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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepe³nosprawne

•	 dzieci	i	rodziny	znajduj¹ce	siê	 
w	trudnych	warunkach	 
¿yciowych,	zagrożone	marginali-
zacją	społeczną

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze	placówki	to	m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 oœrodki	adopcji 
i	rodzin	zastêpczych

•	 domy	wczasów	dzieciêcych

•	 œrodowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 œwietlice: 
-	 œrodowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajêciowej

•	 oœrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	oœrodki	adaptacyjne
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�Przyjaciel Dziecka 1–6/2014

Bieżący rok jest dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kolej-
nym jubileuszem, od założenia stowarzyszenia upływa 95 lat. 
To bardzo długi czas, niemal wiek, w ciągu którego zmieniały 
się warunki życia, sytuacja społeczna, potrzeby i oczekiwa-
nia. A Towarzystwo wytrwale kontynuuje swoją misję.

To prawda. Warto pamiętać, że początki naszego Towa-
rzystwa przypadły na czas po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległości po długim okresie zaborów. Od początku 
istnienia stale działa rzesza ludzi dobrej woli, wolontariuszy, 
pasjonatów, specjalistów, wykorzystujących swoją energię i 
wiedzę dla dobra dziecka. Przez całe 95 lat, od powstania 
w 1919 roku, historia naszego stowarzyszenia splata się z 
dążeniami i dramatycznymi momentami naszej trudnej hi-
storii. Po okresie wyniszczających kraj zaborów trzeba było 
organizować życie społeczne od podstaw. I już w pierwszych 
dniach wolności zaczął się organizować ruch społeczny ludzi 
światłych i wrażliwych na dziecięce niedole i potrzeby, wśród 
których nie brakowało lekarzy, pedagogów, pisarzy i innych 
osób zatroskanych o byt, edukację i wychowanie dziecka, 
rozumiejących, że młode pokolenie jest tym, co mamy naj-
cenniejszego, że o dzieci musimy dbać szczególnie, gdyż to 
one w przyszłości będą stanowiły o poziomie życia i powo-
dzeniu narodu. Tak więc od początku był to ruch postępowy 
mający na celu poprawę sytuacji dziecka.

Jak wiadomo, trzeba było podjąć wiele nowych ini-
cjatyw i wdrożyć je do praktycznego działania. Jakie to 
były inicjatywy?

W pierwszym okresie spontaniczna pomoc kierowana 
była do dzieci sierot, których po wojnie było wiele. Ale rów-
nolegle powstawały żłobki, przedszkola, świetlice, ogniska, 
sanatoria i prewentoria, ogródki jordanowskie, organizowano 
kolonie i półkolonie, imprezy kulturalne i teatrzyki. Rozwijała 
się także edukacyjna i pedagogiczna praca z rodzicami dzie-
cka, gdyż uważano, że problemów dziecka nie da się roz-
wiązać bez dbałości o rodzinę. Była to więc i jest działalność 
obejmująca wszechstronnie potrzeby dziecka i rodziny oraz, 
co warto podkreślić, zdecydowanie pionierska i nowatorska, 
szczególnie w warunkach odbudowy państwa.

Przykładem może być działalność prowadzona na Żo-
liborzu we współpracy z Warszawską Spółdzielnią Miesz-
kaniową. Już w 1927 roku, z inicjatywy doktora Aleksandra 
Landego na terenie WSM powstała modelowa poradnia, 
w której udzielano porad rodzicom dzieci począwszy od 
niemowlęctwa po wiek przedszkolny i szkolny dzieci, a doty-
czyły one żywienia, pielęgnacji, higieny, opieki i wychowania. 
Funkcjonował gabinet dentystyczny oraz poradnia prawna 
stworzona w celu ochrony praw dziecka i matki. Rozwiąza-
nia te były wówczas nowością, która dziś wydaje się czymś 
oczywistym. Ale ten model opieki nad dzieckiem i rodziną 
zainicjowało właśnie nasze Towarzystwo.

Innym przykładem nowych działań mogą być zainicjo-
wane w latach pięćdziesiątych poradnie społeczno-wy-
chowawcze, a o wartości tego rozwiązania świadczy fakt, 
że w latach 1966–1968 te tepedowskie poradnie zostały 
przejęte przez władze oświatowe. W ten sposób model po-
radni społeczno-wychowawczej, wypracowany przez TPD, 
wszedł na trwałe do publicznej praktyki systemu oświaty i 
wychowania.

Może warto też wspomnieć o opiekunach indywidual-
nych. Jakie było ich zadanie?

Przyglądając się problemom rodzin, działacze TPD za-
uważyli, że wiele rodzin potrzebuje opieki i porady indywi-
dualnej. I tak powstała w latach sześćdziesiątych instytucja 
opiekunów indywidualnych, która z czasem została upo-
wszechniona we wszystkich województwach. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych pomocy dzieciom i rodzinie w różnych 
sprawach udzielało około 15 tysięcy opiekunów indywi-
dualnych. Interweniowali, gdy dziecko było krzywdzone, 
pomagali w uzyskaniu pomocy materialnej, w załatwieniu 
wakacyjnego wypoczynku, w zorganizowaniu leczenia czy 
porady pedagogicznej. W latach późniejszych podobne za-
dania podjął pedagog rodzinny pracujący według programu 
KKWR. Obecnie zmodyfikowana funkcja opiekuna indywidu-
alnego i pedagoga rodzinnego weszła do praktyki publicznej 
w postaci asystenta rodzinnego, a więc i w tym przypadku w 
oparciu o inicjatywy i doświadczenie TPD.

Już w pierwszych dniach wolności zaczął się organizować ruch społeczny ludzi światłych i wrażliwych 
na dziecięce niedole i potrzeby.

Jubileusz – 95 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego TPD

Jubileusz w Nowym Dworze Mazowieckim. Od lewej E. Brzezińska-Białorucka, 
W. Kołak, J. Bogdaszewski
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W tym miejscu należy wspomnieć, że w tym roku 
przypada 25 rocznica powołania i działalności Krajowego 
Komitetu Wychowania Resocjalizującego, afiliowanego 
przy ZG TPD. Jaką rolę spełnia Komitet?

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zo-
stał powołany w 1989 roku w celu organizowania profe-
sjonalnej pomocy dzieciom z biednych i zaniedbanych 
środowisk, nie znajdującym w domach rodzinnych nale-
żytej opieki, szukającym zajęcia i towarzystwa na ulicy, 
zagrożonym demoralizacją i marginalizacją. Przypomnieć 
trzeba, że były to lata transformacji ustrojowej, kiedy wiele 
rodzin dotykała skrajna bieda i bezrobocie. Poszukując 
skutecznych form pomocy dla dzieci gorszych szans, 
możliwości skierowania ich na dobrą drogę życiową 
Komitet zaczął organizować, w ścisłej współpracy z 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, środowiskowe ogni-
ska wychowawcze, w oparciu o istniejącą bazę i kadrę 
pedagogiczną TPD. W placówkach tych dzieci mają 
zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, uczestniczą w 
zajęciach rozwijających zdolności, na przykład plastycz-
nych, muzycznych, sportowych, korzystają z dożywiania. 
Pozytywne efekty pracy ogniska wyrażają się m.in. w 
tym, że wychowankowie szybko poprawiają wyniki w 
nauce i uzyskują w stu procentach promocję do wyż-
szych klas. Wygaszana jest również potrzeba kierowania 
podopiecznych do domu dziecka czy innych placówek 
całodobowych. Z czasem zostały opracowane programy 
doskonalące i wspomagające funkcje wychowawcze i 
resocjalizujące ognisk, takie jak Pedagog Rodzinny, Wy-
chowawca Podwórkowy i Przyjaciel Dzieci Ulicy tworzące 
system profilaktyczno-wychowawczy KKWR. Rezultaty 
wynikające ze stosowania w ogniskach tego systemu 
okazały się imponujące. Wielu wychowanków, zagro-
żonych wykluczeniem, zdobyło wykształcenie, ułożyło 
sobie pomyślnie życie zawodowe i rodzinne. Odbywały 
się konferencje naukowe, spotkania dyskusyjne, obrady 
Forum Dzieci Ulicy, które stanowiły możliwość wymiany 
poglądów na tematy wychowawcze i resocjalizacyjne, 
w wyniku czego programy KKWR były systematycznie 
doskonalone. Ukazywały się czasopisma, książki i inne 
wydawnictwa. W całym kraju powstało około 340 śro-
dowiskowych ognisk wychowawczych TPD, ale zmiana 
przepisów, a w związku z tym pogorszenie się warunków 
dofinansowania tych placówek spowodowało likwidację 
wielu z nich lub ograniczenie ich działalności wychowaw-
czo-resocjalizacyjnej. Jednak nie ustajemy w wysiłkach, 
aby nadal promować ogniska i podnosić poziom ich 
działania. Dużo obecnie zależy od współpracy z lokalnymi 
samorządami, które powinny rozumieć, że profilaktyka 
jest tańsza niż leczenie. 

TPD było również inicjatorem ośrodków adopcyj-
nych. 

54 lata temu w Warszawie powstał pierwszy w Pol-
sce profesjonalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, zapew-
niający pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną 
kandydatom na rodziców adopcyjnych, zastępczych i w 
rodzinnych domach dziecka. W całym kraju obecnie jest 8 
takich ośrodków, zaś przy Zarządzie Głównym TPD działa 
Krajowy Ośrodek Adopcyjny zajmujący się sprawami ad-
opcji zagranicznej.

Jak przedstawiają się inne formy pracy na rzecz dzie-
cka i rodziny? 

