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Nasz Dom 

Jest taki jeden Dom w Warszawie 

Pośród przeróżnych domów tysięcy  

Służy on wiernie samotnym dzieciom  

A w zamian kochany najgoręcej 

 

Jest taki dziwny dom w Warszawie 

Co od początku swego istnienia  

Gromadzi w rocznicę listopada  

Obecne i dawne pokolenia 

 

Jest bardzo piękny Dom w Warszawie  

Osnuty już legendą miłości  

W którym dzieci czują się bezpiecznie 

W atmosferze pogodnej radości 

 

Dom jest na dawnych Polach Bielańskich 

Nasz Dom imienia Maryny Falskiej 

Pomnik Jej życia, gdy w twardym trudzie  

Dbała, by z dzieci- wyrośli ludzie. 

 
Eleonora Milukowa 
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ZMIANY W STRUKTURZE DOMU DZIECKA NR 1 

IM. MARYNY FALSKIEJ NASZ DOM 

 

W dniu 18 czerwca 2020 r., Uchwałą nr 

XXXI/914/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy, 

powołano nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które 

wcześniej funkcjonowały jako mieszkania filialne a z dniem 

1 sierpnia 2020 r. zaczęły funkcjonować jako samodzielne 

jednostki. Są to: 

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Kameralna Grupa Usamodzielnienia”;    

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Pszczółki”;                                                    

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Kwadrat”;     

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Tęcza”;   

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Domino”;     

- placówka opiekuńczo-wychowawcza ,,Słoneczna ekipa”.    

Placówkami kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy starszych wychowawców koordynatorów. Każda z 

jednostek posiada swój własny budżet.   

 

Barbara Młodziejewska  

 

 

 

 

 

 

Kalendarium 

 

            Grudzień 2019 

Odetchnęliśmy po wielkiej uroczystości jaką było 100 – lecie Naszego 

Domu. Przybył do nas Mikołaj nie z Laponii a z Kanady i spełnił nasze 

najskrytsze marzenia. Po raz pierwszy nie było dużej Wigilii w Naszym 

Domu tylko nasze małe, kameralne w naszych mieszkaniach i w domu 

tylko dla mieszkańców. 

Styczeń 2020 

Uczymy się, uczymy się staramy się poprawiać wszystkie przedmioty, które można jeszcze poprawić 

oczywiście nasi wychowawcy towarzyszą nam, wspierają nas i pomagają bardziej niż sami jesteśmy gotowi do 

nauki. Najmilsze wydarzenie tego miesiąca to cudowny Bal Karnawałowy z różnymi atrakcjami. 
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Luty 2020 

NARESZCIE ! FERIE ! Wyjeżdżamy w różne rejony naszego kraju, jeździmy na nartach choć wolelibyśmy 

więcej śniegu, spacerujemy, zwiedzamy, odpoczywamy, aby z zapasem sił ruszyć do nauki w II semestrze. 

Marzec 2020 

Nie mamy pojęcia co się dzieje, dochodzą do nas informacje o epidemii koronawirusa w Chinach, który zaczyna 

mieć zasięg europejski. Nas i wychowawców ogarnia panika przed nieznanym, pod koniec miesiąca szkoły 

zostają zamknięte. Wychowawcy zamykają nas w domach i kilkukrotnie w ciągu dnia mierzą temperaturę. 

Kwiecień 2020 

Zamknięte szkoły, zdalne nauczanie to coś czego dopiero się uczymy. Nie mamy jeszcze własnych laptopów, 

nasi wychowawcy dwoją się i troją aby z Librusa dla każdego z nas przygotować materiał szkolny do 

przepracowania , nie mamy bezpośredniego kontaktu z najbliższymi ani z przyjaciółmi, jesteśmy dzielni i 

podporządkowani zaleceniom, ale nie rozumiemy co się dzieje. Nie możemy Świąt Wielkanocnych spędzić z 

najbliższymi. 

Maj 2020 

Mamy już własne laptopy, staramy się realizować zadawane tematy ze zdalnego nauczania. Nasi wychowawcy 

są nam najbliżsi, tylko na ich pomoc możemy liczyć, jedyną atrakcją w tej ciągle trudnej do zrozumienia sytuacji 

są spacery z wychowawcami, rozmowy z bliskimi przez komunikatory. Kontakty z koleżankami i kolegami 

przez telefony. 

Czerwiec 2020 

Kończymy rok szkolny, niepojęte z lepszymi wynikami niż uczęszczalibyśmy do szkoły, pochwały należą się 

naszym wychowawcom, którzy wkładali każdego dnia wiele pracy w naszą edukację. Powoli zaczynamy żyć 

normalnie, pod konie miesiąca po prawie trzech miesiącach możemy wychodzić samodzielnie lub spotykać się 

z rodzicami. 

Lipiec/sierpień 2020 

Dobre wiadomości są takie, że możemy wyjechać na wakacje, koronawirus jakby odszedł od nas, czujemy się 

świetnie, cieszymy się latem, słońcem i wakacjami. Podróżujemy, zwiedzamy i korzystamy z łaskawości lata. 

