczyć i powinni stać się równoprawnymi partnerami w walce z ubóstwem. Dlaczego – 
choćby z powodu, że przecież pierwsi tę walkę często podjęli (s. 82). Ludziom tym jednak często brakuje wiedzy, jak działać. 
Instytucje społeczne zaś, świadcząc z jednej strony ograniczoną pomoc, z drugiej nieustannie takie osoby upokarzają (s. 83-84).
Nasza demokracja wymaga zmiany standardów. Jest ona konieczna, bowiem w jej ramach najuboższym zadawany jest „gwałt”. 
Ma on kilka wymiarów. 

Pierwszy,  to  wymiar  obojętności  i  pogardy.  To  zasadniczy  element  wykluczenia.  Upokorzenie,  które  pozbawia  człowieka 
godności (s. 106).

Drugi – to przemoc obecna w świecie nędzy. Przemoc ta dokonuje się odgórnie, gdy realizowana jest w imię ładu i porządku 
społecznego, a nawet sprawiedliwości (s. 107), ale chyba i oddolnie – biedne dzielnice, slumsy, fawele pełne są młodocianych 
gangów i przeróżnych patologii, które stają się dodatkową przyczyną przemawiającą za ograniczaniem autonomii ubogich (choć o 
tym akurat Wrzesiński wprost nie wspomina). Porządek narzucany siłą nie daje dobrych efektów (s. 108).

Trzeci – to coraz szczelniej zamknięte drzwi naszych wspólnot („umacnianie twierdzy naszych interesów, przywilejów, instytucji 
oraz zaciskani łańcuchów zabezpieczających drzwi naszych kościołów – s. 110/111).

Czwarty – ludzkość realizuje dziś wiele celów rozwoju. Wyeliminowanie nędzy nie wydaje się najważniejszym z nich (s. 112).

Piąty – to kanały awansu społecznego. Nie ma żadnej gwarancji, że w ramach dzisiejszych instytucji ubogi, któremu udałoby się 
awansować społecznie i wzbogacić nie dołączy do grona wykluczających. Obawy, które hamują mobilność społeczną są zresztą 
bardziej złożone. Nie chodzi o pojedyncze przypadki awansu, lecz o groźbę bardziej masowych rozruchów. Ci, którzy są teraz 
zamożni bardziej pewnie skłonni byliby adoptować wzbogacone w ten czy inny sposób wcześniej ubogie jednostki i przekuć je 
mentalnie na swój sposób, niż dopuścić do masowego niezadowolenia ubogich, które zmiotłoby ich majątki (por. s. 113-114).

Niewiedza sprawia, że ludzie ubodzy stają się w nowoczesnych, uprzemysłowionych krajach politycznymi niewolnikami. Co to 
oznacza. Ano to, że nawet przyznanie im wolności obywatelskich i praw politycznych bez jednak możliwości korzystania z nich 
może być czymś gorszym niż  ich odmowa. Takie  „przyznanie” staje się bowiem motywem kolejnych wykluczeń i  poniżeń, 
zwłaszcza ze strony tych, którzy mają środki by ze swoich praw korzystać. Ludzie biedni są skazani na obywatelstwo niższej 
kategorii (s. 86-87). Jak wymagać od młodego człowieka zrozumienia i zaangażowania wyborczego, jeśli całe życie chodził do 
kiepskiej szkoły, jeśli wychowywał się w zniszczonym społecznie i materialnie środowisku, jeśli wykonuje ciężką pracę, w której 
spotykają go upokorzenia, dyskryminacja i w której udowadnia mu się każdego dnia, że jest kimś gorszym?

Jednym słowem, z połączenia tych trzech tekstów wynika, że potrzeba nam wiedzy, wiedzy, z której wynika działanie; podstawą 
zaś takiej wiedzy, z której wynika działanie, powinna być nowa definicja ubóstwa;  a my nie powinniśmy się bać postulowania 
zmian pewnych standardów demokracji.

