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DZIĘKUJĘ

Z okazji tegoż okrągłego Jubileuszu, pragnę podziękować tym osobom oraz instytucjom, bez których wsparcia i pomocy 
„nasze” działające charytatywnie Stowarzyszenie nie byłoby w stanie istnieć. Mam tu na myśli Darczyńców, przede wszystkim 
Pana Pawła Pawłowskiego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta 
i Gminy Swarzędz, jak i również radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu: Pana Macieja Sochę, a w szczególności Panią Wandę 
Konys. W dalszej kolejności muszę wymienić pozostałych sponsorów, od których również otrzymaliśmy wiele dobra: Piekarnia 
Ciastkarnia „Jankowscy M.R.K.”, „Drukarnia Swarzędzka” Stanisława i Marcina Witeckiego, Zakłady Mięsne „Andrzej Bystry”. 
Wśród wymienianych � rm, nie możemy zapomnieć również o markecie „TESCO”, który umożliwia nam prowadzenie regularnych 
zbiórek żywności przed Gwiazdką i Wielkanocą, a także o „Eurohotelu”, który jest jednym ze sponsorów spotkania zorganizowa-
nego z okazji naszego Jubileuszu 20-lecia.

Dziękuję również tym, którzy wspierali PKPS w przeszłości. Należą do tego grona osoby takie jak: Urszula Socha – Dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Anna Renda - Dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Wojciech Staniszewski – właściciel 
� rm „Clip” i „STS”, Karol Baszczyński z � rmy „Wiraż-Bus”, Andrzej Arentowski z � rmy „Cybina”, Tomasz Helak z � rmy transportowej.
Korzystając z okazji, chciałabym zaznaczyć, że jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromne zaangażowanie licznych sponsorów 
i o� arodawców podczas odbywających się, a dziś już historycznych, „Otwartych Wigilii” w Swarzędzu. Bez tej pomocy, nie 
udałoby się nam w tamtych latach, realizować największego w Wielkopolsce przedsięwzięcia, z tak dużym rozmachem. 
Zapamiętaliśmy tę jednoczącą się społecznie pomoc na zawsze i dziś raz jeszcze, wszystkim dziękujemy. Dziękujemy również 
za wszelkie dary i wsparcie: miejscowym restauracjom, � rmom wędliniarskim, piekarniom i cukierniom, kwiaciarniom, sprze-
dawcom z miejscowego targowiska, miejscowym sklepikarzom, lokalnym � rmom, a przede wszystkim wielu bezimiennym 
Mieszkańcom, którzy w swoich domach piekli, gotowali, smażyli potrawy na stoły wigilijne, dekorowali salę, pilnowali szatni 
i sprzątali po Wigiliach, okazując przy tym swoje wielkie serce. Podziękowania dla: Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, księży 
z miejscowych para� i, Muzeum z Uzarzewa za wypożyczanie zwierzątek do wystroju betlejemskiego, swarzędzkiego harcerstwa 
za współorganizację, � rm przewozowych i ochroniarskich, piosenkarzy, zespołów artystycznych, miejscowych chórów, a także 
dla lokalnych i krajowych mediów.

Swoje podziękowania kieruję również do wszystkich wolontariuszy działających w ramach Stowarzyszenia na przestrzeni 
lat, w tym m.in.: Łucji Szulkowskiej, Jadwigi Wojtasiak, Doroty Markiewicz, Urszuli Mienkiny, Magdaleny Skotnickiej, Radosła-
wa Cwojdzińskiego, Izabeli Cwojdzińskiej, Marii Bocian, Heleny Salwy, a także: Marii Kleszcz, Marii Ogoniak, Reginy Okrzos, 
Aleksandry Wawrzyniak, Andrzeja Brodziszewskiego, Marii Kaźmierczak, Eugeniusza Drozdy, Mirosławy Taberskiej-Tyl, Urszuli 
Przepióry, Eugeniusza Styły, Piotra Cichewicza, Zo� i Ludwikowskiej, Zo� i Bednarek, Grażyny Gajewskiej, Marioli Jurgowiak, 
Katarzyny Jasiak i Haliny Chmielewskiej.

Kierując podziękowania dla współpracowników, chcę podkreślić twórczą rolę Haliny Tempińskiej oraz Leszka Grajka, którzy 
byli współzałożycielami PKPS, a teraz wśród nas już Ich nie ma.