Wrzesień 2020 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny, słyszymy komunikaty pełne obaw, że wirus dopiero teraz może zaatakować. 

Mimo to dzielnie chodzimy do szkoły, pomimo, że zewsząd docierają informację o kolejnych zarażeniach wśród 
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nauczycieli i uczniów. My też tego doświadczamy w jednym z naszych mieszkań. Dzięki wsparciu osób 

pracujących z nami nie poddajemy się. Maseczka na twarz to obowiązujące wyposażenie w szkole. 

Październik 2020 

Sytuacja z zakażeniami wirusem pogłębia się każdego dnia, nasze miasto trafia do czerwonej strefy, zostają 

zamknięte szkoły ponadpodstawowe. Niektórzy z nas przez kontakt z osobą chorą muszą iść na kwarantannę. 

Sytuacja jest bardziej dramatyczna niż na wiosnę jednak dzięki bliskim i tym, którzy codziennie są z nami 

każdego dnia radzimy sobie, ale jesteśmy przerażeni. 

Listopad 2020 

Minęło 365 dni od setnej rocznicy Naszego Domu. Jak bardzo zmieniła się codzienna rzeczywistość. Nie będzie 

corocznego, dużego spotkania byłych wychowanków. Nie będzie corocznego kiermaszu z przygotowanymi 

przez nas różnego rodzaju artykułami świątecznymi. Nie będzie tradycyjnego bigosu. Możemy zrezygnować ze 

wszystkiego byleby nasze życie w najbliższym czasie wróciło choć trochę do czasów przed koronawirusem. 

 

Maria Skowrońska 

 

 

 

Wspomnienia z 100 rocznicy 

 

Prezentujemy kolejne rocznicowe wydanie gazetki „Domowiec”.  

„Nasz Dom” liczy już 101 lat, a od 93 lat mieszkamy na Bielanach. 

Rocznica jest zwykle okazją do wspomnień, a także powrotu do tego, 

co minione - do tradycji i historii. 

„Nasz Dom” jest jednym z niewielu w Polsce o tak długiej, 

nieprzerwanej działalności na rzecz dziecka. W jego dziejach 

odcisnęły się niepowtarzalnym piętnem indywidualność i 

niezwykłość założycieli, dwojga wybitnych pedagogów – Maryny 

Falskiej i Janusz Korczaka. W ciągu 100 lat „Nasz Dom” zastępował 

dom rodzinny kilku tysiącom wychowanków. 

Raz w roku, w listopadzie, do Domu Dziecka nr 1 na 

Bielanach przyjeżdżają tłumy. Tak stało się rok temu, kiedy „Nasz 

Dom” im. Maryny Falskiej świętował 100 urodziny - a obchody 

trwały dwa dni. 

 

Pierwszego dnia, tj. 16.11.2020 roku do „Naszego Domu” przyjechało wielu ważnych dla Domu 

Dziecka gości, m.in. byli dyrektorzy: Teresa Skudniewska, Jolanta Jabłońska, Jadwiga Bosowska, a także: 
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dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Prezes Towarzystwa Nasz Dom, przedstawiciele Urzędu 

Dzielnicy Bielany, przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, były Rzecznik Praw Dziecka, 

przedstawiciele Koła Byłych Wychowanków i Przyjaciół Naszego Domu, goście z Niemiec i wielu, wielu 

innych. Zawsze mile widziani byli nasi wychowankowie oraz pracownicy Naszego Domu. 

W tym dniu odbyło się uroczyste powitanie i otwarcie obchodów przez dyrektora Zespołu Placówek 

Opiekuńczo - Wychowawczych nr 2 Barbarę Młodziejewską. O historii „Naszego Domu” opowiedziała była 

dyrektor Domu Dziecka – Teresa Skudniewska. Każdy z gości 

miał możliwość powiedzenia kilku słów o minionych 

wydarzeniach. Dzieci z mieszkań „Kwadrat” i KGU 

przygotowały przedstawienie pt. ”Mały Książe”. W trakcie 

obchodów rocznicy miały miejsce dwa panele dyskusyjne 

prowadzone przez T. Skudniewską i M. Ciesielską (pracownia 

muzeum Warszawy –Korczakianum).  Na zakończenie pięknego 

dnia wszyscy uczestnicy rocznicy zostali zaproszeni na uroczysty 

obiad. 

Drugiego dnia, tj. 17.11.2020 roku, w obchodach brali 

udział byli wychowankowie, obecni mieszkańcy  „Naszego Domu” oraz pracownicy. Odbyła się prezentacja 

slajdów pt. „Nasza wspólna historia – wczoraj i dziś”. Uroczystość uświetnił wspaniały tort. Na pożegnanie 

został przygotowany domowy bigos dla wszystkich gości.  

Przed rocznicą odświeżona została Izba Pamięci w Naszym Domu – wstęp jest wolny. Wszyscy goście 

mogą przyjrzeć się fotografiom wychowanków i dawnych pracowników, czy też przeczytać nazwiska tych, 

którzy zginęli w latach okupacji i w Powstaniu Warszawskim. W tym miejscu można poznać historię ludzi 

tworzących „Nasz Dom”.  