Ubóstwo – ludzie czy zjawisko? Spotkanie ATD – Warszawa 27.11.2008

1. Wrzesiński w swych pismach mówił o ludziach. I nawet bardziej o ludziach niż o zjawiskach. Można to chyba nazwać sednem 
chrześcijańskiej refleksji dotyczącej problemów społecznych. Najpierw próbujemy dostrzec i poznać człowieka. Dopiero potem, 
niejako w drugim kroku, odczytujemy jego kondycję w kontekście sytuacji, otoczenia czy środowiska. Najpierw człowiek – ubogi, 
wykluczony,  pokrzywdzony  i  dyskryminowany,  a  potem  –  ubóstwo,  wykluczenie,  krzywda  i  dyskryminacja.  To  jest 
personalistyczna podstawa dla operowania pojęciem godności ludzkiej. Kluczowego dla postrzegania ubogich i wykluczonych 
przez o. Wrzesińskiego, który przywołuje je w swoich pismach i definicjach.
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2. Ale można zadać kolejne pytanie. Po co w ogóle tworzyć definicje? Jeśli każdy jest inny i każdemu przysługuje wartość ze 
względu na niego samego (jego godność), to próby obejmowania takich jednostek wspólną definicją mogą być degradujące ze 
względu na ich indywidualną sytuację, predyspozycje i doświadczenia losowe? Można też uznać, że są one wyrazem myśli kilku 
romantyków i nie dadzą się przełożyć na konkretne działania w ramach systemu zabezpieczenia społecznego danego państwa. A 
więc po co powstają definicje? Po pierwsze, po to, by oddzielić ubogich od nieubogich. Takie oddzielenie nie musi jednak z 
definicji prowadzić do działań pozytywnych. Po drugie, niekiedy twierdzi się, że chodzi o lepszą identyfikację danych osób i grup, 
aby dokładniej adresować świadczenia. Zdarza się jednak zapewne, iż wyodrębnione w ten, często szeroki bo na potrzeby systemu 
zabezpieczenia społecznego, sposób osoby i grupy są na tyle niejednolite, że pomoc wcale nie jest jednakowo skuteczna. Innymi 
słowy, takie definicje nie przesądzają o wielkości pomocy, tylko o jej zaadresowaniu. Dla jednego adresata pomoc może być 
wystarczająca,  dla  drugiego  niekoniecznie.  Nawet  przy  doskonałym  adresowaniu  świadczeń  nie  jesteśmy  w  stanie  pomóc 
wszystkim. Po trzecie w końcu,  można chyba także mówić o definicjach użytkowych,  tworzonych na potrzeby konkretnych 
działań i  projektów, których oddziaływanie już z założenia nie ma charakteru ciągłego. Takie definicje często bardziej  służą 
porządkowaniu wiedzy i krótszych lub dłuższych działań ich twórców niż osób ubogich czy wykluczonych. Z punktu widzenia 
dobra  wspólnego  społeczeństwa  zakres  ich  oddziaływania,  a  zatem pożytek  płynący  z  ich  (definicji)  tworzenia,  jest  mocno 
ograniczony.

3. Czy zatem tworzenie definicji w ogóle nie ma sensu? I czy definicje oparte o poglądy o. Wrzesińskiego są jeszcze jedną cząstką 
w ogólnym nurcie definiowania problemów społecznych? Wydaje się, że taki pogląd byłby nieadekwatny. Nie można przecież 
powiedzieć, że definicje „użyteczne” są zbyt ograniczone, by je w ogóle stosować lub zbyt ogólne i przez to szkodliwe. Ważne 
chyba,  aby  te  wszystkie  sposoby definiowania  ubóstwa uporządkować  w pewną  hierarchię.  To  wydaje  się  być  przesłaniem 
płynącym z chrześcijańskiej inspiracji oraz myśli o. Wrzesińskiego. Na najwyższym miejscu w tej hierarchii znajdował by się 
człowiek – jego osoba, godność i wynikające z niej prawa i obowiązki (np. prawo do korzystania z pomocy i obowiązek nie 
marnowania jej i nie nadużywania w swoim życiu). Niżej można by umieścić definicje społeczne czy systemowe, wokół których 
prowadzone są publiczne działania długofalowe. Na trzeciej pozycji  mogłyby się znaleźć definicje „użytkowe”, tworzone dla 
działań  krótkookresowych,  bardziej  konkretnych.  Wskazana  zapewne  byłaby  także  wzajemna  komunikacja  między  tymi 
poziomami definicyjnymi. Poziom trzeci mógłby bowiem służyć doprecyzowywaniu i działać inspirująco na poziom drugi. W 
każdym natomiast  przypadku nie  powinno  znikać z  oczu  na  żadnym poziomie,  że  ostatecznie  chodzi  o  człowieka  (poziom 
pierwszy). Nawet przy działaniach na ogromną skalę człowiek ze swoją podmiotowością zawsze winien być ich inspiracją i 
ostatecznym celem – wedle takiej filozofii nie chodzi przede wszystkim o to, by walczyć z wykluczeniem i zmniejszać ubóstwo 
(choć to istotne i nie należy tego pomijać jako kontekstu działań), lecz by pomóc wykluczonym i ubogim.

