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   Dnia 26 listopada 2017 r. o godzinie 13.00 w Domu Kultury WYGODA przy ul. Koniecpolskiej 14 odbędą
obchody  Jubileuszu  23-lecia  STUDIO  TECHNIK  PLASTYCZNYCH.  Jubieluszowi  towarzyszyć  będzie  wiele
wydarzeń kulturalnych oraz m. in.: finał 
                                                              Akcji DZIECKO W POTRZEBIE 2017. 
   Akcję DZIECKO W POTRZEBIE organizuję od ponad 20 lat i wszystkie były kierowane do dzieci niepełnos-
prawnych. Na przestrzeni tych lat brały i biorą w niej udział dzieci ze STUDIO z rodzinami, przyjaciele pra-
cowni oraz bardzo liczni sponsorzy. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja skierowana będzie
do dzieci niepełnosprawny  ch. Te  goroczna Akcja zbiega się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnospra-
wnych, który przypada na dzień 3 XII, więc będzie miała tym razem szczególne znaczenie.
Co zbieramy podczas Akcji?  Oto propozycje: 
- pampersy (dzieci w wieku przedszkolnym i wzwyż); - zabawki (w tym np. edukacyjne i pluszaki); - tzw.
zestawy kreatywne (są to papiery samoprzylepne);  - ubranka i buty (oczywiście nowe); - środki kosmety-
czno-higieniczne dla dzieci (np.: mydła, szampony, waciki, chusteczki nawilżane, chusteczki do nosa w
pudełkach, szczoteczki i pasty do zębów itp.); - ręczniki, piżamki, kocyki; - środki papierniczo-biurowe do
pracy z dziećmi (np.: zeszyty, notesy, bloki, kredki, flamastry, farby, długopisy, ołówki itp.); - środki chemii
gospodarczej; - książki;  - zabawki, np.: edukacyjne; - plecaki;  - trwała żywność; - słodycze (w opakowa-
niach i widocznym terminem ważności; bez cukierków – niektóre dzieci niepełnosprawne nie potrafią ssać,
mogą się zadławić). Mogą być również świeże owoce, ale wówczas proszę o zapakowanie np.: w palety
kartonowe (w jakich ustawiane są w sklepach do sprzedaży) i owinięte np.: przezroczystą foli.
W tym roku szczególnie zwracamy uwagę na pomoce do działań plastycznych – farby, pędzle, kred-
ki, flamastry, bloki itp. - Szkoła, o której mowa niżej, ma ograniczone środki finansowe na ich zakup.
Akcja DZIECKO W POTRZEBIE 2017 jest skierowana do Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Wa-
rszawie-Międzylesiu przy ul. Przedwiośnie 1. Dyrektorem Szkoły jest Pani Jolanta Suchecka-
Marszycka.
W Szkole funkcjonują: 1. Szkoła Podstawowa nr 179. 2. Gimnazjum nr 107. 3. Szkoła Przyspo-
sabiająca do Pracy nr 8. 4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Więcej informacji o Szkole na stronie: http://www.zssnr102.szkolnastrona.pl/ 
Na stronie www Szkoły czytamy m. in.:  Historia szkoły sięga 1966 roku, kiedy 1 września pierwsi
uczniowie przekroczyli próg budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 252 w Warszawie. Placówka otrzy-
mała lokal po szkole podstawowej masowej mieszczącej się przy ulicy Grochowskiej. W roku szkolnym
1972/73 na zlecenie Ministra Oświaty i Wychowania na terenie DPS „Na Przedwośniu” w Międzylesiu,
zostaje otwarta jedna klasa Szkoły Życia. Klasa ta stanowiła Filię Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr
252.          
W roku 1973 na terenie DPS powstaje następna klasa, a w 1975 roku istnieją już trzy klasy Szkoły Życia. 
Pierwszego lipca 1993 Kurator Oświaty przekształca filię Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 252 w Warsza-
wie przy ul. Kordeckiego 54 w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 179 Warszawa - Międzylesie przy ul. Prze-
dwiośnie 1. 
Od roku szkolnego 1993/94 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179 funkcjonuje jako samodzielna szkoła
przy DPS. 
Z dniem 01.09.2000 r. powstał Zespół Szkół Specjalnych Nr 20, w skład którego weszła Szkoła Podsta-
wowa Specjalna Nr 179 i Publiczna Szkoła Zawodowa Nr 8. Z czasem został on przekształcony w Zespół
Szkół Specjalnych nr 102. Dwa lata później utworzono Gimnazjum Specjalne Nr 107 oraz klasę pierwszą
Szkoły Podstawowej Nr 179. W roku 2004 powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8.

