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Z aczęło się 91 lat temu od podarowania 
przez siostrę Marii Curie-Skłodowskiej 

– dr Bronisławę Skłodowską-Dłuską i jej 
męża dr Kazimierza Dłuskiego działają-
cemu przy PPS Robotniczemu Wydziało-
wi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim 
działki z przeznaczeniem pod budowę 
domu dla dzieci.

Placówkę dla dzieci założyli w 1922 roku 
działacze Polskiej Partii Socjalistycznej. Dar-
czyńcy zażyczyli sobie, by ośrodek nosił imię 
ich zmarłej córki Heleny, stąd nazwa „HE-
LENÓW”. Do dzisiaj właścicielem terenu jest 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Podobno Helenów odwiedzał Marsza-
łek Piłsudski...

To tu w 1920 roku Piłsudski wraz z ofice-
rami przygotowywał strategię do wojny bol-
szewickiej. Po I wojnie światowej i po wojnie 
polsko-bolszewickiej dużo było sierot i dzieci 
„ulicy”, które właśnie w „Helenowie” znalazły 
swoje miejsce. Marszałek Piłsudski często 
odwiedzał przebywające tu dzieci, a Belwe-
der był dla nich otwarty o każdej porze dnia.

Nasza noblistka była w Helenowie?
Oczywiście, była nie raz. Podczas jednej 

z wizyt w  1932 roku podarowała  dzieciom 
niezwykły prezent – krowę, żeby zawsze 
miały świeże mleko. 

W okresie międzywojennym dzieci 
w Helenowie mieszkały, ale też przyjeż-
dżały na odpoczynek?

Latem bywało tu około 500 dzieci, które 
mogły w tym urokliwym miejscu aktywnie 
spędzać czas. W czasie II wojny światowej 
ośrodek działał nadal. Jednak w 1944 roku zo-
stał zniszczony przez działania wojenne. Życie 
wróciło do ośrodka dopiero w 1963 roku.

Pomagacie kompleksowo dzieciom nie-
pełnosprawnym.

Do niedawna byliśmy placówką dla chłop-
ców dyslektycznych (ostatni opuścili Helenów 
w 2003 roku). W 1983 roku założyliśmy Dział 
Wieloprofilowego Usprawniania dla dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo. Jego inspira-
torem i organizatorem był dr Jerzy Serejski.

Już sama nazwa naszej placówki – Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki wskazuje 
na kompleksowość działań. Wszystkie pla-
cówki wchodzące w skład Centrum ściśle 
współpracują ze sobą w zakresie komplek-
sowego wspierania dziecka w sferze rucho-
wej, emocjonalnej, społecznej oraz dążą do 

ukształtowania człowieka posiadającego po-
czucie własnej wartości, niezależności i god-
ności osobistej. 

Przebywają tu dzieci z całej Polski?
Tak, gdyż na terenie Centrum jest internat, 

który zapewnia całodobową opiekę. 
Mamy wyłącznie dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności. 75% dzieci to warsza-
wiacy, 15% – mazowszanie, a pozostałe 10% 
– to dzieci z innych miast Polski.

Co takiego przyciąga ludzi do „Heleno-
wa”? Wasz profesjonalizm?

„Helenów” położony jest na obszarze 16 ha, 
w otoczeniu Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego. Wszystkie budynki i cały teren przy-
stosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsce tu znajdą zarówno niemowlaki, dzieci 
oraz młodzież starsza. Posiadamy własną sto-
łówkę, serwującą smaczne, domowe obiady 
oraz specjalistyczne diety. Jest tu basen, hipo-
terapia (6 koni), a także staw, w którym corocz-
nie  obserwujemy zachowania różnych zwie-
rząt. Wkrótce powstanie mini zoo. A wszystko 
to w pięknym, zielonym otoczeniu.

Oprócz walorów „przestrzennych” wyróż-
niamy się profesjonalizmem. Od 30 lat obej-
mujemy wielospecjalistyczną opieką dzieci 
i młodzież z wieloraką niepełnosprawnością, 
głównie z uszkodzeniami Ośrodkowego 
Układu Nerwowego, z zespołami genetycz-
nymi, z zaburzeniami mięśniowymi oraz dzie-
ci z autyzmem i zespołem Aspergera. Nasza 
kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści 
z dużym doświadczeniem zawodowym po-
partym licznymi szkoleniami i kursami. W „He-
lenowie” prowadzone są różnego rodzaju 
zajęcia: fizjoterapia, terapia psychologiczna, 
pedagogiczna, arteterapia, muzykoterapia, 
hipoterapia, hydroterapia, a także terapia SI, 
którą jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy sto-
sować i kształcić terapeutów. Zakres naucza-
nia w Centrum obejmuje wszystkie pozio-
my edukacyjne, a funkcjonujący na terenie 
placówki internat pomaga dziecku w nauce 
samodzielnego funkcjonowania w społe-
czeństwie. Wszelkie działania, podejmowane 
przez Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki 
mają na celu rozwój dziecka w różnych sfe-
rach jego życia oraz wspieranie go w drodze 
do samodzielności i niezależności.