W dniach  17-19  grudnia  w  Paryżu  wśród  200  uczestników  Międzynarodowej  Konferencji 
znalazły się 4 osoby z Polski:

● Pani Prof. Elzbieta Tarkowska (PAN) 
● Pan dr Piotr Broda-Wysocki (Instytut Politologii WNHIS UKSW)
● Tereliza Braun – laureatka nagrody: „Świętokrzyski Anioł Dobroci 2008”
● Cezary Gawryś – redaktor miesięcznika „Więź”

Wydarzenie miało miejsce w grudniu 2008 r.,  zbiegając się zarówno z dwudziestą rocznicą 
śmierci założyciela ATD, Józefa Wrzesińskiego (1917-1988) jak i z 60-leciem Międzynarodowej 
Deklaracji Praw Człowieka (10.12.1948). Ideały leżące u podstaw współczesnych demokracji, 
takie jak wolność, pokój, sprawiedliwość, redukcja nierówności i poszanowanie praw człowieka, 
są nieustannie kwestionowane przez rzeczywistość społeczną.
Występujące zarówno na Północy, jak i  na Południu skrajne ubóstwo, przemoc, segregacja 
społeczna i wykluczenie, zmuszają nas do zadania sobie pytania co do skuteczności strategii 
przekuwania tych ideałów w praktykę.
Konferencja  ta  była  inna  niż  wszystkie.  Jej  celem  było  uhonorowanie  założyciela 
Międzynarodowego  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat  oraz  przeanalizowanie  jego  myśli,  z 
podkreśleniem wagi koncepcji „kultury wzbraniającej się przed nędzą”, za którą orędował.
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Józef  Wrzesiński  zapoczątkował  nowe  podejście  do  ubóstwa,  wiedzy,  praw  człowieka, 
demokracji  oraz  pokoju.  Jego  wizja  głęboko  poruszyła  podstawy  funkcjonowania 
współczesnych  społeczeństw,  motywując  je  do  zachowania  wierności  wyznawanym  przez 
siebie ideałom. Jego myśl  była szeroko dyskutowana zarówno na poziomie krajowym, jak i 
międzynarodowym,  wywarła  wpływ  na  instytucje  europejskie  i  ONZ.  Jednym  z  głównych 
założeń tej konferencji było przeanalizowanie myśli Józefa Wrzesińskiego i skonfrontowanie jej 
z opiniami absolwentów szkół wyższych i aktywnych badaczy.

Podjęta została również próba osadzenia jego twórczości w historycznym kontekście rozwoju 
praw i  idei  oraz zestawienia jej  z obowiązkami względem ludzi żyjących w skrajnej biedzie, 
borykających się z wykluczeniem i niemożnością egzekwowania swych praw.

Drugim celem była próba zainicjowania dialogu pomiędzy badaczami a absolwentami, którzy są 
zainteresowani  tą  problematyką  oraz  ludźmi  zaangażowanymi  w  zwalczanie  chronicznego 
ubóstwa: osobami żyjącymi w ubóstwie, ale także ludźmi je wspierającymi (liderami publicznymi 
i prywatnymi itd.). Ponadakademicki wymiar tej konferencji miał za zadanie ilustrować główne 
założenie międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, dotyczące włączania ludzi żyjących w 
skrajnym  ubóstwie  w  proces  projektowania,  wdrażania  oraz  oceny  programów  do  nich 
zaadresowanych.
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6- Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 
– 17 października 2008

,,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 

17  października  2008  r.,  w  Międzynarodowym  Dniu  Walki  z  Ubóstwem  pod  patronatem 
Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się ponad 50 różnych imprez.  Znalazły się wśród nich: 
konferencje,  seminaria,  debaty,  wystawy  plastyczne  i  fotograficzne,  publikacje,  manifesty, 
happeningi,  punkty  porad  i  informacji.  Niepełna  ich  lista  została  opublikowana  na  stronie 
internetowej: www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl 

    W Kielcach

Wydarzenia  upamiętniające  ten  dzień  odbywały  się  również  w  Kielcach.  W  ramach  tego 
przedsięwzięcia w  ratuszu odbyło się spotkanie pt. "Ojciec Józef Wrzesiński - 50 lat walki z 
nędzą". Gościem honorowym kieleckich obchodów był Benoit Fabiani z ATD w Francji, który 
brał udział w organizacji pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w 
1987 roku w Paryżu. Uczestnicy uroczystości zgromadzili się także przy Płycie Praw Człowieka 
(ul. Sienkiewicza) oraz odmówili modlitwę ekumeniczną przy Krzyżu Bezdomnych (koło dworca 
PKP). Obchody zakończyła msza św. w Schronisku św. Brata Alberta (ul. Żeromskiego 36 a).