Ogromną wdzięcznością darzę również wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(dawne gimnazjum). Dziękuję Wam za dobre serca i za to, że pomimo młodego wieku, kieruje Wami chęć pomocy innym.

W podziękowaniach należy również wspomnieć o Was, drodzy Państwo – o Mieszkańcach naszej gminy, wśród których 
znajduje się wiele osób ze spółdzielczych osiedli. Wsparcie, które okazują Państwo, czy to w przynoszonych przez siebie darach, 
czy w ramach transportu wszelakich dóbr, jest dla nas bardzo cenne i podbudowuje w nas wiarę w drugiego człowieka. Dziękuję 
więc za pomoc, tak w formie � nansowej, jak i materialnej.

Jolanta Kujawska 
Prezes PKPS

JUBILEUSZ 20-LECIA



O HISTORII SŁÓW KILKA 

Z inicjatywą założenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wy-
stąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu. Pomysłodawcą był Pan 
Prezes Paweł Pawłowski. Do realizacji przystąpili Pan Leszek Grajek i Pani 
Halina Tempińska, którzy po skontaktowaniu się z Wielkopolskim Zarządem 
Wojewódzkim, zorganizowali wspólne spotkanie z lokalnym społecznikiem, 
Panią Wandą Konys, aby omówić pomysł i zastanowić się jak wprowadzić 
go w życie. Następnie zorganizowano otwarte spotkanie dla osób zaintere-
sowanych działalnością społeczną. Postanowiono utworzyć Zarząd Miejsko-
-Gminny, którego prezesem została Pani Wanda Konys.

Swarzędzki oddział PKPS powstał 17 grudnia 1997 r., z zamysłem 
pomocy dla ubogich mieszkańców osiedli – członków Spółdzielni Mieszka-
niowej. To właśnie od Spółdzielni organizacja otrzymała do swej dyspozycji 
lokal, w którym działa aż do teraz. Z czasem okazało się, że wsparcia ze strony 
Stowarzyszenia potrzebuje wiele więcej osób niż początkowo zakładano. 
Zaczęli zgłaszać się ludzie nie mający co jeść i w co się ubrać. Z tej racji, 
poszerzono zakres pomocy i rozpoczęto szukać sponsorów. Po dziś dzień PKPS 
pomaga osobom potrzebującym z całej Gminy Swarzędz. Są to rodziny 
i osoby, w których życiu pojawiło się ubóstwo, choroba, samotność, czy też 
bezdomność, na skutek czego są zagubione i nie radzą sobie z codziennym 
życiem. Pojawiały się pomysły na różne metody pozyskiwania pomocy, 
które stopniowo realizowano. Jednocześnie ruszyła też fala wsparcia ze stro-
ny mieszkańców miasta. Tym, co bardzo istotne, jest fakt, że wszystkie dary 
od mieszkańców, jak również otrzymywana żywność, od początku były ewi-
dencjonowane i tak też pozostało do dziś. Wydawanie jej bene� cjentom, 
również jest rejestrowane.

Na przestrzeni lat, ilość osób korzystających z pomocy PKPS zmieniała 
się. Na początku Stowarzyszenie miało „pod swoimi skrzydłami” około 2000 
podopiecznych, a w 2017 r. było to 1200 osób. Zmniejszenie liczby osób po-
trzebujących wynika najprawdopodobniej ze spadku bezrobocia i poprawy 
warunków życia.

Pani Wanda Konys była prezesem swarzędzkiego PKPS przez 11 lat 
(od 1997 r.). W 2008 r. jej obowiązki przejęła Pani Maria Stachoń-Wilk. 
Następnie, w 2013 r., prezesem została Pani Jolanta Kujawska, która prowa-
dzi Stowarzyszenie do dziś. 20 lat działalności Zarządu Miejsko-Gminnego 
PKPS to pasmo sukcesów pracy wolontariatu. Można powiedzieć z pełnym 
przekonaniem, że Stowarzyszenie od samego początku spełnia swoje 
zadanie i stawiane wobec niego oczekiwania. Jest sprawnie działającą 
organizacją charytatywną pozytywnie patrzącą w przyszłość.