26.10.2019 odbył się pochód Sztandarów po dzielnicy Bielany, w którym brała udział obecna Pani 

dyrektor Barbara Młodziejewska, wychowawcy oraz wychowankowie „Naszego Domu”. Pochód ze 

sztandarami wykonanych przez dzieci nawiązywał do 

setnej rocznicy „Naszego Domu”. 

W związku z panującą od marca pandemią 

COVID-19, nie ma możliwości zorganizowania obchodów 

101. Rocznicy „Naszego Domu”. Zaplanowane jest jednak 

spotkanie wybranych gości w miejscach upamiętniających 

„Nasz Dom”, np. przy grobie Maryny Falskiej na 

cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Ponadto, do 

wszystkich gości wysłana zostanie gazetka „Domowiec”. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że do przyszłego roku sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju ulegnie zmianie 

i będziemy mogli spotkać się znowu – tak, jak było to rok temu w listopadzie. 

 

 

Anna Szyca 

Agata Firmanty 
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„Pszczółki” 2020 

 

Rok 2020 przyniósł naszej społeczności wiele zmian. W okresie ferii zimowych nasza grupa udała się 

na niezwykle udany wyjazd integracyjny do Międzyrzeca Podlaskiego. Dzieci jeździły na łyżwach, chodziły na 

lekcje pływania na basenie, a także poznały zawód Strażaka w trakcie odwiedzin w międzyrzeckiej Jednostce 

Straży Pożarnej.  

 

   

                                                          Pisanki                                                                                   Baletnica                                                                       Papierowe motyle 

 

W niedługim czasie po zakończeniu ferii zimowych otrzymaliśmy niepokojącą wiadomość o 

pojawieniu się w kraju Covid-19, a w następstwie o zamknięciu szkół i konieczności pozostania w domach.  

Stanęliśmy przed wyzwaniem nauki zdalnej, buntu przed izolacją, oraz dbania o zdrowie podopiecznych i 

własne. Dzieci musiały zmierzyć się z dłuższą rozłąką z rodziną i przyjaciółmi. 

Koniecznym okazało się przeorganizowanie dnia codziennego, aby zachować rytm dnia tak bardzo 

niezbędny dla właściwego funkcjonowania w okresie pandemii. Poza stałym zajęciem, jakim była  codzienna 

nauka oraz różnego rodzaju ćwiczenia zlecone przez ortopedę i terapeutkę SI zrealizowaliśmy z dziećmi wiele 

różnorodnych zajęć.  

Najbardziej rozbudowany blok zajęć 

grupowych i oczywiście najbardziej ceniony przez 

dzieci z powodu możliwości smakowania tego, co 

same przyrządziły to zajęcia kulinarne. Domowe lody, 

sałatka wiosenna, frytki, ciasto, pizza, makaron, shake 

i  naleśniki, tort czekoladowy, drożdżówki, czy też 

chleb to tylko niektóre z naszych kulinarnych dzieł. 

 

 

 

Tort 
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Kolejnym dużym modułem były prace plastyczno-techniczne. Stosowaliśmy różne techniki i materiały 

do wykonania prac. Między innymi uszyliśmy maseczki ochronne dla dzieci, stworzyliśmy latawiec, kartki 

świąteczne, pisanki, origami, zwierzęta z plasteliny czy też postaci z masy solnej. 

Trzeci pod względem wielkości panel zajęciowy dotyczył aktywności fizycznej, która była niezbędna 

do zachowania równowagi psychicznej w okresie izolacji społecznej. W pierwszej kolejności były to ćwiczenia 

ruchowe (gimnastyka, taniec, rozciąganie) w domu, a następnie, gdy nadarzyła się ku temu pierwsza okazja 

spacery po najbliższej okolicy jazda na rolkach rowerze czy też gra w piłkę. 

Ponadto przez cały okres pandemii prowadziliśmy zajęcia higieniczne w zakresie częstego mycia rąk, 

dezynfekowania powierzchni, zakrywanie nosa i ust oraz dbania     o włosy i paznokcie. Zorganizowaliśmy 

konkurs literacki – stworzenie wiersza o Koronawirusie lub kwarantannie, otworzyliśmy Pszczelą Pocztę, aby 

dzieci mogły przesyłać  sobie wiadomości tekstowe i graficzne. 

Wykorzystując możliwości multimedialne Stowarzyszenie Geografów i Przyjaciół Geografii 

przeprowadziło lekcje na temat krajów świata: omawiano Australię, Islandię i Maroko 

 W czerwcu 2020 r. ponownie w grupie pojawiła się osoba niesłysząca i w związku z tym wszyscy 

zaczęliśmy intensywnie uczyć się i przypominać sobie znaki j. migowego. 

 Kolejną zaś znaczącą zmianą stało się wyodrębnienie naszej grupy, jako samodzielnej jednostki pod 

nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pszczółki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadeta Paszczuk 

   

   Koordynator Placówki 

Opiekuńczo –Wychowawczej „Pszczółki” 

Latawiec 

Maseczki 

Spacery 

 Relaks nad wodą 


