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Kapituła Dziecięco - Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu
Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, ze na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku
rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

  

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim,
przyznawanym od trzydziestu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy
społecznej na rzecz dzieci.

  

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież
odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy - działając w różnych
dziedzinach - cząstki siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

  

Medal Serce Dziecku otrzymują:

    
    1. Pan Adam Kocher - dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek
uczestników zajęć i zespołów w Pałacu. Jest współzałożycielem oraz wiceprezesem i
dyrektorem Fundacji Wspierania Twórczości CONVIVO, której misją jest wspieranie młodych,
utalentowanych twórców. Poprzez swoje działania stwarza dzieciom i młodzieży możliwości
rozwijania uzdolnień artystycznych. Jest liderem międzynarodowej sieci współpracy Razem dla
Młodzieży. Dzięki Jego staraniom i zaangażowaniu młodzież ma możliwość brania udziału w
wyjazdach zagranicznych na festiwale, plenery, warsztaty i spotkania. Z Jego inicjatywy
powstało także Łódzkie Centrum Wolontariatu, w którym młodzież realizuje działania
charytatywne na rzecz potrzebujących.   
    2. Pani Teresa Łęcka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi na
wniosek Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor jest niezwykle życzliwą osobą. Wspiera i
dopinguje uczniów. Podejmuje z nimi rozmowy na każdy temat. Jest pomysłodawcą formacji
uczniowskiej Strażnicy Tradycji oraz tytułu Mentora szkoły. Organizuje półkolonie i otwarte
imprezy popularyzujące osiągnięcia uczniów. Stwarza uczniom możliwości do działań na rzecz
innych ludzi poprzez zbiórki charytatywne, akcje oddawania krwi, organizację różnorodnych
imprez dla dzieci.   
    3. Pan Maciej Mamiński - wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi na
wniosek Samorządu Uczniowskiego. Znał każdego ucznia. Do dziś służy uczniom wsparciem i
dobrą radą. Wszystkie działania wykonywał z wrodzoną elegancją, skromnością, oddaniem dla
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drugiego człowieka i niesamowitym poczuciem humoru. Jego zaletami były: dyskrecja i
zaangażowanie. Wyzwalał twórcze podejście do problemów w Radzie
Pedagogicznej. Rozwiązywał kilka spraw jednocześnie dbając o wnikliwe podejście 
do każdej z nich. Wnioskodawcy piszą o Panu Macieju Mamińskim - „Ginący gatunek człowieka
z mocnym kręgosłupem -moralnym i autorytet, którego młodzież tak bardzo w dzisiejszych
czasach potrzebuje."
 
    4. Pani Bogusława Pawlikowska - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 34, na wniosek
Zespołu Artystycznego „Pędziwiatry". Przez 30 lat była wychowawcą kolejnych roczników klas
artystycznych. Towarzyszyła uczniom w wielu przedsięwzięciach artystycznych. Była ich
opiekunem podczas występów, koncertów, konkursów i festiwali. Umiejętnie dostosowywała
intensywność pracy dydaktycznej do planów artystycznych dzieci. Cele edukacyjne osiągała
dzięki nauczaniu dobrej organizacji czasu. Rozbudzała ciekawość i sprawiała, że Jej uczniowie
wyrastali na wrażliwe, pracowite i wszechstronne osoby.  

