
 
 

Szanowni Państwo!  

 

Jutro minie rok od pierwszego spotkania organizacji i instytucji, które odpowiedziały na mój 

apel wspólnego przeciwdziałania ubóstwu. To doskonała okazja podziękowania za Państwa 

pracę, pogratulowania – a mamy sobie czego gratulować, ale też podsumowania i podzielenia 

się wnioskami i spostrzeżeniami na przyszłość. 

 

Zacznę od najmilszej czynności – podziękowań: 

 

Dziękuję Panu prof. Piotrowi Sałustowiczowi za przedstawienie koncepcji – kumulacja w 

tym samym czasie różnorodnych przedsięwzięć, organizowanych przez wszystkich chętnych, 

otwarta i elastyczna wydaje się optymalna – sprawdziła się i będziemy ją kontynuować. 

Myślę, że proponowana przez Państwa ankieta pozwoli tę formułę rozwinąć i udoskonalić. 

 

Specjalnie dziękuję Panu Pierrowi Kleinowi z ATD „Czwarty Świat” za bezpośrednią 

inspirację działań przeciw ubóstwu, za bycie ‘sercem’ - również w rozumieniu ‘motoru’ - 

całego przedsięwzięcia, za rzadko spotykaną misję, skromność, pokorę, pracowitość, 

poświęcenie i życzliwość. Za podobne cechy dziękuję Pani Annie Śleźnik z ATD „Czwarty 

Świat”. 

 

Dziękuję dotychczasowej Przewodniczącej Zarządu – Pani Małgorzacie Lelonkiewicz. Mam 

nadzieję, że dobra współpraca z bankami żywności – wobec przedstawionych na spotkaniu 

noworocznym potrzeb i problemów będzie się rozwijać. 

 

Dziękuję Księdzu Stanisławowi Słowikowi z „Caritas” Kieleckiej i Bogdanowi 

Aniszczykowi z Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – za zorganizowanie w tej sali 

konferencji „wychodzenie na prostą”, który to temat chciałbym we współpracy z Państwem 

kontynuować. 

 

Dziękuję Instytutowi Spraw Publicznych i WRZOSowi za przygotowanie konferencji: 

Przedsiębiorczość społeczna jako sposób na rozwój społeczności lokalnych i przeciwdziałanie 

ubóstwu – tematy te uważamy za niezbędne przy „wychodzeniu z bezdomności i ubóstwa”. 
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Dziękuję Polskiemu Towarzystwu Pracowników Socjalnych i Stowarzyszeniu 

Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” – to właśnie różne formy 

ośrodków pomocy społecznej najliczniej odpowiedziały na nasz apel i zorganizowały w 

swoich okolicach obchody Dnia Walki z Ubóstwem. 

 

Dziękuję Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za wiele wzruszających przedsięwzięć w 

kilkudziesięciu miejscowościach. Mam nadzieję, że wykorzystamy bliskość w czasie Dnia 

Walki z Głodem z działaniami przeciw ubóstwu. 

 

Dziękuję Polskiemu Komitetowi EAPN i mam nadzieję na coraz bliższą współpracę wraz z 

rozwojem tej organizacji i wspólnych celów. 

 

Dziękuję Fundacji „Barka”, która ratuje ubogich Polaków błądzących za szczęściem w 

Wielkiej Brytanii. 

 

Dziękuję za wsparcie Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, Przedstawicielstwu UNDP i ONZ w Polsce – mam nadzieję, że nadal 

będą nas wspierać. 

 

Dziękuję Związkowi Miast Polskich i Związkowi Powiatów Polskich. Obiecująco wpisują 

się w obchody Dni Papieskie 15 – 16 października. Tę niemal jedność czasu chciałoby się 

wykorzystać przeciw ubóstwu. 

 

Szczególnie ciepło dziękuję przedstawicielom mediów, którzy w atmosferze niesprzyjającej 

tematom ubóstwa starali się utorować nam drogę do najodleglejszych zakątków kraju – 

dziękuję „Gazecie Samorządu i Administracji” oraz Stowarzyszeniu Dziennikarzy 

Polskich, które objęły patronat nad obchodami. Dziękuję mediom lokalnym, które były z 

nami. 

 

Dziękuję Inicjatywie „Warto być za!” – za uczestnictwo w konwencji. Współpraca z 

sektorem przedsiębiorców prywatnych jest nam niezbędna. 
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Nie wymieniłem wszystkich Państwa, którym należą się podziękowania. Ale zdaję sobie 

sprawę z Państwa wkładu pracy w organizację obchodów i dziękuję. 

 

Szanowni Państwo! 

 

Przyjęcie przeze mnie patronatu honorowego nad 20. obchodami 

Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem było podyktowane poparciem Apelu Sekretarza 

ONZ. Wynikało też z ustawowych zobowiązań Rzecznika występowania w imieniu tych, 

których położenie społeczne i niedostatek materialny uniemożliwiają pełną realizację 

przysługujących każdemu człowiekowi praw obywatelskich. Ale przede wszystkim było 

moim głęboko osobistym pragnieniem. 

Obejmując patronat podjąłem wyzwanie, by oficjalnie, wspólnie z organizacjami 

obywatelskimi i innymi instytucjami przeciwdziałać ubóstwu. Wyznaczyłem również 

długofalowe kierunki działań przeciw ubóstwu: 

po pierwsze – realizacji praw w zakresie równych szans dla wszystkich w 

uzyskaniu jak najwyższego wykształcenia, 

po drugie – integracji społeczno – zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz 

niepełnosprawnych, 

po trzecie – wspierania wszelkich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego na 

rzecz walki z ubóstwem.  

Efektem tych działań powinno być przygotowanie obywatelskiej strategii przeciwdziałania 

ubóstwu. 

Podobnie jak obecnie Państwu - pozwoliłem sobie wyrazić szacunek i 

podziękowania za pracę współczesnym „Świętym” – osobom prowadzącym organizacje 

mające pierwszy kontakt z ludźmi bezdomnymi i ubogimi. Spotkanie Noworoczne było dla 

mnie zwieńczeniem ubiegłorocznych obchodów, a  zainicjowanie rozmowy o 

doświadczeniach i sugestiach w zakresie pomocy najuboższym wydają mi się dobrym 

początkiem edycji tegorocznej. 

Chciałbym, aby zasygnalizowane problemy stały się podstawą podjęcia działań w 

ramach planowanej strategii przeciwdziałania ubóstwu pod hasłem „pomagamy pomagać”.  

W związku z powyższym zamierzam powołać Radę Doradczą Przeciwdziałania 

Ubóstwu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zapraszam do niej tych wszystkich, którzy 

pragną dzięki naszej pomocy aktywnie rozwiązywać problemy warunkujące zmiany na rzecz 

przeciwdziałania ubóstwu. Postaramy się pomagać w miarę naszych możliwości, a co jest 
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większą sztuką – nawet niemożliwości. Naszym celem jest przecież dokonanie trwałej zmiany 

na rzecz osób ubogich, zarówno w świadomości tych osób, społeczeństwa, jak i w całym 

naszym otoczeniu. Myślę, że ten cel jest na tyle szczytny, że dopuszcza wiele środków. Życzę 

nam wszystkim powodzenia i satysfakcji w przeciwdziałaniu ubóstwu w przedsięwzięciach 

2008 roku. Dziękuję 

 

Warszawa, 24 stycznia 2008 r.                                              Dr Janusz Kochanowski 

                                                                                                         Rzecznik 

                       Praw Obywatelskich 

 

 