Działalność dla rodziny wciąż się rozwija. Przy ogniwach 
TPD powstają centra mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki 
interwencji kryzysowej, poradnie rodzinne, wspomniane 
ogniska wychowawcze, ale także świetlice środowiskowe 
i inne, zależnie od lokalnych potrzeb. Organizowane są, 
tradycyjnie już, kolonie letnie, biwaki, wycieczki, lato w 
mieście, ferie zimowe. W wielu regionach TPD organizuje 
przedszkola dla dzieci wiejskich, zdobywając na ten cel 
fundusze unijne. Wprawdzie te fundusze po pewnym 
czasie się kończą, zwykle po dwóch latach, ale rodzice 
chcą, aby przedszkole funkcjonowało nadal, więc władze 
samorządowe przychodzą zwykle z pomocą i przedszko-
la z czasem trwale wrastają w pejzaż społeczny gminy i 
regionu. W poprzednim „Przyjacielu Dziecka” pisaliśmy o 
sukcesach TPD w tej dziedzinie w Elblągu i woj. zachod-
niopomorskim, również prasa lokalna poświęca temu 
tematowi sporo uwagi. 

Ostatnio odbyło się sporo imprez jubileuszowych 
komitetów i kół organizujących opiekę nad dziećmi nie-
pełnosprawnymi, co na pewno jest także dużym sukce-
sem? 

Rozwój samopomocowego ruchu opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi jest wielkim osiągnięciem Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, z którego możemy słusznie być dumni. To 
właśnie przy zarządach TPD została stworzona możliwość 
zaopatrywania się w specjalną żywność dla dzieci na die-
cie bezglutenowej, powstały komitety organizujące pomoc 
dla dzieci z cukrzycą, dziecięcym porażeniem mózgowym, 
łamliwością kości, chorobą Downa, ADHD czy komitet opie-
ki nad dziećmi upośledzonymi umysłowo, który obecnie 
funkcjonuje jako samodzielne stowarzyszenie. Powstało 
wiele warsztatów terapii zajęciowej. Wspaniale rozwija się 
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, stale 
podnoszące poziom opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
gdzie najnowszym osiągnięciem jest założenie przedszkola 
dla niepełnosprawnych maluchów. Należy również wspo-
mnieć Centrum Opieki, Wychowania i Terapii KKWR – TPD 
w Serocku, które po rewitalizacji dysponuje o wiele lepszymi 
warunkami dla dzieci i młodzieży.

Należy zauważyć, że dzięki zrzeszaniu się rodziców w 
kołach, ogromnie wzrosły możliwości uczestnictwa dzieci 
niepełnosprawnych w różnego rodzaju imprezach sporto-
wych, w tym w paraolimpiadach, artystycznych, jak zespoły 
muzyczno-wokalne czy teatralne. Nikogo już nie dziwi grupa 
niepełnosprawnych dzieci zwiedzająca muzea, znane miej-
scowości, podróżująca w grupach wycieczkowych do Włoch, 
Chorwacji i innych krajów. W każdym numerze „Przyjaciela 
Dziecka” oraz na naszej stronie internetowej zamieszczamy 
informacje i artykuły o konkretnych wydarzeniach, takich 
jak jubileusz 25-lecia w Nowym Dworze Mazowieckim i w 
Gdańsku, 30-lecia Krajowego Komitetu zorganizowanego w 
Warszawie, o wycieczkach i imprezach okolicznościowych z 
okazji świąt, rocznic i corocznych obchodów Dnia Dziecka, 
Dnia Matki, Ojca i wielu innych. 

Podczas zebrań i dyskusji podkreśla się często po-
trzebę zakładania kół TPD w środowiskach lokalnych, 
szczególnie w szkołach. 
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Osoby zrzeszone w kołach mogą łatwiej i skuteczniej 
rozwiązywać różne problemy w swoim otoczeniu. Na 
przykład w szkołach rodzice wspólnie z nauczycielami i 
uczniami mogą podejmować różne inicjatywy na rzecz 
innych, na przykład zbiórkę żywności, organizowanie 
wycieczek czy pomoc koleżeńską, co ma na pewno duże 
walory wychowawcze. Warto tu wymienić Legnicę jako 
przykład ożywionej i cenionej w środowisku działalności 
kół TPD, w tym szkolnych, gdzie funkcjonuje ich ponad 
130 i wciąż powstają nowe. Sporo kół TPD działa aktywnie 
również w wielu innych regionach, ale wciąż uważamy, że 
powinno ich być więcej. 

Powiedzmy jeszcze o konferencji „Kształt rodziny a 
kształt społeczeństwa i państwa” zorganizowanej z okazji 
jubileuszu TPD. O czym świadczy taki wybór tematu? 

Wybór tematu wynika ze szczególnej troski o rodzinę, 
której zawsze poświęcaliśmy wiele uwagi, i dla której or-
ganizowaliśmy od początku istnienia różnorodną pomoc, 
o czym już wcześniej mówiłem. Konferencja spotkała się z 
akceptacją Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, która 
objęła obrady honorowym patronatem. W konferencji wzięli 
udział działacze TPD z całego kraju, przedstawiciele resortów 
pracy i polityki społecznej, edukacji, sprawiedliwości, orga-
nizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego 
oraz pracownicy naukowi. Celem konferencji było pokazanie 
sytuacji polskiej rodziny i zachodzących w niej przemian, 
a także wymiana opinii dotyczących polityki rodzinnej w 
Polsce. Wystąpienia i referaty spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem obecnych, o czym świadczyły m.in. spontaniczne 
wypowiedzi uczestników wychodzących z sali obrad. Szerzej 
na temat konferencji piszemy w artykule zamieszczonym w 
niniejszym numerze „Przyjaciela Dziecka”. 

Spektakularne osiągnięcia ostatnich lat to również 
znaczący wzrost liczby tepedowskich rzeczników praw 
dziecka. Dlaczego ich działalność jest tak ważna?

Rzecznictwo praw dziecka było i jest ważnym zada-
niem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jeszcze 
do niedawna było niewielu rzeczników. Aby mogli szerzej 
i skuteczniej działać w terenie, należało stworzyć odpo-
wiednie ramy dla ich pracy. W tym celu zorganizowaliśmy 
odpowiednie szkolenia potwierdzone certyfikatami, które 
obecnie posiada już prawie 150 osób w całym kraju. Spo-
łeczni rzecznicy TPD pomagają dzieciom i rodzinom w 
rozwiązywaniu rozmaitych trudnych problemów, korzysta-
jąc z pomocy i współpracy wielu osób i instytucji, na przy-
kład pedagogów szkolnych, lekarzy, sędziów rodzinnych, 
psychologów, pracowników opieki społecznej i innych. 
Przeważnie rzecznik ma dyżury w miejscowym biurze TPD, 
gdzie w określone dni przyjmuje interesantów i zgłoszenia 
telefoniczne. Każdy może go powiadomić, jeśli zauważy, że 
dziecku dzieje się krzywda. Zdarza się też, że dzieci same 
zgłaszają się do rzecznika.

W imprezach organizowanych przez TPD uczestniczą 
często młodzi ludzie. Można ich było zauważyć również 
na wspomnianej wyżej konferencji naukowej. To dobry 
sygnał? 

Jeśli młodzież znajduje dla siebie interesujące pole 
działania w ogniskach, pomaga dzieciom w nauce, anga-

żuje się w organizowanie imprez dla swoich młodszych 
kolegów, to bardzo cieszy. Młodzi ludzie mogą także pomóc 
w upowszechnieniu umiejętności komputerowych czy w 
obsłudze innych nowoczesnych urządzeń. Nasze zarządy 
od kilku lat są skomputeryzowane i nie mamy problemów 
z szybkim komunikowaniem się. Mają również swoje strony 
internetowe, na których zamieszczają informacje o swojej 
działalności. Chciałbym, aby młodzi znali naszą historię, 
wychowawcze możliwości TPD i umieli tradycyjne wartości 
realizować w nowoczesnych warunkach. Coraz częściej 
spotyka się takich młodych ludzi i to jest wielka nadzieja 
na przyszłość.

Powyższy, fragmentaryczny z konieczności, przegląd 
historii, doświadczeń i osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci pokazuje ogromne bogactwo inicjatyw i działań 
TPD. Na pewno lokalne ogniwa stowarzyszenia zorga-
nizują wiele imprez jubileuszowych, podczas których 
będą je mogli zaprezentować. Ale na pewno są też 
problemy.

Jubileusz jest dobrą okazją do spotkań i imprez, podczas 
których można będzie powiedzieć o swoich działaniach, 
osiągnięciach, ale też potrzebach przedstawicielom lokal-
nych instytucji oraz władz samorządowych. Przypomnijmy 
sobie również hasło, towarzyszące obradom XVI Krajowego 
Zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które trafnie określa 
naszą działalność i zamierzenia: Różnorodność działań w 
jedności celów. 

Oczywiście są problemy, które na co dzień musimy roz-
wiązywać. Ale nie skupiajmy się na nich przy jubileuszowej 
okazji. Cieszmy się raczej osiągnięciami, bo to da nam 
nowy impuls do działalności, która jest bardzo różnorodna, 
a formy pracy są sprawdzone, skuteczne i potrzebne spo-
łeczeństwu. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Irena Malanowska

Dzieci gorszych szans potrzebują
Twojego wsparcia! 
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Wybór tematu konferencji wynika ze szczególnej troski o 
rodzinę, której zawsze TPD poświęcało wiele uwagi, udziela-
jąc jej różnorodnej pomocy, począwszy od edukacji poprzez 
wsparcie w wychowaniu dzieci, pomoc materialną, prawną po 
kompetentną asystę rodzinną. Celem konferencji było pokaza-
nie przemian dokonujących się w polskiej rodzinie w kontekście 
jej relacji z makrospołeczeństwem oraz „polityką rodzinną” w 
Polsce. Zakładano, że program i przebieg konferencji:
• pobudzi uczestników do refleksji i dialogu na temat odpo-

wiedzialności współczesnych społeczeństw za wartości, 
wychowanie i kulturę młodego pokolenia;

• pozwoli na zaprezentowanie, samorządowych i obywa-
telskich programów naprawczych;

• udzieli odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania;
• przedstawi materiały, rekomendacje i postulaty w spra-

wie warunków koniecznych do zintegrowania wszelkich 
inicjatyw interwencyjnych, pomocowych i naprawczych, 
podejmowanych wobec rodzin będących w kryzysie, ale 
także uświadomi pilność podjęcia równoległych działań 
korygujących wobec ogromnej grupy rodzin nieposia-
dających stygmatu „rodziny w kryzysie”, ale dotkniętych 
powszechnym zjawiskiem „kryzysu rodziny” oraz odpo-
wie na pytania dotyczące polityki rodzinnej.