Prowadzicie także terapię dla niemow-
laków?

Pracują u nas fizjoterapeuci posiadający 
uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji 
metodą NDT-Bobath, dlatego też przyjmuje-
my na zajęcia niemowlaki.

Ponadto w ubiegłym roku do naszych 
placówek edukacyjnych – zespołu szkół, 
liceum, szkoły przysposabiającej do pracy – 
dla młodzieży z umiarkowanym upośledze-
niem i Klubu Absolwenta, w którym działa 20 
dorosłych absolwentów, dołączyło przed-
szkole.  W  planach mamy budowę ogromnej, 
200-metrowej sali gimnastycznej. 

Przedszkole wygląda bardzo nowocze-
śnie, jak Wam się udało je zbudować?

Było to możliwe dzięki pomocy Mazo-
wieckiego Centrum Polityki Społecznej i fun-
dacji Sue Ryder, która została także patronką 
naszego przedszkola specjalnego. Pawilon, 
który został zaadaptowany na pomieszczenia 
dla maluchów, został przywieziony spod To-
bruku, gdzie służył w czasie wojny lotnikom 
armii brytyjskiej.

Nasze przedszkole przeznaczone jest dla 
dzieci o specjalnych potrzebach rozwojo-
wych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Przedszkole ofe-
ruje szeroki wachlarz specjalistycznych za-
jęć w pięknych, przestronnych i przyjaznych 
dziecku pomieszczeniach. 

Serdecznie zapraszamy do naszego nowe-
go przedszkola.

Wasz ośrodek hipoterapii obchodzi 
właśnie 10-lecie istnienia.

Od 2005 roku ma afiliację Polskiego Towa-
rzystwa Hipoterapeutycznego,  a od czterech 
lat posiada prawo do prowadzenia praktyk dla 
adeptów hipoterapii. Od kilku lat prowadzimy 
także lekcje jazdy konnej dla dzieci i dorosłych. 

Zbliża się Dzień Dziecka. Jakie atrakcje 
przygotowaliście dla Waszych podopiecz-
nych?

Wszystkich mieszkańców Wesołej zapra-
szamy do odwiedzania nas 4 czerwca. Atrakcji 
nie zabraknie. Szczegóły już wkrótce na na-
szej stronie internetowej www.helenow.pl.

Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała 

magdalena JĘdrzeJewska

W helenowie dzieci są szczęśliwe
Rozmowa z dyrektorem Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD ,,helenów,, Zbigniewem Drzewieckim

Nasza rozmowa

Ośrodek Hipoterapii „Helenów” w MiędzylesiuOśrodek Hipoterapii „Helenów” w MiędzylesiuOśrodek Hipoterapii „Helenów” w Międzylesiu
zaprasza na uroczystość z okazji 10-lecia, która odbędzie się zaprasza na uroczystość z okazji 10-lecia, która odbędzie się zaprasza na uroczystość z okazji 10-lecia, która odbędzie się 

21.05.2013. w godzinach 10:00-16:0021.05.2013. w godzinach 10:00-16:0021.05.2013. w godzinach 10:00-16:00

w programie między innymi:w programie między innymi:w programie między innymi:
Zawody jeździeckie, pokaz kadryla w wykonaniu uczniów, pokaz jazdy w stylu western,Zawody jeździeckie, pokaz kadryla w wykonaniu uczniów, pokaz jazdy w stylu western,Zawody jeździeckie, pokaz kadryla w wykonaniu uczniów, pokaz jazdy w stylu western,

woltyżerka – szkoła jazdy konnej „aldragho”, pokaz konkurencji frisbee psów,woltyżerka – szkoła jazdy konnej „aldragho”, pokaz konkurencji frisbee psów,woltyżerka – szkoła jazdy konnej „aldragho”, pokaz konkurencji frisbee psów,
oraz loteria z atrakcyjnymi nagrodami!oraz loteria z atrakcyjnymi nagrodami!oraz loteria z atrakcyjnymi nagrodami!

Szczegółowe informacje  na stronie Szczegółowe informacje  na stronie Szczegółowe informacje  na stronie www.helenow.plwww.helenow.plwww.helenow.pl zakładka  zakładka  zakładka www.helenow.pl zakładka www.helenow.plwww.helenow.plwww.helenow.pl zakładka www.helenow.pl zakładka www.helenow.pl zakładka www.helenow.plwww.helenow.plwww.helenow.pl zakładka www.helenow.pl hipoterapiahipoterapiahipoterapia
ul. Hafciarska 80/86 Warszawa-Międzylesie (wjazd od ul. Czeladniczej)ul. Hafciarska 80/86 Warszawa-Międzylesie (wjazd od ul. Czeladniczej)ul. Hafciarska 80/86 Warszawa-Międzylesie (wjazd od ul. Czeladniczej)

Jubileusz odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Jubileusz odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Jubileusz odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
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