Jak przygotować paczki?  Przed zapakowaniem należy sprawdzić wszystkie dary, szczególnie te przeka-
zane np. przez dzieci w szkole itp. placówkach. Nie mogą to być artykuły uszkodzone, a w wypadku ży-
wności - przeterminowane. Do każdej paczki wkładamy imienne karty pocztowe z życzeniami. Jeśli paczki
przygotują dzieci  ze szkół,  na kartkach z życzeniami proszę o czytelne podpisy: każdego dziecka dar-
czyńcy, wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły oraz koordynatora Akcji w danej placówce Podobnie w wy-
padku darów od organizacji, instytucji i firm – te proszę dodatkowo o naklejenie swojego logo na papier
świąteczny, już po zapakowaniu upominków. 
Każdą paczkę proszę zapakować w papier świąteczny. 
Darczyńcy przywożą paczki 26 listopada 2017 r. do Domu Kultury WYGODA i układają pod choinką, wpisu-
jąc się także na listę darczyńców, podając również ilość przekazanych paczek. Przedstawiciele firm, orga-
nizacji, szkół itp. będą swoje dary przekazywać osobiście. 
Jeśli do Akcji włączą się szkoły, organizacje, instytucje, firmy itp., bardzo proszę o kontakt ze mną i przes-
łanie log oraz adresów - każde logo zostanie dołączone do listy sponsorów Jubileuszu, zaś po zakończeniu
Akcji prześlę pisemne podziękowania. 
Z góry bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za pomoc i udział w Akcji DZIECKO
W POTRZEBIE 2017. 

         Katarzyna Maria Kullmann

http://www.zssnr102.szkolnastrona.pl/


FIMAŁ AKCJI „DZIECKO W POTRZBIE” odbędzie się podczas  JUBILEUSZU 23-LECIA STUDIO TECHNIK PLAS-
TYCZNYCH. Towarzyszyć mu będą m. in.:
1. Wernisaż i wystawa - prezentacja prac plastycznych nie tylko moich aktualnych uczniów, także tych, którzy uczę-
szczali do STUDIO od 1994 r. Będzie to ok. 200 dzieł, wykonanych na przestrzeni 23 lat w różnorodnych technikach.
2. Finał konkursu plastyczno-poetyckiego WIERSZE O BARWACH.                      
3. Koncert muzyki poważnej, który poprowadzi muzyk, kompozytor i dyrygent Marek Żurawski,  założyciel
LABORATORIUM DŹWIĘKU i Dyrektor Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych Lalka Też
Człowiek. 
4. Spektakl Unii Teatr Niemożliwy, Marka Chodaczyńskiego – reżysera teatru lalek.  Od 1996 r. organizator
„Koncertów na Sangórce”; od 1984 r. członek, potem prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego Międzynarodowej Unii
Artystów Lalkarzy POL-UNIMA; od 1994 r. członek, potem wiceprzewodniczący Sekcji Reżyserów ZASP; członek zało-
życiel  Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii;  członek założyciel SPIK (Sieć Pozarządowych Inicjatyw Kulturalnych).  
5. Warsztaty dla dzieci i gości wernisażu.  6. Poczęstunek dla gości wernisażu i Jubileuszu.           

LISTA PATRONÓW I SPONSORÓW Jubileuszu 23-lecia STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH oraz Konkursu WIERSZE O BAR-
WACH:
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