
Pod koniec lutego 2004 roku nasz Ośrodek odwiedziły wolontariuszki z 

Centrum Wolontariatu: pani Iza Kubiak – koordynator Programu Wolontariat i 

Społeczne Zaangażowanie Biznesu i pani Beata Cwieczkowska- koordynator do 

spraw  wolontariuszy.  Wizyta  obu  pań  w  naszej  placówce  zaowocowała 

współpracą z wolontariuszami  Telekomunikacji Polskiej. 

15 maja 2004 roku grupa wolontariuszy z Telekomunikacji Polskiej pod 

kierunkiem pana  Michała  Jabłońskiego –  laureata  konkursu  „Wolontariusze 

Telekomunikacji  Polskiej  Dzieciom”  porządkowała  nowy  plac  zabaw.  Nowy 

plac zabaw został za sponsorowany przez wolontariuszy z Telekomunikacji 

Polskiej.  Jest on przyjazny dzieciom niepełnosprawnym. Tego dnia odbył się 

także  piknik,  w  którym  wzięły  udział  rodziny  wolontariuszy.  Spotkanie 

prowadziły  panie  ze  Stowarzyszenia  KLANZA,  zaproszone  przez  Centrum 

Wolontariatu. Dziękujemy.



 Grudzień 2004 rok i czerwiec 2005 roku

Dzięki Telekomunikacji Polskiej nasz Ośrodek jest kolejną Placówką, z której dzieci 

będą mogły bezpłatnie dzwonić do domu.  A, wszystko to dzieje się  w ramach Programu 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Dzieciom,  którego  częścią  jest  projekt  TELEFON  DO 

MAMY.  Ośrodek  będzie  otrzymywał  od  Telekomunikacji  miesięcznie  stałą  liczbę  kart 

telefonicznych  specjalnie  wydawanych  w  ramach  Programu  TELEKOMUNIKACJA 

POLSKA Dzieciom. 

DZIĘKUJEMY.



19  grudnia  2004  roku  gościliśmy  w  Helenowie  wolontariuszy  z  Telekomunikacji 

Polskiej  i  Centrum Wolontariatu.  Było  to  spotkanie  Wigilijne.  Gości  przywitał  kierownik 

internatu  Zbigniew  Drzewiecki,  pan  Michał  Jabłoński  wolontariusz  z  Telekomunikacji 

Polskiej i pan Dariusz Pietrowski prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

Spotkanie  prowadzili  aktorzy  z  Grupy Teatralnej  BEZ ZIEMI,  współpracujący  z  Teatrem 

GULIWER,  byli  to  KIKI  i  KOKO  –  clowni.  Aktorzy  byli  zaproszeni  przez  Centrum 

Wolontariatu. Spotkanie zaczęliśmy od wspólnego ubierania choinki. Następnie goście zostali 

zaproszeni na świąteczną ucztę i kolędowanie, przy akompaniamencie gitary pana Łukasza 

Dyakowskiego. Nasi wychowankowie z Koła Teatralnego przygotowali na ten dzień jasełka. 

Występ  bardzo  się  wszystkim  podobał.  W  trakcie  spotkania  Koko  odebrał  telefon  od 

w.Mikołaja  i  zapowiedź  jego  przyjścia.  Prezenty  otrzymane  przez  dzieci  były  wspaniałe, 

spełniły marzenia naszych wychowanków.  Dopilnowała tego pani Iza Kubiak i pan Michał 

Jabłoński, którym dzieci powierzyły listy do Świętego Mikołaja.

Prezent od Świętego Mikołaja dostał także nasz Ośrodek, jest to sprzęt nagłaśniający. 

W dalszej  części  spotkania  nastąpiło  odsłonięcie  podarowanego  „  telefonu  do  Mamy”  i 

przekazanie przez pana Michała Jabłońskiego kart telefonicznych a wszystko to rejestrowali 

pracownicy telewizji wewnętrznej Telekomunikacji Polskiej. Wśród zaproszonych gości była 

także pani Monika Kulik, której także chcemy podziękować za pamięć o nas.

Wszystkim  wolontariuszom  z  Telekomunikacji  Polskiej  DZIĘKUJEMY  za 

zaangażowanie, współpracę z naszym Ośrodkiem, za okazaną wrażliwość na problemy dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej.

 



Szczególnie  dziękujemy   koordynatorowi  ds.  wolontariatu  Panu  Michałowi 

Jabłońskiemu w  Telekomunikacji  Polskiej,  który  zapoczątkował  naszą  współpracę. 

Współpraca przyniosła  wiele  ciekawych pomysłów,  jak chociażby realizowany w naszym 

Ośrodku  Program Telekomunikacja Polska Dzieciom – projekt  Telefon do Mamy. Nasi 

wychowankowie  pozyskali  w  wolontariuszach  z  Telekomunikacji  Polskiej  niezawodnych 

przyjaciół pamiętających o nich nie tylko od święta ale i  na co dzień. 

Dzięki temu, że TP wspiera wolontariat pracowniczy a w firmie jest koordynator do 

spraw  wolontariatu nasza współpraca ma warunki do  rozwoju, przynosząc korzyści dla obu 

stron. 

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować ludziom z Telekomunikacji Polskiej za wielkie 

serca.