    5. Pani Małgorzata Rosołowska-Pomorska - właścicielka firmy „Adrian", Prezes Izby
Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu na wniosek Fundacji Waldiego „Serce na dłoni". Od 10 lat
wspiera finansowo i rzeczowo Fundacje. Jest także opiekunem i przyjacielem wszystkich
potrzebujących. Wspiera wiele organizacji pozarządowych, sportowców i aktorów. Wspiera
Dzień Dziecka i Mikołajki organizowane w Atlas Arenie, gdzie odbiera paczki ponad 5 tysięcy
dzieci. Za swoją dobroć, zaangażowanie oraz inwestycje, w drugiego człowieka otrzymała wiele
znaczących odznaczeń.   
    6. Pan Kamil Rządkowski - informatyk, drużynowy 7. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej
„Wataha" na wniosek Hufca ZHP Łódź Batuty „Promienistych" oraz harcerzy 7. ŁDH. Swoją
instruktorską służbę, pełni całym życiem. Jest w pełni oddany swoim podopiecznym, zawsze
wrażliwy na ich potrzeby. Jest organizatorem obozów harcerskich oraz letnich półkolonii dla
dzieci z Łodzi. Potrafi pokazywać" w działaniu harcerskie ideały i zawsze można na niego
liczyć.   
    7. Pani Marianna Strugińska-Felczyńska - emerytowana nauczycielka, Prezes Zarządu
Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi na wniosek Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu oraz Koła turystycznego PTSM w Świetlicy Środowiskowej
w Zgierzu. Jest sprawnym organizatorem obozów wędrownych, wycieczek i wyjazdów dla
młodzieży, na które pozyskuje środki finansowe od sponsorów. Krzewienie idei
turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży stało się Jej życiową pasją, a swoje
zamiłowanie łączy z pomocą osobom słabszym. Jest twórcą Świetlicy Środowiskowej w
Zgierzu. Pozyskuje wolontariuszy do pracy z młodzieżą.
 
    8. Pani Jolanta Swiryd - na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka i XXIII Liceum
Ogólnokształcącego w Łodzi. Jako pierwsza w Łodzi otrzymała tytuł profesora oświaty. W
ponad 30 letniej pracy pedagogicznej w łódzkich szkołach pełniła wiele funkcji, w tym dyrektora
XXIII Liceum Ogólnokształcącego. Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiała dobro
uczniów. Wielu z nich osiągało znaczące sukcesy. W czasie pracy zawodowej zrealizowała
ogromną liczbę, projektów, w tym 8 z funduszy unijnych. Wszystkie z myślą o młodzieży.
Wspólnie z innymi nauczycielami, instytucjami lub organizacjami pozarządowymi podejmowała
działania, których celem byto rozbudzenie w uczniach potrzeby pomagania innym. Do dziś
wielu z nich jest wolontariuszami, czy treserami psów np. dla osób niewidomych. Od 15 lat
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pracuje na rzecz Stowarzyszenia Komitet Dziecka.   
    9. Pani Małgorzata Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 111 w Łodzi na wniosek Samorządu Szkolnego. Pani Małgorzata inspiruje,
zaraża nowymi pomysłami i sama aktywnie angażuje się w działania na rzecz uczniów, ich
rodziców i społeczności lokalnej. Dla uczniów zawsze ma czas, uśmiech i otwarte drzwi
gabinetu. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć - półkolonii, warsztatów, projektów unijnych i
sportowych, debat uczniowskich. Wspiera i umożliwia takie działania uczniów, które służą ich
osobistemu rozwojowi. Cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród uczniów.
 
    10. Medal zbiorowy - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i
Rehabilitacyjnych im. Juliana Tuwima w Stemplewie na wniosek
uczniów i rodziców. Zespół swoimi oddziaływaniami obejmuje dzieci i młodzież od 3 do 24 lat z
różnorodnymi potrzebami - od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia
niedostosowaniem społecznym. To miejsce, w którym uczy się dzieci samodzielności,
zaradności, społecznego funkcjonowania. To miejsce, w którym pomaga się dzieciom
zrozumieć świat, rozwija się ich pasje i talenty. Pedagodzy tworzą środowisko sprzyjające
rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu wszystkich podopiecznych. Zespół jest znany i
ceniony nie tylko w lokalnym środowisku, ale także jako organizator przedsięwzięć o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim. Tutaj od 35. lat wszyscy pracują z ogromnym zaangażowaniem i
miłością do dzieci.
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