POZYSKIWANIE 
I ROZPROWADZANIE ŻYWNOŚCI 

PKPS otrzymuje żywność głównie z dwóch źródeł. Są to produkty 
żywnościowe pozyskiwane z Wielkopolskiego Banku Żywności, które-
go jest członkiem od 2002 r., (otrzymywane są po opłaceniu składki), 
a także produkty żywnościowe współ� nansowane przez Unię Europejską 
(od 2004 r.). Żywność jest rozprowadzana wśród osób potrzebujących, 
wliczając w to codzienne wydawanie chleba, które zapewnia i dostarcza 
Piekarnia Ciastkarnia „Jankowscy M.R.K.”. Chleb dla osób potrzebujących jest 
przekazywany od poniedziałku do soboty włącznie, a także w Wielkie Soboty, 
Wigilie oraz w Sylwestry.

Stowarzyszenie otrzymuje również produkty od jednorazowych dar-
czyńców i sponsorów. 

ZBIÓRKA ODZIEŻY I RZECZY 
UŻYWANYCH

Odzież, artykuły gospodarstwa domowego i wszelkiego rodzaju inne 
przydatne przedmioty są obecnie darami od mieszkańców naszego miasta. 
Oprócz ubrań, przekazują oni zarówno mniejsze rzeczy, takie jak książki, 
zabawki, buty, talerze, jak i te o większych gabarytach – np. lodówki 
czy pralki. Mieszkańcy mogą przynosić rzeczy do magazynu we wtorki i środy 
od 16:30-19:00, a także w czwartki od 9:00-13:00.

Swarzędzka „Otwarta Wigilia”, 22 grudnia 2002 r.



WIGILIE, ZBIÓRKI, REALIZACJA 
PROGRAMÓW

W poprzednich latach, z pomocą licznych sponsorów, Stowarzysze-
nie  angażowało się w przygotowanie „Otwartych Wigilii”,  które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zrzeszały ogromne ilości ludzi. Na pierwszą 
Wigilię przybyło 60 osób, a w ostatniej, siódmej, udział wzięło ponad 700 
osób. Na przestrzeni lat organizowane były również „Wielkanocne śniadania”.

W ostatnich latach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wiel-
kanocnych, dzięki uprzejmości „TESCO”, na terenie tegoż marketu regularnie 
odbywają się są zbiórki żywności. Działania te mają na celu ułatwić i umilić 
czas Świąt osobom potrzebującym. Są prowadzone w ramach ogólnopol-
skich akcji organizowanych przez Bank Żywności. Ilość jedzenia zebranego 
podczas zbiórek przedświątecznych jest dokładnie spisywana. Informacje te 
są następnie przekazywane do WBŻ. Stowarzyszenie zawsze bowiem kładzie 
nacisk na inwentaryzację wszelkich darów, które otrzymuje.

Tworzone są paczki dla matek samotnie wychowujących dzieci, osób 
starszych, chorych, samotnych, bezdomnych oraz dla rodzin wielodzietnych.

Działania PKPS skupiają się na realizacji konkretnych programów, 
m.in. Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz 
Programu Unijnego FEAD, na podstawie którego, przydzielono w tym roku 
żywność dla 350 osób. Uczestniczenie w programach jest związane z suro-
wym przestrzeganiem obowiązujących w nich reguł i przepisów, a także 
księgowaniem, prowadzeniem dokumentacji i sporządzaniem statystyk.

Od lat PKPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, który jest współ� nansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Warto również wspomnieć, że poza realizacją programów, w 2001 roku 
Stowarzyszenie wraz z miejscową społecznością zajęło się organizacją zbiórki 
darów dla powodzian z Ostrowa Świętokrzyskiego.

WSPÓŁPRACA „ROBOCZA”

PKPS nie działa sam – współpracuje z innymi zewnętrznymi instytu-
cjami. Wśród nich znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
(ze względu na uzgodnienia dotyczące kwali� kacji poszczególnych osób 
do korzystania w żywności unijnej). Stowarzyszenie współpracuje także 

