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Nasze 40-lecie

Stowarzyszenie Komitet Dziecka Nr KRS: 0000070237 powstało jako organizacja pozarządowa
w 1979 roku jako odpowiedź łódzkich społeczników na apel ONZ w Międzynarodowym Roku
Dziecka. Od 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego. Jako jedyne w województwie
łódzkim działa wyłącznie w oparciu o wolontariat, co oznacza, że wszystkie fundusze jakie
otrzymuje Stowarzyszenie są wykorzystywane na jego działalność statutową. Najważniejszym
celem organizacji jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Założycielką i pierwszą przewodniczącą Komitetu Dziecka była dr Genowefa Adamczewska,
która za pracą na rzecz dzieci została wyróżniona Orderem Uśmiechu (1993 r.), Nagrodą
Miasta Łodzi (2015 r.) oraz Medalem Serce Dziecku (2017 r.). Po 38. latach przewodniczenie
Stowarzyszeniu przejęła Alicja Wojciechowska - była wieloletnia dyrektor XXV Liceum
Ogólnokształcącego w Łodzi, wyróżniona Medalem Jordana, tytułem Przyjaciel Dziecka oraz
Medalem Serce Dziecku.

Przez wiele lat działalność Komitetu Dziecka wspierali znakomici łodzianie różnych profesji.
Wśród nich byli m.in.: Barbara Dębieć, Danuta Falak, Zofia Ajnenkiel, Stanisław Kluska, Jerzy
Jurkiewicz i wielu innych.

Wielkie znaczenie dla działalności społecznej Stowarzyszenia ma życzliwa atmosfera
stworzona przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Tam od lat znajduje się siedziba
Komitetu Dziecka. Kolejni dyrektorzy Pałacu - Mirosław Wilk, Maria Olbrychowska, Monika
Kamieńska, Barbara Słabicka i Adam Kocher oraz inni pracownicy zawsze wspierali działalność
na rzecz dzieci.

Przez 40 lat Komitet Dziecka doświadczył serdecznej pomocy od władz wojewódzkich i
miejskich. Dużym wsparciem była i jest pomoc wielu sponsorów i sympatyków, co pozwoliło
realizować ambitny i bardzo potrzebny program pomocy dzieciom.

Od 1982 roku Stowarzyszenie organizuje w grudniu w Teatrze Wielkim w Łodzi integracyjną
imprezę świąteczno-noworoczną dla dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego. Organizację tego
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przedsięwzięcia każdego roku wspiera Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji UMŁ.
Wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania młodzieży i nauczycieli z II LO, XV LO, XXIII
LO oraz XXV LO. Zawsze jest to przedstawienie i paczka ze słodyczami od św. Mikołaja. W
przerwach przedstawienia czas umila orkiestra Szkoły Podstawowej nr 44 grając kolędy i
światowe standardy muzyczne. Dyrygentem orkiestry jest dyrektor szkoły - Paweł Miszczak.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 38 tys. dzieci, a Mikołajowie wręczyli ok. 50 tys. paczek.
Paczki w tym czasie otrzymują także dzieci leżące w łódzkich szpitalach.

Od 1988 roku w Dniu Dziecka w samo południe Komitet Dziecka organizuje spotkania pod
Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów. Przychodzą na nie byli więźniowie
hitlerowskiego obozu dziecięcego przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz młodzież szkolna z Łodzi
i różnych miejscowości województwa łódzkiego. Tego dnia przed uroczystością XXIV LO w
swoim gmachu organizuje od 2006 roku seminarium poświęcone historii obozu.

Od lat pełni pieczę nad pomnikiem i utrzymuje kontakty z byłymi więźniami obozu znajdująca
się w pobliżu 81 Szkoła Podstawowa pod kierownictwem Bożeny Będzińskiej -Wosik.

Od 31 lat wielką rolę wychowawczą spełnia powoływana co 2 lub 3 lata Kapituła Medalu Serce
Dziecku złożona z uczniów łódzkich szkół. Co roku Kapituła rozpatruje wnioski i przyznaje
najwyższe regionalne wyróżnienie dla osób dorosłych pracujących na rzecz dzieci. Przez
wszystkie lata przyznano ogółem 310 medali. Wśród nich niecałe 10% stanowią medale
przyznane instytucjom. Do najbardziej znanych osób uhonorowanych przez Kapitułę należą:
Jerzy Owsiak, Janina Ochojska, Jolanta Kwaśniewska oraz Jolanta Chełmińska.

Dziękujemy Wszystkim za wieloletnie wsparcie.
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