
HISTORIA BRZDĄCA 
 
 Pewnego dnia młodzi mieszkańcy Szczecina spotkali się w Pałacu Młodzieży  
i po burzliwej dyskusji ustalili, że „biorą sprawy dzieci we własne ręce”. Wystąpili 
z propozycją powołania organizacji, która miałaby wpływ na wszystko, co dotyczy 
dzieci. Ich pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i chęcią udzielenia 
pomocy ze strony dorosłych. Utworzono Dziecięcy komitet ds. organizacji imprez 
a opiekunem został Pan Jacek Janiak – instruktor z Pałacu Młodzieży. Dzieci 
zabrały się ostro do pracy i podjęły ideę zorganizowania Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. W trakcie prac przygotowawczych pojawiła się inicjatywa przyznawania 
przez dzieci nagrody osobom dorosłym, które uczyniły dla nich wiele  dobrego. 
Wymyślono BRZDĄCA statuetkę-szczęśliwego rumianego  malca bujającego się na 
huśtawce przymocowanej do promieni słonecznych. Znana rzeźbiarka Pani Albina 
Gwizdała-Adamska wykonała projekt. Komu i za co będzie wręczana? -  padały 
pytania. Nie było wątpliwości - laureatem może zostać pełnoletni mieszkaniec  
Szczecina, który zrobił dla dzieci coś wyjątkowego. Pisali uczniowie szkół 
szczecińskich, pacjenci szpitali dziecięcych, uczestnicy kół zainteresowań, 
nauczyciele, młodzi mieszkańcy i ich rodzice. Każdego roku wybierano laureata - 
zawsze była to postać wyjątkowa.  
 
Galeria BRZDĄC - ów 
1993 rok  prof. dr hab. Janusz Fydryk – dyrektor Instytutu Pediatrii i kierownik      
I Kliniki Pediatrycznej PAM w Szczecinie, obecnie na emeryturze 
 
1994 rok nagrody nie przyznaliśmy, sami nie wiemy dlaczego, wówczas 
zmieniliśmy  nazwę na Dziecięca Rada Miasta Szczecin 
 
1995 rok  Jacek Janiak  pomysłodawca i organizator największych  imprez 
dziecięcych BRZDĄC, MIKOŁAJKI; obecnie Dyrektor Domu Kultury SŁOWIANIN, 
Kawaler Orderu Uśmiechu   
 
1996 rok Paweł Bartnik – Wiceprezydent Miasta Szczecina, wielki przyjaciel dzieci 
i młodzieży, obecnie Dyrektor Euroregionu POMERANIA 
 
1997 rok Włodzimierz Brzeziński – wychowawca i rehabilitant w Ośrodku 
Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży nie żyje  
 
1998 rok  ks. Tadeusz Balicki – Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej             
w Szczecinie, obecnie proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana Bosko 



1999 rok Weronika Dowlasz  „matka wielu setek dzieci,” założycielka pierwszego 
w Polsce Rodzinnego Domu  nie żyje 
 
2000 rok prof. Irenie Latawiec – Mazurkiewicz – Kierownik Kliniki Chirurgii            
i Onkologii Dziecięcej Pomorskiej Akademii Medyczne, obecnie na emeryturze. 
 
2001 rok  Olgierd Wacławik – emerytowany nauczyciel geografii, przewodnik, 
organizator rajdów turystycznych 
 
2002 rok Indeborga Staroniewska – była Dyrektor Szpitala Dziecięcego przy       
ul. Św. Wojciecha w Szczecinie, obecnie na emeryturze 
 
2003 rok  Marii Hajdul - wieloletni nauczyciel,   obecnie na emeryturze 
 
2004 rok Tomasz Jarmoliński - lekarz pediatria nefrolog, obecnie pracuje               
w Szpitalu w Międzyrzeczu 
 
2005 rok Tomasz Jankiewicz aktor,  twórca Pogotowia Teatralnego 
 
2006 rok Bartosz Arłukowicz lekarz pediatra, współtwórca Hospicjum 
Dziecięcego, Kawaler Orderu Uśmiechu, obecnie Poseł na Sejm RP 
 
2007 rok  Zbigniew Wilczyński  popularny „Chico-Frico” znany i lubiany aktor 
Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie  
 
2008 rok Zenon Butkowski  popularny „ODBLASKOWY ZENEK” twórca 
programów edukacyjnych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
obecnie na emeryturze   
 
2009 rok Tadeusz Pepliński nauczyciel, pedagog, wspólnie z żoną prowadzą 
Rodzinny Dom , obecnie na emeryturze  
 
2010 rok Zbigniew Niecikowski   wieloletni Dyrektor Teatru Lalek Pleciuga           
w Szczecinie, pomysłodawca znanych  i lubianych spektakli i programów 
dziecięcych  
 
2011 rok Alicja Zołotucho Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom     i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” 
  
2012 rok Zygmunt Pyszkowski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  



2013 rok Mirosław Żylik dyrektor ZS nr 5, pomysłodawca Iskierki Radości   
 
2014 rok Lidia Dzwinka  Społeczny Rzecznik Praw Dziecka  
 
2015 rok prof. Tomasz Urasiński, lekarz pediatra, twórca i szef Kliniki Świętego 
Mikołaja Szpitala ul. Unii Lubelskiej  
 
2016 rok Barbara Jaskierska Prezes Stowarzyszenia dla Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym  
 
2017 rok ks. Maciej Szmuc Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej  
 
2018 rok prof. Dr hab.n. Med. Jacek Rudnicki pediatra, neonatolog 
  

W tym roku ponownie  zostanie wybrany laureat a kandydatów do  nagrody 
w naszym mieście nie brakuje .  
 Piękną tradycją stało się, że w dniu 1 czerwca dzieci  spotykają się na 
wielkim, uroczystym koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Występy 1000 młodych artystów są doskonałą promocją naszego miasta                 
i przechodzą do historii jako dziecięce wydarzenie kulturalne. Teren Amfiteatru      
w tym dniu zostaje zamieniony w  jeden, wielki, darmowy plac zabaw. 
Momentem szczególnym jest zawsze ceremonia wręczenia „BRZDĄCA”.  
Owacjom nigdy nie ma końca a laureat stojąc na scenie Teatru Letniego zasypany 
tysiącami dziecięcych uśmiechów, szaleje ze szczęścia  nie mogąc  powstrzymać 
łez wzruszenia. Tak jest każdego roku. Impreza jest dedykowana wszystkim 
dzieciom a w charakterze gości występują wychowankowie placówek społeczno-
wychowawczych. To właśnie dla nich przygotowywane są specjalne prezenty         
i upominki. Jest to czas do nawiązania nowych kontaktów koleżeńskich, okazja do 
szerzenia idei  niesienia pomocy sprawnym inaczej, kształtowania wrażliwości 
wśród dzieci i dorosłych. 
  
 