(ze wspomnianą już wcześniej) SP1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(dawne gimnazjum), gdzie za zgodą Pana Dyr. Wojciecha Szulca, prowa-
dzony jest wolontariat przez Panią Elizę Krause. Kolejną instytucją związaną 
z PKPS jest Chrześcijańska Służba Charytatywna. Odbiera ona odzież, która 
nie znalazła zastosowania wśród  podopiecznych mieszkańców, a pożytkuje 
ją w inny sposób. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem działa także organi-
zacja dla zwierząt „Przytulisko u Wandy”, która zabiera ubrania poniszczone 
i wykorzystuje je jako ściółkę dla zwierząt. Tak więc dary przynoszone 
do PKPS nie marnują się i każda rzecz jest dobrze wykorzystana.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Choć działalność wolontariuszy Stowarzyszenia najczęściej odbywa się 
w ciszy i bez rozgłosu, ich ciężka praca i zaangażowanie zostały niejednokrot-
nie dostrzeżone i nagrodzone. W 2017 r. PKPS otrzymało piękne podziękowa-
nie od Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – za realizowanie programu przezeń 
ogłaszanego i � nansowanego. Podziękowanie dotyczyło pomocy niesionej 
osobom potrzebującym i było związane ze wsparciem w zakresie przeciw-
działania patologiom społecznym, wykluczeniu i ubóstwu. 

30 maja 2017 r. odbyła się 59 Gala Wolontariatu. Na wniosek Zarządu, 
Łucja Szulkowska – wolontariuszka PKPS, została wyróżniona przez Staro-
stwo Powiatowe statuetką wolontariusza. Nie jest to jednak Jej pierwsza 
nagroda. W 2008 r. otrzymała srebrną odznakę PKPS, a w 2013 r. – złotą.

Podczas Gali, statuetką nagrodzono także Jadwigę Wojtasiak, również 
wolontariuszkę PKPS, która oprócz charytatywnej pracy na rzecz naszego 
Stowarzyszenia, pracuje jako wolontariusz i pomaga mieszkańcom na tere-
nie Wierzonki.

Wszelkie działania PKPS są również cenione przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Aby przybliżyć naszym mieszkańcom zakres obowiązków 
organizacji, w „Informatorze Spółdzielczym” pojawiło się już kilka artyku-
łów z nią związanych. IS regularnie zamieszcza adres PKPS wraz z adnotacją 
dotyczącą dni i godzin, w których można przynieść dary oraz otrzymać 
pomoc w formie ubrań lub żywności. Działalnością Stowarzyszenia inte-
resuje się również Telewizja STK, która od lat tworzy krótkie � lmy na jego 
temat. Dzięki współpracy z STK, podczas Jubileuszu 20-lecia wszystkim 
zebranym gościom został zaprezentowany specjalnie zmontowany na tę 
okazję materiał, przedstawiający historię PKPS.

PKPS udziela materialnego i organizacyjnego wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych



PREZES  ZARZĄDU PKPS 
W LATACH  2008-2013

MARIA STACHOŃ-WILK

Z sukcesem kontynuowała założenia swojej 
poprzedniczki oraz wdrażała własne inicjatywy. Wspól-
nie z Panią Jolantą Kujawską stworzyły nowy Zarząd 
Stowarzyszenia i zarządzały czynnościami pomoco-
wymi na rzecz Mieszkańców. Będąc prezesem Zarządu 
Miejsko-Gminnego w Swarzędzkim oddziale PKPS, była 

równocześnie członkiem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Bardzo skromna 
osoba, wielce zaangażowana dla dobra Mieszkańców.

OBECNY ZARZĄD PKPS OD 2013 R.

JOLANTA KUJAWSKA

Od 9 lat działa w Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej, a od 4 lat jest jego prezesem. Gdy przestała 
pracować zawodowo, podjęła decyzję o tym, by zacząć 
pomagać innym. Przeprowadziła się do Swarzędza 
w 1990 roku. W przeszłości była związana z „Tygodni-
kiem Swarzędzkim”. Jest zarówno współzałożycielką, 

jak i członkiem Klubu Szachowego w Swarzędzu. Występuje w poznańskim chó-
rze „Melodos” specjalizującym się w wykonywaniu muzyki cerkiewnej. Jolanta 
Kujawska posiada wykształcenie muzyczne, jest też absolwentką Akademii Rol-
niczej – Wydziału Technologii Drewna. Ukończyła także Studium Podyplomowe 
na Politechnice Łódzkiej – Wydział Papiernictwa i Maszyn Papierniczych.

ŁUCJA SZULKOWSKA

Jest wolontariuszem PKPS od 2001 r. Niegdyś 
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a następnie 
po dwóch latach – jej przewodnicząca (aż do 2008 r.). 
W PKPS od 2008 r. pełni rolę skarbnika. Prowadzi progra-
my, dokumentacje i wszelkie rozliczenia. Pełni codzienne 
dyżury przy wydawaniu chleba oraz żywności, jest także 

obecna podczas wydawania odzieży. Uczestniczy w przedświątecznych zbiórkach 
żywności.