W Warszawie, z okazji obchodów tego dnia, w Belwederze odbyła się VIII Konwencja Ruchu 
przeciw Bezradności Społecznej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i pod tytułem 
„Strategia walki z ubóstwem w Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009 – 2010. Kogo w Polsce 
interesuje ubóstwo?”. W ramach Konwencji, ATD Czwarty Świat zaprezentował wyniki pracy 
polskiej  delegacji,  która uczestniczyła w Siódmym Europejskim Spotkaniu Osób Dotkniętych 
Ubóstwem w Brukseli.
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Konwencja „Strategia walki z ubóstwem w Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009
 – 2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?”.

Oprócz tego w tym dniu w Warszawie, Fundacja Art of Living pod patronatem UNDP oraz UNIC 
zorganizowała  akcję  społeczną  STAND  UP  and  TAKE  ACTION  –  „Powstań  i  Podejmij 
Działanie”. Akcja był wyrazem poparcia dla Milenijnych Celów Rozwoju, czyli zobowiązań, jakie 
światowi  przywódcy  podjęli  w  celu  zwalczenia  biedy  w  krajach  Trzeciego  Świata.  Więcej 
www.stanagainstpoverty.org 
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Berlin 17 października 2008 - 21 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Data 17 października zawsze znaczyła dla mnie tyle ile znaczą dla mnie daty 9 stycznia, 20 lutego czy 15 marca 
czyli... absolutnie nic. Ot, dzień jak co dzień tyle że zimno strasznie, bo się jesień zaczyna a cielsko jeszcze po 
letnim wypoczynku nagrzane.

I gdyby ktoś mnie zapytał o 17 października kilka tygodni temu to na pewno uzyskałby odpowiedź podobną do 
powyższego wstępu. Na szczęście przyszedł dla mnie czas drugiego pobytu w Ambasadzie Czwartego Świata 
znanej powszechnie jako Haus Neudorf.
To właśnie tam dowiedziałem się kim był ks. J. Wrzesiński, co ważnego zrobił i dlaczego warto pamiętać jego 
przesłanie. Ale dość już wstępu, czas na konkrety i wrażenia – 17 października jest Międzynarodowym Dniem 
Walki z Biedą. A o tym jak tę biedę się zwalcza i dlaczego akurat międzynarodowo – już opowiadam.

W tym roku (2008) miałem zaszczyt (pierwszy i mam nadzieję nie ostatni raz) uczestniczyć w obchodach tego 
święta ludzi, którym w życiu nie ułożyło się tak jak sobie wymarzyli. Około godziny 11:00 przyjechaliśmy do 
Berlina, a ściślej rzecz biorąc pod budynek kościoła Französischer Dom. Jako, że nabożeństwo miało rozpocząć 
się  o  12:30,  postanowiliśmy przejść  się  po stolicy  Niemiec.  Po  prawie  godzinnym spacerku wróciliśmy do 
kościoła, który był już otwarty na oścież i powoli zapełniał się ludźmi. Przy wejściu zostaliśmy natychmiastowo 
rozpoznani przez pastora, który wręczył nam kartki z tekstem pieśni i nutami. Był to bardzo miły zabieg dzięki 
któremu mogliśmy aktywnie uczestniczyć w nabożeństwie, a nie tylko statystować. Po kilku słowach powitania, 
pastor przeczytał fragment Pierwszego Listu Do Koryntian.

I nadszedł czas na modlitwę powszechną. Była to modlitwa niezwykła, ponieważ cały jej tekst był odpowiednio 
przekształconym  (w  formę  modlitwy)  tekstem  Ks.  Wrzesińskiego.  Czytana  była  w  czterech  językach  – 
angielskim, polskim, niemieckim i rosyjskim co podkreśliło zjednoczenie w walce z biedą, o którego wadze pisał 
ks. Wrzesiński.

