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Stoworzyszenre Otworty Dom - Pomoc Polskim Dzieciom no

Wschodzie obchodzi Jubileusz XX-lecio dziołolnośct' Lipiec 1996
roku- to historyczno doto-poczqtek niesienio pomocy polskim

dzieciom no Litwie. Spotkonie z wychowonkomi domu dziecką w
Nowej Wilejce zoowocowoło owocną współprocą. ''Poni Treno, czy
jeszczePoni do nos przyjedzte?"- Pytoły z niepokojem i nodziejc.
T jeżdżęjuż 20 lat.

Po lewej: lrena stankieiwcz' Piok i Jeuy Grabowscy zwiedziliśmyzamekwTrokachrazemzp'ATchóznickąi
odwiedzili wychowankóW domu dziecka z Nówej Wilejki ń L'Młyńskim-WicedynŻNowejWilejki
lipcu 1 996 roku na obozie w Vivies k. Trok. Po prawejr lrena
slankiewiczz wiedyr. L' Młyńskim'

Wakacyjna wizyta miała na celu propagowanie wśród polskiej młodzieŻy w Wilnie i na
WileńszczyŹnie udziału w V Konkursie Literackim im. K. K. Baczyńskiego organizowanym w lll
Lo w Białymstoku. lnicjatorem idei Konkursu: poznawania wybitnych dzieł literatury polskiej i

doskonalenia polszczyzny oraz organizatorem była Pani lrena Stankiewicz - nauczyciel języka
polskiego.

Stowarzyszen ie "Otwarty Dom"

l\4łodzież z LitWY iliedza Podlasie
wicedyr J.Roszkowski

Konkurs Lliteracki im' K.K'Baczyńskiego zyskał
sprzymierzeńca w osobie Andrzeja schroedera
puewodniaąego komitetu rodzicielskiego w llI Lo' który
pełnjł funkcję dyreKora elektrociepłowni Wspierał kilka
edycji konkursu literackiego, którego uczestnikami była
mlodzieżz Litwy.

pzewodnikiem

Powstonie Stowo rzy szen a

Niezastąpiony wicedyrektor lll Lo Janusz
Roszkowskiz uczniem K. Gosem

Halina szumska Ż Nowej Wjlejki z młodzieżą
z domu dziecka

spotkanie młodzieży z Wilna z poetą Janem
Leońeukiem

spotkanie uczestników konkursu
literackiego z Panią prof. Danutą Teofi lewicz

Nagrodę laureatowi konkursu wręcza prof'
Danuta Teofilewicz; listę nagrodzonych
puedstawia lrena Stankiewie - organizator,

DyL szkoły z Niemieża z młodzieżą z
Wileńszczrzny (Vll KonkuB Literacki)



Karolina cicha - kl.lllA- poezja śpiewana,Karolinacicha-kl'lllA-poezjaśpiewana 
fl'X"::}"?53}:""i.'Jn"il i:xil",gfr'fl |'ffio'"o""]"'n" 

otuymuje młodzież z

organizacji kilku edycji konkursu,

Pomoc charytatywną dla Wilna iokolic organizujemy systematycznie od 1996 r' do chwili obecnej. Co
najmniej pięć razy do roku jeŻdzimy na Litwę, wspieramy zarówno domy dziecka w Nowej Wilejce'
Podbrodziu, Niemenczynie, jak i dzieci z ubogich rodzin w Bujwidzach, Powiewiórce oraz z Gimnazjum
Zejmianaw Podbrodziu.

znakomite,

dzieci w
udziela



lrena Stankiewicz - prezes kolejnej kadencji
Stowarzyszenia i Anna Denkiewicz -
sekretaŻ

A'stecz _ załołciel soD i członek zauądu
oraz M.Zdrodowska -sympatyk SOD

Kodro SOD i symopotycy

Małgozata BucŻyńska - otuymuje nagrodę
za wzorową' wieloletnią pracę w magazynie
jako wolontariuszka,

Podziękowanie państwu Małgorzacie i od lewej| l.stankiewicz, A. lwaszkiewicz- od lewej: zdzislawa sawicka, lv1aria

zenonowiKozakom, Pawłowska,H'zalewski iJ.sarosiek, Łukaszewiczilrenastankiewie

Goszczenie dzieci z Litwy w rodzinoch - od 01.2001 r.
Narodziła się idea zapraszania Polaków z Litwy do rodzin. Prekursorem była młodzież z klasy llD, która
gościła 8 kolegówwstyczniu 200'1 r.

Zwycieczkimłodzieży lll Lo do Wilna iTrok-
propagowanie idei Konkursu Literackiego

Działają w stowauyszeniu: z.KlŻmicz,
E.Tyburczy - skarbnik, E.Stupkiewicz - kom.
rew., M.BUczyńska - magazynier'
c.stankiewię - kom' rew., D.Filipowska,
A.Denkiewicz - sekretaz, S.Woiszel -

księgowa,

Państwo Grajewscy z Białegostoku zaprosili
na Wielkanoc dwoje dzieci z Nowej Wilejki. -
2OO1 r.