W konferencji wzięło udział 150 osób, a wśród nich: dzia-
łacze TPD z całego kraju, przedstawiciele resortów pracy i 
polityki społecznej, edukacji, sprawiedliwości, organizacji 
pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny oraz 
jednostek samorządu terytorialnego, a także pracownicy 
naukowi zainteresowani problematyką rodzinną. 

Konferencję otworzył Wiesław Kołak, prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który powitał go-
ści i przypomniał ważne wątki z historii TPD oraz odczytał 
list gratulacyjny od Pani Prezydentowej Anny Komorow-
skiej. Następnie głos zabrali: poseł na Sejm RP sekretarz 
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławe-
cki, Joanna Staręga-Piasek, występująca w podwójnej roli: 
jako przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP oraz jako 
Honorowy Prezes TPD, a także przedstawiciele: Rzecznika 
Praw Dziecka i Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Sesja pierwsza

Min. Tadeusz Sławecki w ciepłych słowach przekazał 
swoje doświadczenia ze współpracy z TPD podkreślając rolę, 
jaką Towarzystwo odgrywa we współpracy ze szkołą. Podzię-
kował Towarzystwu za sprawną organizację terapeutycznych 
kolonii letnich zleconych przez MEN w 2013 roku i wskazał, 
że szczególną płaszczyzną i wartością współpracy jednostek 
resortu edukacji i TPD jest dobro dziecka. Następnie poinfor-
mował zebranych o podejmowanych w ostatnim czasie dzia-
łaniach resortu mających na celu wsparcie rodziny, a wśród 
nich wymienił odbudowę sieci przedszkoli i wysokie dofinan-
sowanie tych placówek oraz ważną z punktu widzenia TPD 
zapowiedź o przygotowaniu podstaw prawnych wprowadza-
jących obligatoryjność organizowania świetlic szkolnych. Wy-
raził przekonanie, że współpraca z TPD będzie kontynuowana 
oraz podzielił się refleksją o tym, że w natłoku sensacyjnych 
informacji istnieje potrzeba upowszechniania dobrych przy-
kładów, także tych wynikających ze współpracy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci z Ministrem Edukacji Narodowej.

Dr Joanna Staręga-Piasek w swojej wypowiedzi zwróciła 
uwagę na trafność wyboru tematu konferencji otwierającej 
jubileusz. Jak zauważyła, aktualność tematu wiąże się wprost 
z kolejnym Rokiem Rodziny i historyczną ciągłością działań 
prowadzonych przez tysiące członków Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci od 95 lat. Podkreśliła również, że bogactwo To-
warzystwa jest w pewnym sensie odzwierciedleniem historii 
Polski okresu, w którym ono działa.  

Po uroczystej części wstępnej, prezes Wiesław Kołak prze-
kazał prowadzenie konferencji jej kierownikowi naukowemu Ta-
deuszowi Pilchowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, 
autorowi podręczników akademickich i licznych publikacji na-
ukowych z zakresu pedagogiki społecznej, polityki społecznej 

Konferencja naukowa zorganizowana przez TPD – sprawozdanie 

Kształt rodziny a kształt społeczeństwa i państwa 
1 kwietnia 2014 r. w sali lustrzanej Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja naukowa pt. „Kształt rodziny a 
kształt społeczeństwa i państwa”, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zainaugurowało Jubileusz 95-lecia obchodzony 
pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej.

Fot. Archiwum rodziny Lorenców.
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i metodologii, który od wielu lat współpracuje z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci. Po krótkim wprowadzeniu do sesji plenarnej 
pt. „Rodzina w kontekście przemian społeczno-kulturowych” 
prowadzący przekazał głos prelegentom, którymi byli profe-
sorowie warszawskich i krajowych ośrodków naukowych oraz 
przedstawicielka Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Prof. dr hab. Anna Kwak zaprezentowała „Refleksje 
nad współczesną rodziną polską”. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na pojawiające się w dyskursie o rodzinie 
i wnioskach legislacyjnych tendencje zastąpienia pojęcia 
„rodzina” wyrażeniem „różne formy rodzinne”, wskazała rów-
nież na czynniki wpływające na zmianę tradycyjnego kształtu 
i funkcji rodziny, wymieniając m.in. ubóstwo i wykluczenie, 
nierównowagę pomiędzy pracą zawodową a rodziną, brak 
integracji społecznej oraz zaburzenie procesu solidarności 
międzypokoleniowej. Najbardziej rozbieżne z zachowaniem 
tradycyjnego kształtu i funkcji rodziny wydają się być czynniki 
atakujące ją od wewnątrz, jak akceptacja zmian struktury 
rodziny, kontestacja ważnych norm i wartości, zaburzeń 
dialogu i komunikacji w rodzinie. Sposób przekazania treści 
oraz interesujące ich rozwinięcie i poparcie przykładami oraz 
wynikami badań stanowią nie tylko podstawę refleksji, ale 
i dają możliwość sformułowania wniosków i rekomendacji 
dotyczących szeroko pojmowanej polityki rodzinnej. 

Prof. dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersytet Śląskiego w 
wystąpieniu „Dziecko w rodzinie i społeczeństwie w okresie 
przemian” przedstawiła dotkliwe problemy dzieci jako skut-
ki ponoszone w związku z zaburzeniami w funkcjonowaniu 
rodziny naturalnej, takich, jak zaburzenie struktury rodziny i 
wychowywanie się dzieci w rodzinach niepełnych, w środo-
wisku zastępczym poza rodziną naturalną, problem ubóstwa 
jako utrudnienie bądź uniemożliwienie realizacji potrzeb dzieci, 
przemoc i zaniedbywanie ich w rodzinach. Ilustrując omawiane 
problemy danymi statystycznymi wykazała relatywizm oceny 
sytuacji polegający na ekwiwalentnym traktowaniu opisów w 
liczbach bezwzględnych oraz we wskaźnikach procentowych. 
Oceny wskaźników procentowych zwracają uwagę na wzrost 
negatywnych zjawisk we wszystkich omawianych kategoriach. 
Prof. Jarosz podjęła również próbę ogólnej oceny sytuacji 
dzieci w społeczeństwie oraz jakości ich życia. Wykorzystując 
w tym celu wyniki międzynarodowych badań porównawczych, 
wykazała zróżnicowanie ocen w poszczególnych rankingach 
i mało satysfakcjonujący ogólny wynik subiektywnej oceny 
jakości życia wyrażonej przez grupę dzieci polskich, co sytuuje 
Polskę na 28 miejscu spośród 29 badanych krajów europej-
skich. Końcowe refleksje dotyczyły potrzeby wypracowania 
ogólnokrajowego systemu monitorowania sytuacji dzieci i re-
alizacji ochrony ich praw, utworzenia służb (urzędu) ochrony 
dzieci, rozwijania polityki pozytywnego rodzicielstwa, tworzenia 
narodowych strategii na rzecz dzieci. 

Prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko z Uniwersytetu 
Opolskiego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Rodzinnego przedstawił „Funkcje prawa wobec rodziny”. 
Stwierdził, że jeśli rodzinę określa się jako podstawową gru-
pę społeczną, na której opiera się społeczeństwo, to można 
uznać, że wszelkie funkcje społeczne prawa obejmują także 
rodzinę jako szczególną grupę społeczną. Jednakże w ro-
dzinie równie ważne jak prawo są normy etyczne, moralne, 
religijne, zwyczaje, a dopiero w dalszej kolejności prawo. 
Jeśli przemiany społeczne są tak głębokie, że naruszają, 
bądź odrzucają te normy, to mamy do czynienia z narusze-

niem fundamentu, załamaniem się prestiżu, stosowania i 
stanowienia prawa, w miejsce którego wkracza nadregulacja. 
W Polsce rozregulowano model ochrony rodziny, dowodził 
prof. Stadniczeńko, domagając się przywrócenia służebnej, 
a nie tylko administracyjnej funkcji prawa rodzinnego. Mó-
wiąc o funkcjach prawa wobec rodziny, powinniśmy znać ich 
założenia, sposób realizacji i skuteczność. Według profesora 
rodzina w Polsce nie jest podmiotem prawa. W szczególności 
zaburzona jest gwarancyjna funkcja prawa, polegająca na 
szczególnym zabezpieczeniu praw jednostki przez normy 
i wiążąca się z koncepcją „praw podmiotowych”. Niepo-
kojącemu zaburzeniu ulega stabilizująca funkcja prawa w 
sprawach rodzinnych. Także zbyt chaotycznie realizowana 
jest funkcja dynamizująca, wyrażającą się we wprowadza-
niu zmian w rodzinie i kształtowaniu nowych stosunków 
społecznych. Nasz system prawny stał się trudny do zrozu-
mienia i stosowania, bowiem jest to system wielocentryczny, 
podczas, gdy w sprawach rodziny przywiązani jesteśmy do 
systemu hierarchicznego. Jeśli przyjąć zasadę, że o jakości 
prawa i jego funkcji wobec rodziny świadczą skutki jego reali-
zacji, to prawo rodzinne nie spełnia społecznych oczekiwań i 
wymaga zmiany w kierunku podejścia kontradyktoryjnego. 

Janina Szumlicz, dyrektor Departamentu Polityki Ro-
dzinnej w MPiPS, mówiąc o polityce państwa wobec ro-
dziny, scharakteryzowała rodziny wymagające pomocy i 
wsparcia. Z dotychczasowych działań rządu w obszarze 
polityki rodzinnej, dyr. Szumlicz przedstawiła głównie sprawy 
dotyczące pomocy społecznej udzielanej rodzinom, bardziej 
szczegółowo omawiając zakres, statystyki i organizację po-
mocy socjalnej oraz podkreślając uspołecznianie procesu 
dystrybucji środków i form pomocy poprzez włączanie or-
ganizacji pozarządowych w te procedury. Wiele uprawnień 
pomocowych określonych w ustawach o pomocy społecznej 
oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ustawodawca 
deleguje do wykonania przez samorządy. 

Prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz z Uniwersytetu War-
szawskiego przedstawiła „Efekty i niedostatki polityki rodzin-
nej – ogląd analityczny”. Wystąpienie prof. Hrynkiewicz było 
swoistym koreferatem w stosunku do wystąpienia przedsta-
wicielki Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a jednocześnie 
uzupełniało referat na temat funkcji prawa wobec rodziny. 
Mówiąc o polityce rodzinnej, Profesor zwróciła uwagę na to, 
że władza zawsze ma pokusę bezpośredniego wkraczania 
w stosunki rodzinne, warunki życia, wychowanie dzieci i 
styl życia rodziny, naruszając tym samym jej autonomię, 
samodzielność i inicjatywę. Jednocześnie władza publiczna 
opieszale i niedbale wypełnia prawnie usankcjonowane funk-
cje: ekonomiczną i społeczną wobec rodzin wychowujących 
dzieci. Zwrócenie uwagi na ten fakt jest niezmiernie ważne ze 
względu na to, że w całym procesie transformacji grupą naj-
dotkliwiej pokrzywdzoną w podziale dochodu narodowego 
są dzieci. Opisując sytuację rodzin ubogich, Profesor zwraca 
uwagę na powszechny brak usług opieki i wychowania dla 
dzieci oraz niską ich jakość. Apeluje jednocześnie o najwyż-
szy ich poziom ze względu na to, że dziecko ma tylko jedną w 
życiu szansę na normalne wzrastanie i rozwój. W nawiązaniu 
do wystąpienia swojej poprzedniczki prof. Hrynkiewicz moc-
no podkreśliła, że w Polsce pod hasłem polityki rodzinnej 
uprawia się politykę socjalną, która ma charakter ratunkowy 
i doraźny łagodzący skutki niekorzystnych zjawisk, w szcze-
gólności ubóstwa. Polityka socjalna ma charakter selektywny 
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i stygmatyzujący, a swoim działaniem zamiast integrować, 
pogłębia podziały społeczne. Krytyka tego systemu poparta 
została postulatem, aby polityka rodzinna miała charakter 
powszechny i skierowana była do wszystkich rodzin. 

Sesja druga 

Przed rozpoczęciem drugiej sesji prezes Wiesław Kołak 
poinformował o zmianie porządku konferencji; wypowiedź 
„95 lat troski o rodzinę w pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 
Tepedowski system wspierania dziecka i rodziny”, opub-
likowana będzie na stronie www.tpd.org.pl. Poinformował 
także zebranych, że w dniu konferencji, 1 kwietnia, Stanisław 
Tułodziecki, Honorowy Prezes TPD, obchodzi 105. rocznicę 
urodzin. Wiadomość tę sala przyjęła oklaskami. 

Druga sesja pt.: „Wobec przyszłości rodziny” miała charak-
ter panelowy. Dyskusję otworzyło pytanie: co dalej z rodziną?

Jako pierwsza zabrała głos w dyskusji prof. Józefa Hryn-
kiewicz stwierdzając, że rodzina traktowana jest w Polsce 
jako uciążliwość, balast i problem dla rządu, podczas gdy 
bez rodziny nie będzie społeczeństwa, zaś brak polityki 
rodzinnej już teraz wyraźnie objawia się katastrofą demo-
graficzną. Niezrozumiałe jest, że brakuje żłobków w sytuacji, 
kiedy preferujemy rozwój osobisty i zawodowy rodziców, 
a połowa matek legitymuje się wyższym wykształceniem, 
jednak często nieodwracalnie odracza awans zawodowy ze 
względu na brak instytucji wychowania i opieki dla małych 
dzieci. Zachodzi także konieczność przebicia się do mediów 
z apologią rodziny, obroną jej istoty i pochwałą jej bytu. 
Rodzina jest wieczna, powiedziała Profesor, bez niej nie ma 
niczego, jest chaos! Rodzina porządkuje życie społeczne, a 
habitus to wartości, wzory myślenia, zachowań, doświadcze-
nia wynoszone z rodziny. Dlatego trzeba ją chronić i wspie-
rać, stosownie do potrzeb i zgodnie z jej autonomią. Każda 
rodzina, choć z różnych powodów, zasługuje na pomoc od 
wójta, burmistrza, starosty. Należy się jej domagać, aby po-
moc była powszechna i pozytywnie wspierająca.

Podobnie brzmiała wypowiedź prof. Leszka Stadniczeń-
ki, który, broniąc pojęcia rodziny, pomimo zagrożeń i trendów 
do odstępowania od odpowiedzialności za związek na całe 
życie, trwałość jej nazwy i struktury, widzi rodzinę w najbar-
dziej podstawowej funkcji, jaką jest prokreacja. Potwierdza 
to choćby etymologia wyrazu „rodzina” pochodzącego od 
słowa „rodzić”, co wskazuje na jej podstawową funkcję. Fun-
damentem jest instytucja małżeństwa, a kreatorem dziecko. 
Personalistyczny charakter rodziny domaga się od prawa 
określenia warunków m.in. do: założenia rodziny, własnej od-
powiedzialności za jej członków, wychowania dzieci według 
własnych zasad, określenia stałości więzi rodzinnych. Rodzi-
na jako podstawa narodu wymaga szczególnej ochrony oraz 
rozważnych i spójnych regulacji, co jest poważnym wyzwa-
niem do uporządkowania polskiego prawa rodzinnego.

Kolejny dyskutant, Józef Bogdaszewski, nie widzi 
zmierzchu rodziny, a swój optymizm czerpie z wieloletniej 
obserwacji i współpracy rodzin z dziećmi niepełnosprawny-
mi; mając dziecko niepełnosprawne dziecko, decydują się 
na następne i i prowadzą szczęśliwe życie rodzinne. Takie 
postawy rodziców dzieci niepełnosprawnych trzeba podtrzy-
mywać, rodzinę wspierać, odciążać, zapewnić możliwość 
korzystania z nowoczesnych urządzeń i stałej rehabilitacji 
dzieci, budować nowoczesny, spójny system wsparcia po-

zwalający korzystać niepełnosprawnym w możliwie szerokim 
udziale w życiu społecznym.

Zygmunt Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego 
TPD, poinformował uczestników konferencji o trudnościach 
i barierach wspierania rodziny, wynikających z niedoskona-
łych rozwiązań prawnych, braku jednolitej ich interpretacji, 
braku środków na ich pełną realizację oraz niekompetencji 
ostatniego ogniwa wykonawczego i decyzyjnego jednocześ-
nie, jakim jest gmina. Paradoksalnie ustawo o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej zablokowała wiele inicjatyw 
lokalnych, a jej niewłaściwa realizacja doprowadziła do likwi-
dacji potrzebnych dzieciom i rodzicom placówek wsparcia 
dziennego. Wypracowane przez lata wzorce pomocy w 
środowiskowych ogniskach wychowawczych TPD zostały 
spłaszczone, zunifikowane na zasadzie, że „urzędnik wie 
lepiej”. Także idea asystentów rodziny, dopuszczająca do 
pracy osoby bez dostatecznych kompetencji do wykonywa-
nia tej funkcji, powoduje załamywanie się systemu pomocy 
rodzinie. Prezes Pyszkowski, w związku z cytowanymi przez 
jedną z referentek liczbami dotyczącymi placówek wspar-
cia dziennego, zwrócił uwagę na manipulowanie liczbami 
i nierzetelną interpretację informatorów zaliczających do 
określonej kategorii placówek wsparcia dziennego jednostki 
o innym charakterze, pomocy na innych zasadach i adre-
sowane do innych odbiorców. A zatem wyzwaniem jest nie 
tylko poprawienie wadliwych przepisów, ale i zapewnienie 
rzetelnej kontroli wdrażania ustawy.

Teresa Kaniowska, wieloletnia współpracowniczka To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci z ramienia Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, obecnie z Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyraziła 
zadowolenie z uczestnictwa w konferencji, przekazała gra-
tulacje jej organizatorom, wykonawcom i uczestnikom, a 
ponadto przypomniała dobrą współpracę z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej w dziedzinie pracy z rodziną w progra-
mie „Pedagog Rodzinny”, będącym pierwowzorem asystenta 
rodziny oraz w projektach upowszechniających pracę uliczną 
oraz środowiskową pomoc dziecku i rodzinie. Podając koszty 
utrzymania dziecka poza rodziną, wskazała także na ekono-
miczny aspekt i wartość projektów wspierających.

Konferencję podsumował prof. Tadeusz Pilch. Stwierdził, 
że rodzina ze swoją dynamiką, wartościami i fenomenem 
więzi, ale także w związku z niezbadanymi możliwościami 
medycznymi i coraz częściej wkraczającymi w naturę ludzką 
technologiami, jest zawsze kwestią otwartą. Rodzina to śro-
dowisko fascynujące i dla człowieka kategoria fundamental-
na. Nawiązując do tytułu konferencji, zacytował Cycerona: 
„Dajcie mi wychować jedno pokolenie, a zmienię oblicze 
Ziemi”. Dziś niebezpieczeństwo takiego wezwania polega na 
tym, że większość reżimów państwowych dąży do zawłasz-
czania tegoż świata. Dziękując referentom, dyskutantom, 
uczestnikom i organizatorom Profesor zapowiedział wy-
dawnictwo pokonferencyjne, którego forma i nakład zależne 
będą od pozyskanych na ten cel środków.