Gdy nabożeństwo dobiegło końca przeszliśmy do stołówki która mieści się w budynku Französischer Dom. Było 
to chyba najważniejsze doświadczenie tego dnia. Nie samo przejście oczywiście, tylko to co działo się w owej 
stołówce. Oprócz nas były tam także ofiary wykluczenia społecznego – ludzie biedni, inaczej biedni niż w Polsce, 
w inny i może nieco miej zauważalny sposób, ale posiadający znamiona ofiar wykluczenia społecznego. Oprócz 
nas to może niezbyt fortunne sformułowanie - nikt nie był „oprócz“. Raczej „Razem“. I to Razem przez wielkie 
„R“. Razem w sensie tak fizycznym jak i duchowym.

Po wspólnym posiłku – w koszulkach z hasłem przyświecającym nam w tym dzisiejszym dniu, i które (mam 
nadzieję) zostanie w nas wszystkich na długo – „Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa 
Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.” – udaliśmy się na Dworzec 
Główny. A udaliśmy się tam żeby potańczyć. Przy akompaniamencie saksofonu, kontrabasu i werbla zostało 
odtańczone tango, a następnie tańce „wielce improwizowane”.
Przypadkowi ludzie bynajmniej nie wytykali nas palcami. Przeciwnie – wydawali się być mile zaskoczeni faktem 
że ktoś promuje naprawdę wartościowe idee w sposób radosny i bliski ludziom.

W trakcie „potańcówki” na dworcu były rozdawane ulotki i opaski na nadgarstek z ww. tekstem patrona całej 
akcji.  I  przyszła pora na ostatni  punkt programu – przejście  do Parlamentu Drzew. Szliśmy ulicami Berlina 
tworząc łańcuch trzymających się za ręce ludzi. Parlament Drzew to cmentarz – obsadzony drzewami cmentarz 
poświęcony ofiarom przemocy. Tam śpiewał chór, tam padały ważne słowa zawarte w przemówieniach (m.in. w 
przemówieniu Maschy Jean-Lambert – gospodyni Haus Neudorf), ale najważniejsze było to kto się tam zebrał i w 
jakim celu.

Zebraliśmy się tam nie jako grupa smętnych i  rozpamiętujących dawne czasy jednostek,  tylko jako radosna 
społeczność  patrząca  w przyszłość  i  mająca  świadomość  że  bieda,  jako  że  jest  już  poważną  starszą  panią, 
niedługo opuści ten świat i jej zejściu z tego świata będzie towarzyszył wielki płacz, czego sobie i wszystkim 
życzę.

Jakub

Sprawozdanie z działalności za rok 2008 – ATD Czwarty Swiat –  23 Marca 09

W  Strzelcach  Opolskich,  bezpłatne  posiłki  dla  najuboższych  mieszkańców  gminy  były 
ufundowane przez Urząd Miejski. 

i  też  w  Berlinie...  Oto  relacja  Jakuba,  uczestnika  berlińskich  obchodów,  który  mieszka  w 
Pruszczu:
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7 - Kampania dialogu społecznego na rzecz ratyfikacji przez 
Polskę  zrewidowanej  Europejskiej  Karty  Społecznej  Rady 
Europy - 2008-2010

10 grudnia 1948 r. w Paryżu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło i proklamowało Powszechną 
Deklarację  Praw  Człowieka.  Dokument  ten  stał  się  fundamentem  budowania 
międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Wraz z obchodami rocznicy uchwalenia 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia każdego roku na całym świecie obchodzi 
się Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia 2008 r. Apel, mający rozpocząć kampanię dialogu społecznego na rzecz ratyfikacji 
przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, ogłosili w Kielcach działacze ruchu 
ATD Czwarty Świat.

"Apel Kielecki" odczytano w 60. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
przy replice paryskiej Płyty Praw Człowieka. 

W ramach Apelu  wezwaliśmy inne organizacje,  związki  zawodowe i  rząd do działań,  które 
doprowadzą do ratyfikacji przez Polskę Karty w 2010 roku, który będzie w Europie rokiem walki 
z ubóstwem i wykluczeniem.

Zrewidowana  Europejska  Karta  Społeczna,  uchwalona  w  1996  roku,  jest  jednym  z 
podstawowych  dokumentów  Rady  Europy.  Określa  prawa  i  wolności,  a  także  mechanizm 
kontrolny gwarantujący ich poszanowanie przez państwa będące stronami Karty.  Zgodnie z 
Kartą,  wszyscy Europejczycy korzystają  z  takich samych praw,  a  prawa te  mają wpływ na 
wszystkie  aspekty  ich  codziennego  życia,  włącznie  z  mieszkaniem,  zdrowiem,  edukacją, 
zatrudnieniem, zabezpieczeniem społecznym, indywidualnymi podróżami i niedyskryminacją.
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 Apel Kielecki -  10 grudnia 2008
My,  osoby  bezdomne,  rodzice,  ludzie  pracy,  pracownicy  służb  socjalnych,  studenci,  emeryci,  osoby 
wybrane do władz lokalnych, od wieku lat wspierający się nawzajem,

My, obywatele Kielecczyzny, zebrani z okazji 60-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, ogłaszamy apel.

