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                                    S p r a w o z d a n i e 
 
                   Zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin 
 
                         za okres  1.03.2008 – 28.02.2009  
 
 
I.   Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia. 
 
W omawianym okresie skład Prezydium był następujący: 
Izabela Dzieduszycka                                   przewodnicząca 
Adam Pietrzak                                              vice-przewodniczący 
Michał Ginter                                               vice-przewodniczący 
Tadeusz Hofman                                           skarbnik 
Magdalena Kiełczewska                               sekretarz 
O. Mirosław Paciuszkiewicz                        moderator                                           
Marcin Gromnicki                                        członek prezydium 
 
Pozostałymi członkami Zarządu są: 
Marek Jagielski, Maria Ossolińska, Hanna Jastrzębska, Marta Bejnarowicz, Ewa 
Szlubowska, Krzysztof Ziółkowski, Iwona Wiśniewska, Franciszek Witkowski, 
Mariusz Wodzyński, Maria Jęczmyk, Rafał Podlewski, Maciej Błaszczyk,  
Maciej Radziwiłł, Marek Danielewski, Teresa Krynicka. 
 
W czasie całego omawianego okresu działały cztery zespoły tematyczne, w 
skład których wchodzą członkowie Zarządu: 
1. Zespół d/s Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin – przewodniczący   
Marek Jagielski 
2. Zespół ds. młodzieŜy – przewodniczący Michał Ginter 
3. Zespół ds. świetlic – przewodnicząca Maria Ossolińska 
4. Zespół ds. szkół Przymierza Rodzin – przewodniczący Marcin Gromnicki. 
Sprawozdania z działalności ww. czterech zespołów przekazane zostały 
Ośrodkom drogą elektroniczną i dołączone są do niniejszego sprawozdania. 
Trzech członków Zarządu prowadzi działalność jednoosobowo: Hania 
Jastrzębska – marketing, Ewa Szlubowska – poszukiwanie sponsorów i stałe z 
nimi kontakty, Krzysztof Ziółkowski – reprezentacja Przymierza na zewnątrz i 
udział w spotkaniach, na które proszeni są członkowie Zarządu. 
Sprawozdania ww. osób dołączone są do niniejszego sprawozdania. 
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Działała równieŜ Rada Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin, której w roku 
szkolnym 2007/2008 przewodniczyła p. Mirosława Galas dyrektorka Zespołu 
Szkół  im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Bielanach, a w roku 2008/2009 
przewodniczy p. Marzanna Leociak – dyrektora Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego na Mokotowie. W czasie spotkań 
Rady dyrektorzy dzielili się wieloma doświadczeniami i opracowali kilka 
istotnych dla szkół dokumentów. 
 
II.  WaŜniejsze sprawy, nad którymi pracował Zarząd i Prezydium 
 
W omawianym okresie odbyło się trzy zebrania  Zarządu i 8  zebrań Prezydium, 
na których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące róŜnych spraw 
Stowarzyszenia, Terenowych Ośrodków,  uczelni, szkół i świetlic – sprawy 
finansowe, programowe,  personalne i organizacyjne. 
Na zebraniu Zarządu w dniu 27 marca 2008 r. przyjęto uchwałę o przyjęciu 
sprawozdania finansowego i zatwierdzeniu bilansu za rok 2007 i przekazano 
zysk na fundusz statutowy Przymierza Rodzin 
Prezydium wielokrotnie rozwaŜało sytuacje Terenowych Ośrodków Przymierza 
Rodzin, których działalność niemal całkowicie zanikła. Członkowie Prezydium 
przeprowadzali rozmowy z tymi ośrodkami uzgadniając pozostanie ich nadal w 
Przymierzu, bądź zakończenie działalności. 
DuŜa część obrad Prezydium jak i Zarządu poświęcona była szkołom 
Przymierza Rodzin m.in. w kwestiach wychowawczych, finansowych i 
organizacyjnych. 
Prezydium zajmowało się takŜe problemami świetlic, przy czym najbardziej 
wiejską świetlicą  im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jeziorku. 
Zatwierdzono równieŜ nowy regulamin przyznawania tytułu członka 
honorowego Przymierza Rodzin. 
Przygotowano i koordynowano po raz trzeci obchody Dnia Papieskiego: 11-13 
października – głównie zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Pieniądze te przeznaczone są na stypendia dla zdolnej młodzieŜy z 
rodzin ubogich ze środowisk wiejskich i małych miast. 
UwaŜamy, Ŝe ta akcja ma potrójne wartości: 

1. Uczy nasze dzieci i młodzieŜ wspomagania potrzebujących, a przez to 
umoŜliwia zdolnej ubogiej młodzieŜy ukończyć szkoły średnie i studia. 