Listy gratulacyjne od Pani Prezydentowej Anny Komorow-
skiej, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika można 
znaleźć na stronie internetowej ZG TPD: www.tpd.org.pl

Opracowała Barbara Głowacka

Fotoreportaż z konferencji patrz str. 33.
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3o dzieci, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, uczestniczyło w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim i Pierwszą Damą Anną Komorowską 
w dniu 22 sierpnia 2013 r. Były również reprezentowane 
inne organizacje i ich podopieczni: Caritas Polska, Sto-
warzyszenie Parafiada im św. Józefa Kalasancjusza, Sto-
warzyszenie Siemacha, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzie-
ci, Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci”, Chrześcijańska 
Służba Charytatywna, Fundacja Pomocy Dzieciom „ULI-
CA”, Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi”, Fundacja „Patria”, 
i Fundacja Marcina Gortata MG13. Razem w spotkaniu 
wzięło udział około 250 dzieci. 

Warto podkreślić, że podczas prezentacji zdjęć obrazu-
jących na telebimie osiągnięcia poszczególnych organizacji, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pokazano jako trzecie, infor-
mując, że niebawem obchodzić będzie 95-lecie istnienia i 
działalności, zaś Pierwsza Dama Anna Komorowska objęła 
honorowym patronatem uroczystości jubileuszowe. W spot-
kaniu wziął udział Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego 
TPD.

Pogoda dopisała, więc spotkanie mogło się odbyć na 
wolnym powietrzu, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, co 
jednak nie przeszkodziło w zwiedzaniu pałacu. Dzieci cieka-
wie zaglądały do wszystkich sal, obejrzały kaplicę pałacową 
i reprezentacyjne komnaty.

Następnie dzieci wróciły do ogrodów, gdzie nastąpiło 
spotkanie z Parą Prezydencką. Pan Prezydent, dziękując 
przedstawicielom stowarzyszeń i fundacji za organizowanie 
letniego wypoczynku dla dzieci podkreślił, że każde dziecko 
w Polsce potrzebuje wypoczynku, innego niż w ciągu roku 
szkolnego, oraz czasu, kiedy może oderwać się od różnych 
trudnych sytuacji, nabrać sił do normalnego, dobrego rozwo-
ju, musi poznawać świat i przebywać w otoczeniu dobrych, 
życzliwych ludzi, aby się rozwijać. Mówił też, że wiele jest 
dzieci mających różne potrzeby i „nie jest tak, że państwo 
może i powinno zajmować się wszystkim, dlatego potrzeba 
wiele serca, talentów organizacyjnych oraz woli i chęci do-
strzeżenia innych ludzi w potrzebie”. 

Dziękując kolejny raz organizacjom i osobom, które 
„włożyły wiele serca i wysiłku, aby dziesiątki tysięcy polskich 
dzieci miały dobry wypoczynek wakacyjny”, Pan Prezydent 
złożył szczególne podziękowanie sławnemu koszykarzowi 
Marcinowi Gortatowi za utworzenie Fundacji MG13, organi-
zującej obozy sportowe dla dzieci, podkreślając, że Funda-
cja działa przede wszystkim w oparciu o własne fundusze  
M. Gortata.

Miłym akcentem podczas spotkania było wręczenie przez 
sportowca Panu Prezydentowi swojej koszulki i spodenek, 
a Pani Prezydentowej piłki z autografem. Pan Prezydent 
wyraził radość z upominków, zapewniając, że znajdą się 
one na aukcji, z której dochód pomoże dzieciom będącym 
w potrzebie. 

Atrakcyjne spotkanie

Dzieci w ogrodach Pałacu Prezydenckiego 
Z kolei Pani Prezydentowa Anna Komorowska podkreśliła 

potrzebę pomocy rodzinom zastępczym i wielodzietnym. O 
problemach tych rodzin zamierza rozmawiać w Imiołkach 
nad jeziorem Lednickim, gdzie 70 uczestników przebywa na 
dwutygodniowym turnusie. Są to rodzice wyróżnieni przez 
prezydenta za trud wychowawczy. Podobne uroczystości 
odbywały się już wcześniej, 15 maja, z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Rodziny.

Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość bezpośredniej 
rozmowy z Marcinem Gortatem. Dzieci zadawały sławnemu 
koszykarzowi mnóstwo pytań, np. jaki ma wzrost, numer 
butów, ile zarabia, jakim samochodem jeździ, ale także, 
jakie wartości ceni najbardziej. Sportowiec odpowiedział 
na wszystkie pytania, co dzieci niezmiernie usatysfakcjo-
nowało. Ale dzielił się również z dziećmi swoim życiowym 
doświadczeniem; mówił, że trzeba mieć pasję i wytrwałość w 
dążeniu do celu, nie należy się zrażać, gdy coś się nie udaje, 
ale uparcie pracować, i to w każdej dziedzinie, bo sukcesy 
można odnosić na różne sposoby.

Na zakończenie spotkania dzieci zostały zaproszone na 
smaczny poczęstunek, zaś przy wyjściu z pałacu otrzymały 
upominki.

Irena Malanowska

Fotoreportaż ze spotkania patrz okładka str. 34
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Wiele problemów dziecka jest bezpośrednio związanych 
z tym, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu, w rodzinie 
czy instytucjach, do których uczęszcza.

Dziecko jest aktywnym uczestnikiem i uważnym obser-
watorem relacji rodzinnych, życia emocjonalnego rodziny 
oraz wszelkich wydarzeń czy zmian, które mają w niej 
miejsce. Obserwuje ono, w jaki sposób rodzice rozwiązu-
ją konflikty i, w zależności od efektów, może przeżywać 
różne emocje. Dziecko może także angażować się w te 
problemy, próbuje pojednać rodziców, zwrócić na siebie 
ich uwagę. Kiedy rodzice rozwiązują pomyślnie konflikty, 
dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz informację, 
że wyrażanie pewnych emocji nie grozi rozpadem rodziny, 
ani nie jest niebezpieczne. Dziecko nabiera w ten sposób 
umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania 
trudności interpersonalnych. 

Takie wydarzenia jak np. narodziny rodzeństwa, są no-
wym doświadczeniem dla dziecka, gdyż oznaczają jego 
zmianę pozycji w rodzinie, pojawiają się nowe emocje. 
Dziecko obserwuje rodziców, opiekujących się młodszym 
dzieckiem oraz to, jak zmienia się ich uwaga względem 
niego samego.

Podobnie dziecko obserwuje i przeżywa utratę bliskich 
mu osób. Może to być rozwód rodziców lub odejście kogoś, z 
kim dziecko było bardzo związane; trzeba pamiętać, że dzie-
cko przywiązuje się do osób czy miejsc. Rozstanie rodziców, 
zmiany partnerów, miejsca zamieszkania, częste przepro-
wadzki, choroby czy śmierć członka rodziny są dla dziecka 
źródłem bardzo intensywnych przeżyć. Istotne jest, aby w 
takich sytuacjach potraktować przeżycia dziecka poważnie.  
Przedszkole, pierwsze dni w szkole to także kolejne ważne 
zmiany w życiu dziecka. Wiążą się nie tylko z oddaleniem od 
rodziców, ale i z tym, że dziecko wchodzi w szerszy i nowy 
kontekst społeczno-kulturowy, są to kontakty m.in. z grupą 
rówieśniczą, nauczycielami i innymi osobami. 

Wsparcie specjalistów 
 
Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom w rozwiązywaniu 

trudnych problemów, przy Zarządzie Głównym Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci powołano w 2006 roku Centrum Ro-
dziny i Praw Dziecka, poradnię świadczącą specjalistyczną 
pomoc rodzinom, małżeństwom, parom i dzieciom. 

W placówce dzieci i rodzice znajdują bezpośrednią po-
moc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, a także z za-
kresu doradztwa zawodowego. Specjaliści podejmują inter-
wencje, udzielają konsultacji, prowadzą terapię, aby pomóc 
w przezwyciężeniu trudności, ale także wspierają te osoby, 
które potrzebują pomocy w procesie dochodzenia do rów-

nowagi po traumatycznych zdarzeniach. Korzyści płynące 
ze wspólnej pracy ze specjalistą to usprawnienie i poprawa 
komunikacji, nowe spojrzenie na problem, nauka umiejętno-
ści nawiązywania satysfakcjonujących relacji rodzinnych. A 
także szansa nauczenia się wyrażania nieprzyjemnych czy 
trudnych emocji w sposób bezpieczny dla siebie i bliskich. 

 Konsultacje o charakterze psychoedukacyjnym pełnią 
głównie funkcję profilaktyczną. Uczymy rodziców, jak radzić 
sobie, gdy dziecko wzbudza agresję. Specjaliści Centrum 
Rodziny i Praw Dziecka TPD wspierają rodziców w budo-
waniu bliskich relacji osobowych rodzic – dziecko oraz w 
nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi. Zespół poradni poma-
ga też rodzicom zorientować się, w jaki sposób dostrzegać 
oraz respektować potrzeby i prawa dzieci. Formy pomocy, w 
ramach poradnictwa pedagogicznego, zawsze dostosowuje 
się do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Dla niepełnosprawnych

Od kilku lat Centrum Rodziny i Praw Dziecka TPD pracu-
je także na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i fizyczną. Porady szukają głównie osoby potrzebujące 
pomocy w znalezieniu pracy i zaplanowaniu ścieżki zawo-
dowej. Pomocne w tym są specjalistyczne konsultacje z 
zakresu doradztwa zawodowego. Ostatnio coraz częściej 
potrzebna jest również specjalistyczna pomoc dotycząca 
seksualności osób z niepełnosprawnością. Na ten temat 
specjaliści rozmawiają z ich bliskimi, wyjaśniają tak trudne 
sprawy, jak potrzeba samostanowienia a opieka rodziciel-
ska; gdzie przebiegają granice zdrowej ochrony, a gdzie 
zaczyna się nadopiekuńczość.

Umiejętne korzystanie z przysługujących praw może za-
pobiegać patologii życia rodzinnego. Prowadzone jest także 
specjalistyczne poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego 
obejmujące w szczególności konflikty rodzinne i ochronę 
praw dziecka.