Dzisiejszego  wieczoru  wzywamy  wszystkich  do  dialogu  i  działania na  rzecz  ratyfikacji  przez  Polskę 
zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

W dniu  17  października  2007  r.,  Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  wypisaliśmy  w  sercu 
Wojewódzka  Świętokrzyskiego,  w  jednym  najuboższych  regionów  w  Polski  i  w  Unii  Europejskiej, 
przesłanie Ojca Józefa Wrzesińskiego: 
Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, Prawa Człowieka są łamane. Jednoczenie się dla  
ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem .
Słowa  te  są  wyryte  na  tablicach  wielu  miast  i  stolic  świata.  Witają  obywateli  przed  Radą  Europy  w 
Strasburgu i  przed Parlamentem Europejskim w Brukseli.  Wypisane są przed siedzibą ONZ w Nowym 
Jorku, przed Międzynarodowym Biurem Pracy w Genewie.

Dzisiejszego  wieczoru,  10  grudnia  2008  roku,  w Kielcach  pragniemy  przedłużyć  to  przesłanie  przez 
przyjęcie zobowiązania.      

Rok 2009 będzie dla nas okazją do tworzenia dialogu społecznego, którego celem będzie dołączenie Polski 
do 25 krajów, które ratyfikowały zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz do 14 krajów 
które zaakceptowały procedury skarg zbiorowych.

Uważamy, że ratyfikacja Karty będzie miała duże znaczenie dla wszystkich polskich obywateli. Uznaje ona 
bowiem prawa dotyczące mieszkania, zdrowia, edukacji i stosownej pracy. Mówi o szczęśliwym  rozwoju 
naszych dzieci. Wzywa do ochrony nas przed dyskryminacją, wykluczeniem, biedą. Każdemu przyznaje 
wolność o którą tak usilnie w Polsce walczyliśmy.   

Rozpocznijmy dialog społeczny i podejmijmy konkretne działania tak, aby w roku 2010 roku Polska 
ratyfikowała zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną!

Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. 
Niech naszym celem będzie zrobienie kroku w kierunku wolności, godności i praw człowieka w Polsce.

Ten Apel Kielecki rozpoczyna Kampanię na rzecz dialogu dotyczącego ratyfikacji  
przez Polskę zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej
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B.2.2 -  Inna lokalna działalność w 2008 r.

● Regularne "spotkania przyjaźni i solidarności" - Kielce

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. 

Ta lokalna działalność grupy kieleckiej,  krótko tutaj  opisana, może wydawać się skromna w 
porównaniu z  projektami  opisanymi  wcześniej.  W gruncie  rzeczy,  te  regularne spotkania w 
Kielcach oraz przyjaźń, wzajemna pomoc i solidarność jako rezultaty tych spotkań, stanowią 
naturalną  i  konieczną  bazę,  dzięki  której  ATD w  Kielcach  wnosi  bardzo  ważny  wkład  we 
wszystkie wyżej opisane projekty.

● Nowe biuro i porady prawne - Warszawa

W nowym biurze w Warszawie regularnie pracowały trzy osoby. Bardzo często przychodziła też 
wolontariuszka ATD do pomocy, a od czasu do czasu inni wolontariusze związani z projektami: 
Bibliotek  Podwórkowych,  Tapori  i  innymi.  Od listopada 2008 przyjęliśmy również  studentkę 
pedagogiki  z UW na praktyki.  Biuro otwarte było od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 
18.00, ale bardzo często dłużej ze względu na ilość pracy czy spotkania z wolontariuszami. 
Byliśmy w biurze również w soboty przed południem i po południu, by wraz wolontariuszami 
przygotować i wyjechać na Biblioteki Podwórkowe.

Od listopada 2008 rozpoczęliśmy w nowym biurze w Warszawie udzielanie nieodpłatnych porad 
prawnych. Bezpłatne świadczenie porad prawnych było efektem współpracy z Towarzystwem 
Charytatywnym Im.  Św.  Marcina.  Udzielają  ich  woluntarystycznie  prawnicy  (niektórzy  już  z 
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wieloletnim doświadczeniem). Porady odbywają się w piątki, w godz. 17.00 – 19.00. Zazwyczaj 
po porady przychodzą 2-4 osoby w każdy piątek. 