2. Wyjście dzieci, młodzieŜy, rodziców, dziadków na ulice z emblematami 
Fundacji, na których znajduję się krzyŜ, jest wyrazem naszej wiary w 
Chrystusa. Najwięcej pieniędzy zbierają rodziny, gdy rodzice wraz z 
dziećmi kwestują na ulicach i w róŜnych miejscach 

3. Akcja w Dniu Papieskim łączy całe Przymierze, gdyŜ kwestują Terenowe 
Ośrodki, Szkoły, Świetlice. 

W 2008 r. zebraliśmy ponad 80 tys. zł. Szczególne podziękowanie dla 
Przymierza Rodzin przekazał za tę akcję Ks. Abp. T.Gocłowski. 
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Koordynowano równieŜ akcją zbiórki pieniędzy z 1% podatników od osób 
prywatnych. W 2008 roku za rok 2007 zebrano ponad 270 tys. zł. 
Prezydium przygotowuje propozycje podziału pieniędzy na szkoły świetlice, 
TOPR-y pozyskane na organizowanych imprezach charytatywnych – balach, 
piknikach i aukcjach obrazów oraz z 1%. Zarząd propozycje zatwierdza lub 
wprowadza korektę. 
Na zebraniu Prezydium w dniu 19.01.2009 r. podjęto decyzję w sprawie 
ufundowania miedzianych tablic, które zostaną powieszone na zewnętrznych 
ścianach szkoły im. Jana Pawła II na Ursynowie, Szkoły WyŜszej im. Bł. 
Edmunda Bojanowskiego oraz Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki na 
Bielanach. Propozycja tekstu jest następująca: ”Zarząd Stowarzyszenia 
Przymierza Rodzin składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom oraz 
instytucjom, które w róŜnoraki sposób przyczynili się do powstania  i 
rozwoju szkoły”.              
 

III.  Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin 
 
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 12.02.2009 r. na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Ryszarda Walendzika, aby na 
podstawie § 52 Statutu Przymierza Rodzin rozwiązać 11 Ośrodków. Prezydium 
podjęło uchwałę, aby rozwiązane zostały niŜej wymienione Ośrodki, które 
zaniechały działalność określoną w statucie Przymierza. 
 

1. TOPR przy parafii Św. Trójcy w Warszawie 
2. TOPR przy parafii Św. Zygmunta w Warszawie 
3. TOPR przy parafii Św. Wojciecha w Warszawie 
4. TOPR przy parafii Św. Barbary w Warszawie 
5. TOPR przy parafii NMP Królowej Aniołów w Warszawie 
6. TOPR przy parafii Św. Aleksandra w Warszawie 
7. TOPR przy parafii Wszystkich Świętych w Warszawie 
8. TOPR przy parafii Św. Jana Kantego w Legionowie 
9. TOPR przy parafii BoŜego Ciała w Gdańsku-Morenie 
10. TOPR przy parafii Św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie 
11. TOPR przy parafii Św. Bernarda w Sopocie 

 
Obecnie formalnie zarejestrowanych jest i działa 13 Terenowych Ośrodków: 
- w Archidiecezjach: 
  Warszawskiej               -               8 
  Gdańskiej                     -                1 
- w Diecezjach: 
  Łowickiej                      -               2 
  Siedleckiej                     -               1 
  Warszawsko-Praskiej    -               1 
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Z pośród trzynastu ośrodków nie wszystkie w pełni realizują cele Przymierza. 
Są jednak i takie, ośrodki, które wykazują duŜą aktywność m.in. prowadzą prace 
wychowawcze z dziećmi i młodzieŜą, spotkania z rodzicami – zapraszają na 
comiesięczne prelekcje p. Adama Pietrzaka, prowadzą prace na rzecz parafii. 
Organizują bardzo dobre obozy w lecie i w zimie jak np. Ośrodki Najświętszego 
Zbawiciela, Św. Jakuba, Św. Andrzeja Boboli  i Ośrodek na Bernerowie. 
Ośrodki w Rawie Mazowieckiej, Kutnie i Ursusie wzorcowo prowadzą świetlice 
środowiskowe. Dla tych ośrodków ich koordynatorów i wychowawców oraz 
kierowników, pracowników i wolontariuszy świetlic naleŜy wyrazić szczególne 
słowa uznania. 
Terenowymi Ośrodkami z ramienia Zarządu zajmuje się zespół ds. Ośrodków, 
który w omawianym okresie nie wykazywał dostatecznej aktywności i nie 
potrafił nawiązać skutecznych kontaktów szczególnie ze słabszymi Ośrodkami. 
Drugim zespołem jest Zespół ds. MłodzieŜy, który prowadzi bardzo aktywną 
działalność – organizuje obozy szkoleniowe dla wychowawców, pomocników i 
wachtowych, zebrania kadry Przymierza, prowadzi prace formacyjną – 
rekolekcje, obóz formacyjny, cotygodniowe spotkania, uroczystość 
przyjmowania krzyŜy, pielgrzymka do sanktuarium w Miedniewicach, zajmuje 
się organizowaniem wspólnych dla wszystkich ośrodków konkursów: jak 
Konkurs Teatralny i Konkurs Biblijny. Za tę działalność na rzecz Ośrodków 
naleŜą się dla członków zespołu słowa szczególnego uznania. 
Bezpośrednia działalność Zarządu na rzecz Ośrodków podobnie jak w latach 
poprzednich sprowadzała się przede wszystkim do: 