,,waii! .ił'g:i- iriść'rtitmi,viioozmioti
!9o-i.sbq.vą'blupę,qzjeciŻ !{9iJaJ, WĘki;,w
:]a&Jlt'i!!lacńł:'.'!i...,.ló-zej...,!9nŹ-ii(nil(' l'pod
patronat€m caritas Archdiecezii

lB'ią1o-śróćl.ildii:':''.',.:::.' )'' . :. . :.: :. ::.' .,

lĄ'ielkanÓa' 2004i. - Gościliśmy W rodzinach
PÓdbrcdzia i N9 wej Wilejki'

lb'źidqlność'StoWori zy szznia otworty Do m.
:Fliitiiarldilny5.terókąldŹiałatnośó,ńą'wielu.płiszezyznachnazecz polskiech dzieci na Litwie oraz ubogich

r'9ti$.'ió'.w,]Plitlti.tlE.ŚwĘ!a Bożlegp Na,rołlzenia (dwa'tyg,) Wielkiej Nocy {eden tydz.) oraz wakacje (dwa
tyg. -dotzech miesięcy).
,liri{s*i''ńy.;oiBj9,ńięŻdla:''dziecil.choinki' kuligi, ogniska, rekreacją itp. Młodzież uczestniczy w
yv.d*ilQp.!i;'B0ąłeiid.żi!'yłkip' qqhsiai pĘyfodę i auierzęta.

iłyeięszkgiJo Białowieży, Hajnówki, Tykocina,Augustowa oraz Poczopka'Zapoznd1e
].ćgiq.n'J:źaiównó.wBohonikach, Kruśzynianach, jak iw Supraślu. Kilkukrotnie

-wc-łggki,dla';ntłod_zieąl ż Lilivy, do Warszawy. Zwiedziliśmy Pałac Prezydencki, Stare
tlvarsźdiłśrięŻoo''Nasaym e€lem bVło zapoznanie Rodaków z Wilna i Wileńszczyzny z
''.]bcihatęrarnilnarod_otyymi., Stąd':zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego;

*p.$óćrij'ią_',:i-y,llł '-v.a6.iałk'.Piłśud]sKitg -tikwiecęnie i zadrzewienie terenu w Powiewiórce przy

]:.!{śiiq'e-ś$;-'l('ąŻj'Ą'i9tz'jĄnalitrią, '''-.' | " .. : '

1':1:ś{ab,iźi6ż!, :olryary;Dónto1EaniŻuje $oszeżenie dzieci z Litwy z domów dziecka w Nowej Wilejce,
.iiił.d'd6ffi&'ęa6ióńónczyniąiBuJwidŹaćbod 2016toku równieŁz Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu.
::l]$d1'd,6'cla1ki}:ńćś4idż. oścido lsi pQry zapr<isiliśmy do rodzin z Podlasia i z innych regionóW Polski (64

ll']łii'ióiśao,&nś.di}i]ii'q0żślprośż6ńl' Ma|ńyśalyśfakcję,-że wśród dwóch wydanych przez Ministerstwo Pracy i

ll.;Órójś.tij:śFqł_ilpłą9i:ijąiL|ltie$ą ś@łarzyszęńwPolsce; zgzwoleń na goszczenie dzieci z domów dziecka w

:

J.własiuk, l\.4.Buczyńska, E'Mielko, Joanna Kozłowska zdziećmi z Podbrodzia,

z Podlasia 90_cio osobową grupę dzieci. z



BoŻe Norodzenie

ogniskoiŚw.MikołajwmiejscowościJeńki choinka W straży Granicznej- liczne
atrakcje

Maj 2016r. - 3-dniowa wycieczka na Podlasie ido Warszawy dla laureatów konkursu historycznego W

Wilnie ''Czy znasz historię Polski?'';

3 dmiowa wycieczka dla młodzieżyzWilna iWileńszcz}zny
maj 201 6

Piknikw Bohonikach _ zosia z U|ąZabawywhotelu Podlasie Ognisko 2005

Bawimy się w spodkach

ognisko i ŚW. N.4ikołaj W miejscowości Jeńki

Spotkanie w Liceum Poloni.inym Warszawa 201 6



W maju 2016 roku laureaci konkursu historycznego w Wilnie "Czy znasz historię Polski?'' w ramach
nagrody spotkali się w Warszawie z pzedstawicielami biura Pani Prezydentowej RP Agaty Kornhauser-
Dudy, co było miłym akcentem.

darczyńców i członków Stowazyszenia księza
kd 30 mszy świętych za co jesteśmy niezmiernie



Pzed ostrą Bramą w Wilnie' Kazdorazowo gdy
odwozimy dzieci na Litwę dziękujemy Matce Boskiej
ostrobramskiej za pomyślną akcję'

N
lł

OTWARTY DOM

Organizacja Pozytku Publicznego od V 2013 r.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za 10ń podatku
na rzecz polskich dzieci na Litwie i na Podlasiu

KRS 0000198075
Numer konta bankowego:

n fiza 1332 0000 1602 0188 6886