● Świetlica TAPORI oraz „Studenci dla Indii – inicjatywa wolontariacka” - 
Bydgoszcz

Świetlica  TAPORI przy  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Bydgoszczy  (Marzec  –  
czerwiec 2008r). Powstała w marcu 2008r. i funkcjonowała do czerwca 2008r. Adresowana było 
do dzieci  w wieku 7  –  12  lat  zamieszkałych w dzielnicy  Bydgoszcz –  Łęgnowo,  które  jest 
oddalone od centrum miasta i nie może zaoferować nic swoim mieszkańcom. Tu dzieci uczyły 
się poznawać siebie, swoje prawa, uczyły się zasad funkcjonowania w grupie oraz szacunku do 
innych;  uczyły  się  postaw  koleżeńskich.  Kanwą  programową  Świetlicy  była  idea 
Międzynarodowego Ruchu Dzieci Tapori. Po wakacyjnej przerwie we wrześniu 2008r.nastąpiła 
niespodziewana,  100  –  procentowa  zmiana  kadry  wychowawczej  świetlicy,  wraz  z  czym 
zmieniono również nazwę świetlicy oraz zasady i cele jej funkcjonowania.

      Swietlica Tapori        Studenci dla Indii

„Studenci  dla  Indii  –  inicjatywa  wolontariacka”  (Styczeń  –  wrzesień  2008r).  Grupa 
kilkunastu studentów z Bydgoszczy wraz z koordynatorami Projektu w styczniu 2008r. podjęła 
działania  o  charakterze  wolontariackim,  mające  na  celu  poprawę  życia  codziennego  osób 
najbardziej potrzebujących pomocy. Projekt „Studenci dla Indii – inicjatywa wolontariacka” był 
skierowany do najbiedniejszych grup społecznych, wykluczonych z systemu kastowego Indii. W 
ramach  prac  budowlanych,  opieki  nad  chorymi,  w  tym  trędowatymi  i  nauki  najmłodszych 
studenci  zamierzali  poświęcić  swój  czas  i  pracę  na  rzecz  społeczności  lokalnej  Karnataka 
(stanie leżącym na południu Indii).
Fundacja  „WIATRAK”,  Kujawsko  –  Pomorska  Szkoła  Wyższa  w  Bydgoszczy  oraz 
Stowarzyszenie  Przyjaciół  Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty  Świat  wsparły  tę  cenną 
inicjatywę  studencką,  uważając,  iż  jest  to  działanie  wyjątkowo  wartościowe,  godne 
naśladowania  i  kształtujące  postawy  otwartości,  szacunku  dla  godności  ludzkiej.  Odwaga 
młodych ludzi, podejmujących to trudne doświadczenie, zasługuje na szczególne uznanie.
Zaangażowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat było 
oparte o partnerstwo, polegające na udzieleniu merytorycznego szkolenia w zakresie wiedzy na 
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temat ubóstwa, szczególnie w krajach trzeciego świata, oraz na podzieleniu się wiedzą w tym 
zakresie pochodzącą od samych ubogich. Szkolenie to nadało szczególny wymiar w podejściu 
studentów  uczestniczących  w  projekcie,  z  uwagi  na  szczególne  podejście  do  ubogich  (z 
szacunkiem,  podkreślając  godność  człowieka).   Szkolenie  miało  miejsce  w  Kujawsko  – 
Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy dnia 19 maja 2008r. 

Studenci i organizacje partnerskie, uczestniczące w projekcie, żywiły nadzieję, iż organizacje, 
prężnie  działające  firmy  oraz  osoby  prywatne  wspomogą  finansowo  lub  materialnie  to 
przedsięwzięcie,  uczestnicząc  tym  samym  w  dobrym  dziele  na  rzecz  drugiego  człowieka. 
Niestety  oczekiwania  i  potrzeby  finansowe  organizatorów  przerosły  możliwości  sponsorów. 
Realizacja projektu została zawieszona. 

Wizyta  Sarah  Welford  (Delegacja  ATD  przez  UE  w  Brukseli)  w  Centrum  Integracji 
Społecznej w Bydgoszczy 21 kwietnia 2008r. Spotkanie z osobami bezrobotnymi, uczestnikami 
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Rozmowa z nimi na temat ich opinii co do 
uczestnictwa w zajęciach w CIS. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań polskiej delegacji 
na 7-me europejskie spotkanie osób dotkniętych ubóstwem.