 Siedem lat pracy i doświadczeń Centrum pozwala stwier-
dzić, że wspieranie rodzin w różnorodnych, trudnych sytu-
acjach, których ona doświadcza, jest konieczne i w wielu 
przypadkach skuteczne. W ciągu tego czasu ukształtował 
się zespół Centrum Rodziny i Praw Dziecka TPD: ludzi, 
którzy współpracują ze sobą od wielu lat, posiadają bogate 
doświadczenie, są specjalistami w tym co robią, a ponadto 
cechuje ich potrzeba przychodzenia z pomocą innym oraz 
gotowość wspierania osób doświadczających trudności. 

 Magdalena Popławska

Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD, Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 
Warszawa, tel. 22 826-17-78, www.tpd.org.pl

Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD

Rada i pomoc

Siedem lat pracy i doświadczeń pozwala stwierdzić, że wspieranie rodzin w różnorodnych, trudnych sytuacjach, których 
ona doświadcza, jest konieczne i w wielu przypadkach skuteczne.
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Pokaz trwa zwykle około 60–90 min. Młodzi Liderzy 
Profilaktyki prezentują swoje pasje, talenty, nietypowe umie-
jętności, którymi są triki z zakresu piłki nożnej, gra na in-
strumentach, talenty wokalne, taniec nowoczesny, hip hop 
– Break Dance, jump style i inne. Celem tej części pokazu 
jest wzbudzenie u dzieci zaciekawienia, żywiołowych reakcji, 
nawet zachwytu nad umiejętnościami liderów, chodzi też o 
to, aby dzieci zobaczyły w nich pozytywnych idoli.

Po zakończeniu pokazu liderzy, siedząc w półkolu przed 
publicznością, opowiadają o swoich zainteresowaniach, 
zdolnościach, i stopniowo ich opowiadanie wchodzi w świat 
wartości. Mówią o sytuacjach, w których np. udało się być 
asertywnym, wyjść zwycięsko z propozycji mających zwią-
zek z uzależnieniami. Dzielą się swoimi odczuciami o tym, 
jak życie w wolności od szkodliwych używek może być 
wspaniałe i jak bardzo dowartościowywać człowieka. Lide-
rzy zachęcają dzieci do podjęcia walki o swoją przyszłość 
poprzez poszukiwanie i realizowanie pasji. Wskazują na 
miejsca, jak np. placówki wsparcia dziennego, do których 
należy świetlica TPD „Przystań” na osiedlu Kazanów, gdzie 
instruktorzy i wychowawcy pomogą im odkrywać w sobie 
ukryte zdolności i talenty. Warto dodać, że w skład zespołu 
liderów wchodzą m.in. wychowankowie tej świetlicy, którzy 
właśnie tam, pod okiem instruktorów, rozbudzali i doskona-
lili swoje zainteresowania, i teraz mogą się dzielić swoimi 
doświadczeniami.

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny „Chcę ci dać to, co najlepsze” 
jest realizowany przez Oddział Okręgowy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, a finansowany przez Wo-
jewództwo Podkarpackie dzięki dotacji otrzymanej z Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Chodzi o 
zastosowanie w praktyce skutecznych strategii oddziaływań 
profilaktycznych oraz zasad profilaktyki rówieśniczej. Wia-
domo bowiem, że działania z zakresu 
profilaktyki rówieśniczej, gdy widzi się 
jako przykład rówieśnika, przynoszą 
korzystniejsze efekty niż wielość słów 
wypowiedzianych przez dorosłych. 

Pokaz programu „Chcę ci dać 
to, co najlepsze” był realizowany 19 
września 2013 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Przemyślu, gdzie spotkał 
się z bardzo dobrym odbiorem za-
równo dzieci, jak i grona pedagogicz-
nego. Obserwowali go również m.in. 
radni Rady Miasta Przemyśla Tomasz 
Schabowski i Robert Bal, którzy wy-
razili duże uznanie dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, a w szczególności 
dla bezpośrednich realizatorów pro-
gramu MLP i kadry wychowawczej 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu 

Chcę ci dać to, co najlepsze
świetlicy TPD „Przystań” za przygotowanie tego innowa-
cyjnego przedsięwzięcia, które na pewno przyczyni się do 
kształtowania pozytywnych postaw wśród dzieci, rozwijania 
talentów i pasji i w sumie przyniesie pozytywne efekty pro-
filaktyczne. 

Wszędzie, gdzie program był prezentowany, spotykał 
się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Do jego entuzjastów 
należą szkoły w Stubnie, Kalnikowie, Medyce, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Oddziałam Integracyjnymi w Orłach, 
Zespół Szkół w Maćkowicach, SP w Radymnie oraz prawie 
wszystkie szkoły podstawowe w Przemyślu, z udziałem 
ponad 1000 dzieci! Pomysłodawcą tego innowacyjnego 
programu jest kierownik świetlicy TPD „Przystań” Dariusz 
Lasek, a grupę Młodzieżowych Liderów Profilaktyki tworzą: 
Łukasz Czerwiński (taniec nowoczesny Break Dance); Mi-
chał Burzyński (taniec nowoczesny Break Dance); Krzysztof 
Styś (kostka Rubika, gitara); Barbara Dańczura (fotografia i 
sztuka); Jakub Przytuła (piłka nożna); Jakub Koperski (ko-
lekcjonerstwo, wspólnota RAM); Katarzyna Chałek (śpiew); 
Piotr Luboch (tenis stołowy); Sebastian Bundyra (taniec 
Jump Style).

Ogromną pomocą w organizowaniu zadań programu 
jest współpraca ze szkołami średnimi w Przemyślu, których 
uczniowie są Młodzieżowymi Liderami Profilaktyki. Należą 
do nich: IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elek-
tronicznych i Ogólnokształcących im. J. Groszkowskiego, 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i 
Gastronomicznych, Technikum nr 8 im. I. Tokarczuka w Ze-
spole Szkół Informatycznych i Mechatronicznych, Technikum 
nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego 
i II Liceum Ogólnokształcące im. K. Morawskiego.

opracowała Irena Malanowska 

Artykuł opracowany na podstawie informacji prezesa TPD w Przemyślu Grze-
gorza Piestraka.     

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 T

P
D

 w
 P

rz
em

yś
lu



�0 Przyjaciel Dziecka 1–6/2014

Rozumiała dzieci jak rzadko kto. Jej całe życie nastawione 
było na to, aby dzieciom sprawiać radość, uczyć je poprzez 
czytanie utworów, które pisała. Dziś możemy wiele dowie-
dzieć się o tej wspaniałej postaci nie tylko z książek, licznych 
biografii i informacji na stronach internetowych, ale także 
odwiedzając Izbę Pamięci znajdującą się na warszawskim 
Żoliborzu, gdzie dorobkiem pisarki opiekuje się Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, a czuwa nad tym małym muzeum Pani 
Anna Gruszczyńska, prezes Zarządu Dzielnicowego TPD. 

Wchodzimy z Panią Anną na drugie piętro bloku przy 
ulicy Słowackiego 5/13 m.74. To tutaj mieszkała i tworzyła 
Maria Kownacka. Obecnie pieczę nad lokalem sprawuje 
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która już w latach 
międzywojennych dała się poznać jako inicjatorka wielu 
społecznych inicjatyw.

Mieszkanie jest małe, zaledwie pokój z niewielką wnęką 
i kuchnia przerobiona na miejsce dla licznych pamiątek po 
pisarce. Szafki i półki wypełnione są książkami, notatkami, 
na ścianach widnieją portrety, zdjęcia, i tzw. robótki, które 
autorka książek dla dzieci własnoręcznie wykonywała w wol-
nych chwilach. Pani Anna pokazuje mi książki powszechnie 
znane, którymi wciąż fascynują się kolejne pokolenia dzieci. 
Plastusiowy pamiętnik, Kajtkowe przygody, Dzieci z Leszczy-
nowej Górki, Kukuryku na ręczniku, Plastusiowo, Głos przy-
rody, Rogaś z Doliny Roztoki i inne z kilkudziesięciu książek 
M. Kownackiej opowiadają o sprawach dzieciom bliskich: o 
szkole, domu, rodzinie, przyrodzie, przybliżają takie pojęcia, 
jak dobro, przyjaźń czy uczynność, ale także uczą, że świat 
jest różnorodny i nieraz trzeba zachować ostrożność, aby 
uniknąć niemiłej pułapki. W formie baśniowej, np. w opo-
wiadaniu O bogince Jemiole, przedstawiona jest niesforna i 
beztroska boginka niszcząca dary lasu. Za karę Leśny Dziad 
zamienia ją w roślinę. Z kolei w Wesołym przedszkolu autorka 
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Nigdy nie opowiadam dzieciom rzeczy smutnych. Wszystko co piszę, staram się utrzymać w jasnych 
kolorach. Tak, żeby na dziecięcej buzi wywołać uśmiech…

Maria Kownacka
 

Pisarka dla dzieci
opisuje codzienne sprawy z życia młodszych dzieci, Plastuś i 
Miś uczestniczą w zajęciach dzieci, przeżywają z nimi wspól-
nie ich codzienne sprawy przez cały przedszkolny rok. 

Pisarka przyczyniła się również do rozwoju teatrzyków 
dziecięcych. We wstępie do zbiorku: „Teatrzyk kukiełek” wy-
danym przez Naszą Księgarnię w 1935 r. pod redakcją Marii 
Kownackiej czytamy: Oddajemy Wam do rąk książkę, która 
jest owocem długich i wytrwałych wysiłków całego zespołu 
ludzi, pracujących w Teatrzyku Kukiełek Robotniczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu w Warszawie. Zespół, 
przystępując do pracy w teatrzyku, nie miał skąd zaczerpnąć 
ani rad, ani wskazówek, bo dotąd w Polsce nic się w tej 
sprawie nie pisało. Teatrzyk nasz stworzyliśmy sami, mając 
do pomocy tylko własny zapał i znajomość tradycji dawnych 
polskich kukiełek.