a) prowadzenia przez kol. Adama Pietrzaka pracy formacyjnej        
z rodzicami – w 2008 r.: wygłosił 60 prelekcji w Warszawie, 
Garwolinie, Rawie Mazowieckiej, Kutnie,   zorganizował i 
prowadził z Ojcem Mirosławem Paciuszkiewiczem obóz dla 
rodzin w Strachocinie 
a) udzielania pomocy finansowej dla organizowanych obozów 
b) organizowanie dni skupienia, spotkań świątecznych imprez, 

pielgrzymek dla całego Przymierza 
Przedstawiając obecną działalność Zespołów tematycznych i Zarządu na rzecz 
TOPR-ów mamy świadomość, Ŝe moŜemy i powinniśmy zwiększyć naszą 
aktywność, ale musi to współgrać ze środowiskiem danego ośrodka. 
Zarząd i zespoły tematyczne podejmą równieŜ działania reaktywowania 
niektórych dawnych ośrodków lub załoŜenia nowych w parafiach. Pozwala na to  
szkolona dość liczna kadra nowych wychowawców i pomocników. 
 
 IV.  Uczelnia, szkoły i przedszkole Przymierza Rodzin. 
 

1. Szkoła WyŜsza Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego – przyjęła w 2008 r. 132 studentów na kierunki filologia 
polska, historia, geografia, turystyka, pedagogika. KaŜdy z tych kierunków 
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ma po dwie specjalności. Wysoki poziom nauczania –  uczelnia w 
rankingu zajmuje w Polsce wśród  szkół społecznych licencjackich 8 
miejsce i pierwsze w Warszawie – sprawia, Ŝe część studentów juŜ po I 
semestrze odpada, co powoduje niŜsze przychody i trudności finansowe. 
Obecnie na studia dzienne i zaoczne uczęszcza 295 studentów. Uczelnia 
prowadzi 3 kierunki studiów podyplomowych, na które uczęszcza 103 
słuchaczy. O dobrym poziomie nauczania świadczy i to, Ŝe niemal 
wszyscy absolwenci po zdaniu licencjatu dostają się na państwowe 
uniwersytety – na studia magisterskie – wielu na Uniwersytet Warszawski. 
Część juŜ ma dyplom magisterski, a niejeden otrzymał propozycję 
przejścia na studia doktoranckie. Obecnie Uczelnia przygotowuje wniosek 
o akredytację studiów magisterskich na kierunku – geografia. W ubiegłym 
roku Uczelnia uruchomiła Uniwersytet Trzeciego Wieku, na który 
uczęszcza ok. 60 osób. 

2. Przymierze Rodzin jest organem prowadzącym 9 szkół – 3 podstawowe, 4 
gimnazja, 2 licea. Do szkół tych uczęszcza 1423 uczniów. Jedno 
gimnazjum i jedno liceum znajduje się w Garwolinie, pozostałe szkoły w 
Warszawie. 

3. Do szkół  Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II na Ursynowie uczęszcza 
obecnie 661 uczniów. Szkoły te osiągają dobre wyniki w rankingach. 
Liceum w rankingu na rok 2007/2008 zajęło 15 miejsce w Warszawie. 