● Świadomość i życie ludzi na wsi – Górzno – Lidzbark

Mówiąc  o  zaangażowaniu  przyjaciół  z  Górzna  w  projekt  Bibliotek  Podwórkowych  i  Tapori, 
chcemy  dodatkowo podkreślić, że ich rola i miejsce w Ruchu ATD w Polsce są bardzo ważne. 
Mieszkając na wiosce i pracując w małym miasteczku, usiłują zrozumieć w jaki sposób ludzie 
mieszkający na wsi  i  mający ciężkie życie,  mogą odnieść się do przesłania ATD i  jakie są 
możliwości  ich  zaangażowania  w  nasze  projekty.  Ich  wiedza  i  refleksja  oparta  na 
doświadczeniach  życia  na  wsi  jest  bardzo  cennym  wkładem  w  refleksję  ATD  dotyczącą 
skrajnego ubóstwa i wykluczenia w skali całego kraju. 

Nasi  przyjaciele  i  wolontariusze są  też  osobiście  zaangażowani  w projekt   Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Szkół  Katolickich  „Zacznijmy  od przedszkola”.  Odpowiednio  wcześnie  rozpoczęta 
edukacja  dla  wszystkich  dzieci  jest  jednym  z  elementów  walki  ze  skrajnym  ubóstwem  i 
wykluczeniem.
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C – Nagrody 2008

Świętokrzyski Anioł Dobroci 2008

Czujemy  się  wszyscy  uhonorowani  z  powodu  otrzymania  przez  naszą  przyjaciółkę  i 
wolontariuszkę Terelizę Braun Statuetki Świętokrzyskiego Anioła Dobroci. Wręczenie nastąpiło 
21 listopada br., w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wszyscy wiemy jak bardzo 
Tereliza Braun jest zaangażowana i jesteśmy z niej dumni. Doceniamy również wszystko, co 
uczyniła dla rozwoju ATD w Polsce.

Nagroda UNESCO/Bilbao za rozpowszechnianie kultury praw człowieka

10  grudnia  2008  roku,  Międzynarodowy  Ruch  ATD  Czwarty  Świat  otrzymał  w  siedzibie 
UNESCO w Paryżu honorową Nagrodę UNESCO/Bilbao za rozpowszechnianie kultury praw 
człowieka.  Jest  to  wyraz  wdzięczności  za  szczególny  wkład  ATD  Czwarty  Świat  i  jego 
założyciela, ojca Józefa Wrzesińskiego, w walkę o przestrzeganie praw człowieka i brak zgody 
na występowanie skrajnego ubóstwa.

Dwa wyróżnienia Nagrodą zostały przyznane po raz pierwszy w tym roku. Nagroda główna 
została wręczona Stefanowi Hessel, niestrudzonemu obrońcy praw człowieka.

Jury  bardzo  zależało  by  przyznać  naszemu  Ruchowi  tytuł  honorowy,  aby  przez  to  okazać 
wdzięczność za jego trwałe zaangażowanie w rozpowszechnianie wizji społeczeństwa opartego 
na respektowaniu godności i wszystkich praw człowieka.
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D - Partnerzy
Wolontariusze i przyjaciele Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat dziękują:
Wszystkim dzieciom i rodzicom,

Kierownikom i wychowawcom ze świetlic, szkół i innych grup dziecięcych, którzy przeprowadzili 
zajęcia Tapori służyli dzieciom wszelką pomocą,

Dyrekcji, pracownikom i wolontariuszom:

– Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
– Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
– Liceum Ogólnokształcącemu SPSK w Górznie
– Towarzystwu Charytatywnemu Im. Św Marcina w Warszawie
– Urzędowi Dzielnicy Praga Południe w Warszawie
– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie
– Klubom Wolna Strefa w Kielcach
– Stowarzyszeniu Arka Nadziei w Kielcach
– Stowarzyszeniu Monar w Warszawie
– Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II i MOPRu w Kielcach
– Wydawnictwu „Więź”w Warszawie
– Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
– Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Dziękujemy szczególnie pani Danucie Kuroń i jej Fundacji Edukacyjnej im. Jacka Kuronia oraz 
panu Antoniemu Tercha i Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich, 
dzięki którym letnie workcampy mogły dojść do skutku.

Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo i materialnie.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek  sposób  pomogli;  wszystkim,  którzy 
pomagali w przeprowadzeniu zajęć, tłumaczyli. Wszystkim, którzy wspierali nas duchowo 
i nie szczędzili dobrego słowa.
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