W książce zawarte są dokładne wskazówki na temat 
zbudowania sceny, wykonania kukiełek, zawieszenia kurty-
ny, a nawet uwagi dotyczące sytuacji, gdy dzieci oglądające 
przedstawienie zadają pytania i włączają się spontanicznie 
do akcji przedstawienia. Zaś potrzebę opracowania poradni-
ka podsumowano w ten sposób: Praca w teatrzyku kukiełek 
wyrabia poczucie piękna, uczy poprawnej wymowy, kształci 
muzykalność, ćwiczy sprawność w robocie, może być do-
skonałym środkiem zarobkowania na cele społeczne, a co 
najważniejsze rozwija pomysłowość i umiejętność organizo-
wania pracy przy wspólnym wysiłku. 

Trochę biografii

Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku w 
Słupie kolo Kutna w powiecie gostynińskim. Jej wczesne 
dzieciństwo upłynęło w sielskiej atmosferze, jaką zapewniało 
życie w kochającej się licznej rodzinie, w otoczeniu pól i la-
sów, dzięki czemu poznała wiele zjawisk i tajemnic przyrody, 
które stały się inspiracją wielu jej utworów literackich. Środo-
wisko, w którym żyła, sprzyjało rozwijaniu wyobraźni, kształ-
towaniu wrażliwości. Wiele zawdzięczała ojcu, który jej wiele 
opowiadał o przyrodzie, świecie roślin i zwierząt. W ogrodzie, 
w którym często przebywała z matką, mogła je poznawać i 
z bliska niektóre obserwować. Te czarowne lata przerwała 
nagle śmierć matki i ośmioletnia dziewczynka znalazła się 
w Krakowie, gdzie pod opieką obcych opiekunek czuła się 
zagubiona i nieszczęśliwa. Wówczas rodzina zdecydowała 
o jej przeniesieniu do Warszawy na pensję, gdzie uczyła się 
do 18 roku życia, by następnie wrócić w rodzinne strony i 
podjąć pracę wiejskiej nauczycielki w Dębowej Górze, gdzie 
prowadziła tajne nauczanie. W rok później zamieszkała 
u swojej siostry w Krzywdzie na Podlasiu, gdzie również 
zorganizowała tajną szkołę, uczyła dzieci z czworaków, a 
także prowadziła kursy nauczania dla dorosłych. Słowem, 
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Na tej maszynie pisała M. Kownacka.
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z zapałem, gdziekolwiek była, starała się, mimo rozmaitych 
przeciwności, nieść „oświaty kaganek”. 

W roku 1915 rodzina siostry została wysiedlona do Mińska 
Litewskiego. Maria Kownacka znalazła tam pracę jako księ-
gowa, ale jednocześnie poświęcała się pracy pedagogicznej, 
organizowała teatrzyk dziecięcy, uczyła w szkole przyrody. 
Uzupełniała przy tym własne wykształcenie, kończąc w 
roku 1918 kurs historii literatury polskiej prowadzony przez 
profesora Uniwersytetu Wileńskiego Mariana Massoniusa. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wraz z rodziną 
siostry wróciła do Krzywdy. Z dworku ocalała jedynie boczna 
oficyna, reszta zabudowań była spalona. Maria natychmiast 
rzuciła się w wir pracy, organizując nauczanie dla wiejskich 
dzieci. Warunki były trudne, w pomieszczeniu nie było pod-
łóg, pieca, ławek, brakowało podręczników, Wraz z dziećmi 
robiła pomoce naukowe, przystosowywała do potrzeb lekcji 
utwory literackie i sama pisała opowiadania dla swoich ucz-
niów, prowadziła teatrzyk amatorski, założyła nawet ogród 
szkolny i park wokół dworu.

Swoje pierwsze próby literackie Maria Kownacka posyłała 
do redakcji „Płomyka” i „Płomyczka”, a po pewnym czasie 
przeniosła się do Warszawy, gdzie do 1950 roku pracowała w 
bibliotece jednego z ministerstw. Choroba krtani nie pozwo-
liła jej na kontynuowanie pracy nauczycielskiej i ostatecznie 
poświęciła się literaturze dziecięcej. Angażowała się także w 
działalność Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na 
Żoliborzu, Koła Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego, 
Ligi Ochrony Przyrody i innych stowarzyszeń. 

Na wniosek dzieci z Rabki otrzymała Order Uśmiechu. 
Zmarła 27 lutego 1982 r. w Warszawie. Na jej grobie na Sta-
rych Powązkach umieszczono figurkę Plastusia.

 
 Życie z pasją

Książki Marii Kownackiej, która pisała o dzieciach i dla 
dzieci, cieszą się wciąż ogromną popularnością. Pięknie ilu-
strowane przygody Plastusia i innych bohaterów jej utworów 
wciąż budzą zainteresowanie, fascynują, uczą wrażliwości, 
i to już wiele pokoleń najmłodszych. Pani Anna Gruszczyń-
ska pokazuje mi najnowsze wydania książek dla dzieci, a 
także książki i opracowania poświęcone życiu i twórczości 
tej wyjątkowej pisarki. Dba także o to, aby nie brakowało 
wznowień na rynku księgarskim, a także o Izbę Pamięci 
Marii Kownackiej, o to, aby uczniowie odwiedzający to małe 
muzeum, mogli jak najwięcej dowiedzieć się o mieszkającej 
tu przez wiele lat wspaniałej pisarce i nauczyć się, że ważne 
jest „być”, a nie „mieć”. W tej niewielkiej kawalerce pisarka 
swoją ogromną i jakże potrzebną pracą dowiodła, że satys-
fakcjonujące jest skromne, ale twórcze życie, pasja służenia 
innym, w tym konkretnym przypadku – dzieciom. 

 Małe mieszkanie, z myślą o utworzeniu w nim Izby Pamią-
tek, Maria Kownacka przekazała Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w skrócie znanej jako WSM na Żoliborzu. 
Znajdujące się w nim zbiory są własnością Biblioteki Nauko-
wej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej. Zadbała także o 
zapewnienie funduszy na utrzymanie Izby, zapisując na ten 
cel połowę dochodu z tytułu praw autorskich za wznowienia 
książek, widowisk, słuchowisk radiowych, programów telewi-
zyjnych. Drugą połowę WSM jest zobowiązana przekazywać 
na prace konserwacyjne i remonty dworu w Słupie, gdzie 
obecnie mieści się szkoła. 

Pani Anna Gruszczyńska otwiera szafki, pokazuje zbiory 
wytworzone i zgromadzone przez całe życie pisarki. Oprócz 
książek dawnych i nowych, albumów z fotografiami, obraz-
ków, portretów, ceramiki i wielu innych eksponatów uwagę 
zwracają katalogi książek sporządzone przez pisarkę, teczki 
zawierające posegregowane rękopisy, wszystko przejrzy-
ście ułożone i uporządkowane. Wielkie to ułatwienie dla 
studentów, którzy zbierają materiały do prac licencjackich i 
magisterskich, których już kilka powstało. 

 A oto, co autorka pisze o sobie we fragmencie „Auto-
biografii”: 

W roku 1926 przystępuję do Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w roku 1928 przeprowadzam się na Żoliborz, 
a w roku 1931 otrzymuję tam własne mieszkanie - w V kolonii 
WSM, gdzie mieszkam dotąd.

Jest to niesłychanie korzystny przełom w moim życiu, po 
raz pierwszy trafiam na właściwy grunt. Żoliborz przoduje 
jako młoda, najbardziej uspołeczniona dzielnica Warszawy. 
Po przystąpieniu do rozwijającego prekursorską, dynamiczną 
działalność RTPD – moje twórcze możliwości znajdują dosko-
nałe zastosowanie.

Wtedy też dla teatrzyku Baj pisze pełnospektaklowe sztu-
ki, o które dzieci wciąż ją proszą: O Kasi, co gąski zgubiła;  
O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej kró-
lewnie i królu Gwoździku; Cztery mile za piec i wiele innych. 

Twórczość Marii Kownackiej rozwijała się w tym samym cza-
sie, co działalność społeczna na rzecz dzieci prowadzona przez 
TPD, które w tym roku obchodzi swoje 95-lecie. I to jest jeszcze 
jeden powód, by właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, współ-
pracując z WSM, zajmowało się upowszechnianiem dorobku 
pisarki, m. in. poprzez troskę o dobre zachowanie zbiorów w żo-
liborskiej Izbie Pamięci, ubieganie się o wznowienia jej książek 
czy udostępnianie tej małej muzealnej placówki do zwiedzania 
dzieciom i młodzieży oraz innym osobom zainteresowanym 
postacią i spuścizną literacką tej wybitnej pisarki.

Irena Malanowska 

W artykule wykorzystano następujące materiały: Maria Kownacka 1894–1982, 
Poezja i Dziecko nr 4 (12) 2005; Teatrzyk kukiełek, red. Maria Kownacka, Na-
sza Księgarnia, Warszawa 1935; Maria Kownacka, Polskie Madonny Ludowe, 
Wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Łącko 2013; Elżbieta Kozłow-
ska-Świątkowska, Serce i Uśmiech, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Warszawa 1996.

 

Sekretarzyk pisarki. Plastuś zwykle towarzyszył jej w pracy.
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Odznaczenie TPD  
dla Jerzego Owsiaka
Medalem im. Henryka Jordana został odznaczony Jerzy 

Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uro-
czystego aktu dekoracji dokonał prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wiesław Kołak w dniu 3 kwiet-
nia 2014 r. w siedzibie WOŚP. Medal, będący najwyższym 
odznaczeniem TPD, został przyznany J. Owsiakowi za wie-
loletnią pomoc dzieciom, promowanie nauki zasad pierwszej 
pomocy, szeroką działalność w dziedzinie kultury, budzenie 
wrażliwości i ofiarności społeczeństwa, zaangażowanie po-
przez WOŚP w sprawy zdrowia dzieci.

W spotkaniu wziął udział m.in. dyrektor Centrum Rehabi-
litacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” Zbigniew Drzewiecki 
wraz z trójką swoich podopiecznych. 