4. Do szkoły podstawowej i gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki na  
Bielanach uczęszcza 303 uczniów. Szkoła podstawowa w rankingu za rok 
2007/2008 zajęła I miejsce w Warszawie. To duŜy sukces. Stopniowo 
poprawia się sytuacja w gimnazjum, gdzie przychodzą coraz lepsi 
uczniowie. 

5. Do szkoły Przymierza i. Ks. Jana Twardowskiego – szkoły podstawowej 
na Mokotowie i Gimnazjum na Kabatach uczęszcza 205 uczniów. Szkoła 
podstawowa cieszy się bardzo dobrą opinią i ma znacznie więcej 
kandydatów niŜ moŜe ze względów lokalowych przyjąć. Mimo usilnych 
starań tak szkoły jak i Zarządu, nie udało się znaleźć dla tej szkoły 
odpowiedniego budynku. Dopiero w ostatnich tygodniach pojawiła się 
nadzieja, Ŝe 2010 roku pozyskamy właściwy budynek. 

6. Liceum Przymierze Rodzin w Garwolinie zajmuje nadal w rankingu 
pierwsze miejsce na terenie dawnego województwa siedleckiego. Do 
liceum i gimnazjum uczęszcza 254 uczniów. 

7. Przedszkole PR na Ursynowie prowadzone nadal przez Ewę i Andrzeja 
Bocheńskich metodą Montessori, cieszy się dobrą opinią. Obecnie do 
przedszkola uczęszcza 40 dzieci. Kilkoro z nich pójdzie w tym roku do 
szkoły. Na jedno zwalniane miejsce ubiega się kilku kandydatów. Warunki 
lokalowe nie pozwalają na pełne zaspokojenie zgłoszonych potrzeb. 
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Od 1 września 2008 r. wzrosło zatwierdzane przez Zarząd czesne w 
następujących szkołach: 
 
- Szkoła im. Jana Pawła II na Ursynowie  z 700 zł na 820 zł 
- Szkoła Ks. Jana Twardowskiego na Mokotowie  z 730 zł na 800 zł 
- Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Bielanach  z 730, 510, 435 
  zł na 800 *, 650 *, 550 zł. /* zniŜka na drugie i trzecie dziecko/. 
PodwyŜka czesnego pozwoliła na wzrost płac dla nauczycieli i 
pracowników szkół średnio od 10 – 17 %. 
 

V. Świetlice Środowiskowe PR. 
      
       W ramach Przymierza Rodzin działają trzy świetlice środowiskowe i 
jedna świetlica środowiskowa wiejska im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w 
Jeziorku, którą systematycznie wspomaga nasze stowarzyszenie. 
Do świetlicy w Rawie Mazowieckiej uczęszcza 40 dzieci i 14 młodzieŜy. 
Działa tam teŜ Klub MłodzieŜowego Wolontariatu liczący 25 osób. 
Świetlica w Kutnie obejmuje opieką wychowawczo-edukacyjną ok. 45 dzieci i 
młodzieŜy. 
Świetlica w Jeziorku zapewnia opiekę 15 dzieci i 4 młodzieŜy. Łącznie nasze 
świetlice objęły opieką 178 dzieci i młodzieŜy. Działalność świetlic jest 
najbardziej zbliŜona do charyzmatu naszego patrona Bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Prowadzenie pracy wychowawczej i edukacyjnej daje 
dzieciom i młodzieŜy, moŜliwość wyjścia z trudnej sytuacji. Dlatego trzeba 
pomyśleć czy nie podjąć starań o otwarcie jednej czy dwóch następnych 
świetlic.  
 
VI.  Dom w Podkowie Leśnej 
      
W  ubiegłym   roku   odbyło  się   siedem   spotkań   rodzin  z   dziećmi,   które   
1 września rozpoczęły naukę w naszych szkołach. Odbyły się takŜe rekolekcje 
i wyjazdy weekendowe grup dziecięcych i młodzieŜowych z Terenowych 
Ośrodków i KIK-u. Przyjmowaliśmy takŜe na trzy dniowe pobyty grupy 
młodzieŜy z Podkarpacia. Odbyły się równieŜ dwa obozy. 
Podkowa nie jest niestety nadal dostatecznie wykorzystana. Po raz  pierwszy 
Przymierze Rodzin dostało spadek. Przyjaciel Stefana Korbońskiego, którego 
imienia jest dom w Podkowie zapisał w testamencie 8600 $, które 
przeznaczymy na potrzeby domu, co pozwoli choć trochę podnieść standard 
jego wyposaŜenia. 

 
                                                                                                                                                    

 


