
Jarosław Świerczewski 
Rodowity siedlczanin, od ponad pięćdziesięciu lat związany z naszym miastem. Z wykształcenia 

socjolog ze specjalnością w zakresie problemów rodziny, co ukierunkowało jego całe zawodowe życie.

Pracę rozpoczął w 1995 roku jako nauczyciel informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 11 
w  Siedlcach. Zajmował się także pracą społeczną. Zawsze znajdował czas dla uczniów służąc chętnie 
pomocą  w rozwiązywaniu ich problemów. 

W 1992 roku założył 9 Siedlecką Drużynę Harcerską SDH „Dąb”. Kształtował wówczas w młodych 
patriotyzm, samodzielność i braterską postawę wobec innych ludzi. To zaangażowanie zjednało mu 
sympatię i zaufanie dzieci i rodziców. Grono pedagogiczne szkoły wytypowało go do jednej z pierwszych 
w  siedleckich szkołach Rady Rodziców. Wspólnie z nimi podejmował kluczowe decyzje związane 
z rozwojem szkoły, w tym powstania Muzeum Jana Pawła II. Przełożeni doceniali wyniki i efekty pracy 
Jarosława Świerczewskiego z młodzieżą. Za swoją działalność otrzymywał wyróżniające oceny. W 1992 
roku uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego. Swoją chęć pomocy rodzinom realizował także angażując 
się w działania Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

Kiedy w 1999 roku, w Siedlcach powstała SOS Wioska Dziecięca - miejsce, gdzie porzucone i osierocone 
dzieci znajdują spokój, miłość i bezpieczną przystań, wiedział, że właśnie tu, będzie mógł w pełni realizować 
swoją chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.  Pracując w Wiosce  SOS, zawsze bardzo mocno 
angażował się w sprawy swoich małych podopiecznych. Z wielkim szacunkiem i pokorą odnosił się do 
ich traumatycznych przeżyć. Ze wszystkich sił wspierał na co dzień zastępczych rodziców SOS w ich 
trudnym dziele przywrócenia pokrzywdzonym dzieciństwa.  Rozumiejąc ogromne potrzeby  dzieci czuł 
potrzebę własnego rozwoju i kształcenia. Dlatego podjął dodatkowe kształcenie na kierunkach: pedagogika 
resocjalizacyjna, organizacja pomocy społecznej oraz strategiczne zarządzanie personelem. Ponadto 
uczestniczył w niezliczonej ilości kursów  i szkoleń takich jak: mediacje rodzinne, terapię pedagogiczną, 
zarządzanie oświatą, socjoterapia... wszystko  po to, by jeszcze lepiej służyć wsparciem najmłodszym.

Jarosław Świerczewski był zawsze tam, gdzie rosła potrzeba jego obecności. Ze swoistą determinacją 
dążył do tego, by podopieczni SOS Wioski Dziecięcej wyrośli na samodzielnych i szczęśliwych ludzi. 
W 2011 roku otrzymał awans. Laureat Aleksandrii został najpierw dyrektorem SOS Wioski Dziecięcej, 
a  następne całego Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Dziś oprócz Wioski SOS zarządza 
także Młodzieżową Wspólnotą Mieszkaniową SOS, a także Programem „SOS Rodzinie”.

Jako dyrektor Programu z otwartością i wysokim zaangażowaniem współpracuje ze szkołami, 
organizacjami, władzami rządowymi i samorządowymi w celu zapewnienia jak najwyższej jakości opieki 
dla swoich podopiecznych. 



W czasie dwudziestu lat pracy w pieczy zastępczej wspierał opieką aż 196 dzieci w pieczy zastępczej i 532 
dzieci i ich rodzin w ramach Programu Umacniania Rodziny na ternach gmin sąsiadujących z Siedlcami. 
Pomoc potrzebującym dzieciom i ich rodzinom to jego największa pasja i życiowy cel.

Jarosław Świerczewski jest niewątpliwie lokalnym patriotą Nieustannie dba o integrację swoich 
podopiecznych z sąsiadującą społecznością, angażuje się włączając dzieci i młodzież  w różne akcje i  działania 
na rzecz Miasta. Przekazuje wiedzę  o historii i rozwoju jego ukochanych Siedlec. Wraz z zespołem co roku 
organizuje dwie cykliczne imprezy, Festyn Rodzinny i Niebanalny Triathlon Młodzieżowy, które służą 
integracji siedleckiej społeczności.

Pan Dyrektor działa aktywnie w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i wykorzystuje 
możliwości jakie daje ta organizacja. Dzięki jego zaangażowaniu w siedleckiej Wiosce SOS przebywało 
wielu gości z kraju i zagranicy. Działania promocyjne Jarosława Świerczewskiego rozsławiają Siedlce 
w całym kraju. Dzięki temu wizyty m.in. takich osobistości jak: Natalia Kukulska, Anna Dereszowska, 
Barbara Kurdej-Szatan, Mariusz Czerkawski, Michał Pazdan, Dominika Kulczyk są dla mieszkańców 
siedleckiej Wioski SOS miłą codziennością. 

 Dzięki otwartości, determinacji i  odwadze Laureata, a także  zaangażowaniu całego zespołu Programu 
SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach w największych polskich mediach można usłyszeć o  mieście 
i   działaniach podejmowanych na rzecz siedleckiego środowiska lokalnego.  Wspaniała atmosfera tego 
miejsca sprawia, że przedstawiciele wielu firm, chcą wspierać Stowarzyszenie, wracają do Wioski w  Siedlcach 
i tu z satysfakcją zostawiają swoje zainteresowanie i pieniądze. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Jarosław 
Świerczewski poświęcił swoje zawodowe życie potrzebującym dzieciom i swojemu ukochanemu miastu. 

W 2020 roku mija 20 lat od momentu, gdy w SOS Wiosce Dziecięcej zamieszkały pierwsze  porzucone 
i osierocone dzieci. Wielu z nich to dziś samodzielni dorośli, wykształceni, mający pracę, rodziny i własne 
dzieci. Znaczna część z nich nadal mieszka i pracuje na terenie naszego miasta.  Ich historie są różne, ale 
wszyscy zgodnie twierdzą, że SOS Wioska Dziecięca, a więc i Dyrektor Jarosław Świerczewski odegrali w ich 
życiu kluczową rolę. O takich ludziach, zwłaszcza w czasie wielu życiowych trudności, nie zapominamy.