DOROTA MARKIEWICZ

Działa jako wolontariusz PKPS od 2008 r. 
a od 2013 r. – jako członek Zarządu. Przede wszystkim 
włącza się do rozliczeń żywności oraz uczestniczy w jej 
wydawaniu. Działa jako sekretarz w PKPS. Pełni cotygo-
dniowe dyżury i bierze czynny udział w przedświątecz-
nych zbiórkach żywności.

Zebrała JBK

INICJATOR: 
PAWEŁ PAWŁOWSKI

Prezes Spółdzielni był głównym pomysłodawcą 
utworzenia w Swarzędzu organizacji charytatywnej, ma-
jącej na celu pomoc najuboższym mieszkańcom osiedli 
spółdzielczych. Były to trudne czasy, a na terenie miasta 
było sporo osób bezdomnych i wielu innych oczekujących 
na wsparcie. Nie był wobec nich obojętny, a gdy Jego 

pomysł zyskał poparcie spółdzielców, oddał w użytkowanie na cele pomocowe 
lokal położony w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców 26. Za całokształt pomocy 
na rzecz ubogich Mieszkańców Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Pan 
Paweł Pawłowski, otrzymał przed laty  „Honorowy Tytuł Członka PKPS”.

Paweł Pawłowski o PKPS:
Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze szczyciła się posiadaniem na swoim tere-

nie prężnie działającego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zawsze 
wspieraliśmy i � nansowaliśmy jego działalność. Swarzędzki oddział PKPS miał 
to szczęście, że kierowali nim bardzo odpowiedzialni, sumienni i bezinteresowni ludzie. 
Należy się im za to szczególne podziękowanie.

Do końca życia będę pamiętał swarzędzkie Wigilie dla ludzi biednych, bez-
radnych, samotnych, organizowane przez nasz lokalny PKPS, przy olbrzymim 
zaangażowaniu osobistym pani Wandy Konys. W Wigiliach udział brały setki osób, 
a dziesiątki osób zabezpieczały je organizacyjnie. Nikt nigdy już tego w Swarzędzu nie 
powtórzył…

ZAŁOŻYCIELE:
LESZEK GRAJEK

Niegdyś Zastępca Prezesa Spółdzielni. Znany 
przede wszystkim jako jeden z założycieli Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (które po jego 
śmierci w 2002 r. otrzymało jego imię). Działacz w wielu 
organizacjach pozarządowych na terenie naszej gminy 
i całej Wielkopolski. Był także jednym z założycieli 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Cechowała Go wyjątkowa wrażliwość 
i chęć, aby miasto się rozwijało i było przyjazne dla swoich mieszkańców. Jako nie-
zwykle aktywnie działający społecznik, miał niebywały wpływ na rozwój kultury, 
sportu i rekreacji w Swarzędzu.

HALINA TEMPIŃSKA

Dawna Naczelnik Miasta i Gminy Swarzędz. Miała 
duży wkład w rozwój naszego miasta. Znajomi wspomi-
nają Ją jako ciepłą i otwartą osobę. Nie był Jej obojętny 
los innych. Była chętna do wprowadzania zmian i otwar-
ta na sugestie mieszkańców. Niezwykle prawy człowiek. 
W PKPS przez wiele lat przewodniczyła Komisji Rewizyj-
nej, nadzorując działalność Stowarzyszenia.

WANDA KONYS

Prezes PKPS w latach 1997-2008. Obecnie radna 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, a wcześniej radna Rady 
Powiatu Poznańskiego. Miała duży wkład w powstanie 
Stowarzyszenia i mocno wpłynęła na jego kształt. Dzięki 
jej organizacji i determinacji, Stowarzyszenie zrzeszyło 
wokół siebie pierwszych wolontariuszy i sponsorów. 

Stworzyła solidne fundamenty swarzędzkiego PKPS-u, na których powstał bardzo 
sprawnie działający zespół. Za działalność na rzecz ubogich nagrodzona tytułem 
„Swarzędzanka Roku 2002” oraz dożywotnim tytułem Honorowy Prezes Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej.

OSOBY ZWIĄZANE Z PKPS