Alicja Węgorzewska-Whiskerd 
otrzymała odznakę  

„Przyjaciel Dziecka”
28 września 2013 r. na zebraniu Zarządu Głównego 

TPD gościem honorowym była słynna śpiewaczka operowa 
Alicja Węgorzewska-Whiskerd, która za swoją działalność 
dla dobra dzieci została uhonorowana odznaką „Przyjaciel 
Dziecka” .

Od początku swojej kariery godzi pracę artystyczną z 
działalnością charytatywną. Jest znana z dużego zaangażo-
wania w przedsięwzięcia na rzecz dzieci, np. w kampanie: 
„Cała Polska czyta dzieciom” czy „Kocham. Nie biję”.  

Troską otacza dzieci chore na autyzm, a w ramach fun-
dacji Spełnionych Marzeń niesie pomoc dzieciom z choro-
bami nowotworowymi, a także promuje oddawanie szpiku 
kostnego.

Stworzyła fundację Start-Smart wspomagającą utalento-
wane dzieci, jest także ambasadorem Młodej Polskiej Filhar-
monii – ogólnopolskiej orkiestry skupiającej utalentowaną 
młodzież.  

Pani Alicja Węgorzewska występuje nie tylko w Polsce, 
ale również na światowej sławy scenach operowych, jest 
laureatką wielu krajowych i międzynarodowych festiwali 
muzycznych i konkursów wokalnych. Stronę opracowała Magdalena Popławska
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Niełatwe dzieciństwo i młodość 
 
Dzieciństwo spędził w Przemyślu. Bardzo wcześnie mu-

siał sam zacząć zarabiać, udzielał korepetycji. Gimnazjum 
rozpoczął w Tarnopolu, kontynuował w Tarnowie, gdzie 
zaangażował się w ruchy wolnościowe i groziło mu relego-
wanie ze szkoły. Naukę z wyróżnieniem ukończył w Trieście, 
w którym zdał egzamin dojrzałości w języku włoskim. Stu-
dia medyczne rozpoczął w Wiedniu, a kontynuował je na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed złożeniem końcowego 
egzaminu medycznego wyruszył w podróż najpierw do 
Berlina, a później do Nowego Jorku. W USA intensywnie 
uprawiał sport (piłkę nożną, boks, biegi, skoki i jachting) i za-
czął dostrzegać znaczenie harmonii w rozwoju umysłowym 
i fizycznym. W Nowym Jorku zrobił specjalizację lekarską 
w zakresie ginekologii i otworzył praktykę lekarską. Zyskał 
doświadczenie lekarskie, nowe pomysły oraz niezależność 
finansową. Jednak tęsknota za ojczyzną nie pozwoliła mu 
pozostać za oceanem. 

Przemyśl, w którym się urodził w zubożałej rodzinie zie-
miańskiej, Tarnopol i Tarnów, gdzie uczęszczał do gimnazjum 
i doświadczył pierwszej patriotycznej próby, wreszcie Triest, 
w którym zdał egzamin dojrzałości czy Wiedeń, skąd wyje-
chał do Krakowa, aby być bliżej walki o niepodległość, w 
końcu Nowy Jork, gdzie zdany na siebie przed rozpoczęciem 
praktyki medycznej utrzymywał się z gry na fortepianie, a 
później już pracując zapoznawał się z systemem kształce-
nia lekarzy oraz interesował się wychowaniem muzycznym 
młodzieży – to miejsca, które ukształtowały jego wartości, 
poglądy i dążenia konsekwentnie realizowane w ciągu 
bogatego 65-letniego życia.

O lekarzu, naukowcu, pedagogu, społeczniku,  
prekursorze nowoczesnego wychowania zdrowotnego i fizycznego w Polsce  

w 95. rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Henryk Jordan
(����–��0�)

Pamięć o Henryku Jordanie jest stale dla współczesnych wielkim humanistycznym wyzwaniem. W miarę zgłębiania 
spuścizny po nim poznajemy dorobek o ponadczasowej wartości w wielu różnorodnych obszarach działalności, wy-
pracowany przez człowieka całkowicie oddanego sprawom i ludziom, którym służył jako lekarz, naukowiec, pedagog 
i społecznik. Zajmując się postacią Henryka Jordana z okazji jubileuszu 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na-
suwa się pytanie, co nas wiąże z tym wielkim człowiekiem? Czy i w jakim stopniu we współczesnej pracy z dzieckiem 
czerpiemy z jego spuścizny?

Praktyka lekarska i droga naukowa

W wieku 28 lat otrzymał dyplom doktorski na Wydziale 
Medycznym UJ. Po kolejnych studiach lekarskich w klinice 
w Wiedniu wrócił do Krakowa, gdzie został asystentem przy 
katedrze położnictwa i ginekologii na wydziale lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle prowadził pracę 
naukową w klinice położnictwa i ginekologii. Do jego obowiąz-
ków należało: „być gotowym dniem i nocą na każde wezwanie 
do porodu, asystować przy operacjach, operować samemu, 
prowadzić administrację kliniki oraz kursy praktyczne i teore-
tyczne”. Po odbyciu czteroletniej asystentury Jordan założył 
prywatną praktykę lekarską. Pomagał zamożnym i biednym 
z całej Galicji, zdobył uznanie lekarza specjalisty z zakresu 
ginekologii i położnictwa.  Jako doskonały specjalista zostaje 
lekarzem Izabelli Habsburg, żony arcyksięcia Fryderyka. Za 
swoją pracę otrzymał od cesarza Franciszka Józefa I stanowi-
sko, tytuł radcy dworu oraz Order Żelaznej Korony III klasy.

To wszystko pozwoliło Henrykowi Jordanowi zyskać sła-
wę i zgromadzić pokaźny majątek, którym chętnie i szczod-
rze dzielił się z potrzebującymi. 

W 1881 roku uzyskał prawo do prowadzenia wykładów 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie-
całe 20 lat później został profesorem, kierował kliniką, a w r. 
1895 objął katedrę ginekologii i położnictwa. Pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Lekarskiego, był prezesem Towarzystwa 
Ginekologicznego. 

Całe życie był bardzo aktywny, publikował artykuły w 
„Przeglądzie Lekarskim”, wygłaszał i organizował odczyty, 
propagując zagadnienia higieny społecznej, profilaktykę 
lekarską, wychowanie fizyczne młodzieży. W 1889 r. założył 
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i redagował czasopismo „Przewodnik Higieniczny”, poświę-
cone zagadnieniom profilaktyki i wychowania zdrowotnego 
społeczeństwa. 

Działacz i społecznik

Dzięki dobrze prosperującej praktyce lekarskiej H. Jordan 
szybko osiągnął solidną podstawę materialną do samodziel-
nego życia rodzinnego. Mając 32 lata wstąpił w związek 
małżeński z Marią Gebhardt, która urodziła mu syna. Jednak 
nie dane mu było długo cieszyć się szczęściem rodzinnym, 
jego małżeństwo trwało zaledwie 9 lat. Najpierw zmarł 6-letni 
synek, a dwa lata później żona. 

Osobiste tragedie skłoniły H. Jordana do jeszcze aktyw-
niejszych działań społecznych. Począwszy od 1881 roku 
do śmierci pełnił ważne funkcje publiczne. Został wybrany 
między innymi na członka Rady Miasta Krakowa, którą to 
funkcję pełnił do końca życia. Wiele lat (1895–1901) był po-
słem z okręgu krakowskiego na Galicyjski Sejm Krajowy. 

Przewodnicząc w sejmie Komisji Sanitarnej, walczył o 
budowę nowego gmachu kliniki położniczo-ginekologicz-
nej w Krakowie oraz o reformę szpitalnictwa. Dzięki jego 
inicjatywie w 1899 roku wprowadzono do szkół średnich 
instytucję lekarzy szkolnych i obowiązkowe lekcje gim-
nastyki. Starania Henryka Jordana doprowadziły w 1895 
r. do uruchomienia dwuletnich kursów dla nauczycieli wy-
chowania fizycznego. W 1906 został członkiem Najwyższej 
Rady Sanitarnej w Wiedniu. Ponadto stworzył Towarzystwo 
Samopomocy Lekarzy, dzięki któremu przekazywano renty 
lekarzom chorym, niezdolnym do pracy po 60-tym roku 
życia wdowom i sierotom po lekarzach.  Działając w Stowa-
rzyszeniu do Walki z Gruźlicą skierował petycję do sejmu w 
sprawie budowy sanatorium ludowego z przeznaczeniem 
dla biednych, których nie było stać na pokrycie kosztów 
leczenia i utrzymania. 

Henryk Jordan był założycielem wielu innych towarzystw, 
m.in.  Stowarzyszenia dla Dożywiania Ciepłą Strawą Ubo-
gich Dzieci, Towarzystwa Tanich Mieszkań dla Robotników, 
amatorskiej orkiestry „Harmonia”. Często składał interpelacje 
dotyczące stanu zdrowia młodzieży rzemieślniczej, postulował 
wprowadzenie dla niej nauki w gniazdach Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Jako prezes Towarzystwa Kolonii Wa-
kacyjnych organizował kolonie letnie dla młodzieży, co wzbu-
dzało ogromny podziw mieszkańców Krakowa i doprowadziło 
do zakupienia domu w Porębie Wielkiej pod Mszaną.

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować żaden 
człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, 
znużony umysł szuka wytchnienia, a dusza pragnie 
wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni. 
Tego wszystkiego dostarcza zabawa w szerokim znaczeniu 
pojęta, jest ona więc potrzebą natury ludzkiej(…). Są to 
(…) dla zdrowia fizycznego i moralnego sprawy bardzo 
poważne, nad którymi każdy myślący człowiek, a przede 
wszystkim ci, którym nad innymi piecza jest powierzona, 
dobrze się zastanowić i rozważyć winni, czy, w jakiej 
mierze i w jaki sposób potrzebie tej zadość się czyni. 

Henryk Jordan
Każdemu, który w przyszłość patrzy i pragnie, byśmy 
jako naród polski wśród burz wieków ostali się i żyli, 
musi na tym zależeć, byśmy fizycznie byli tędzy i by 
nas było coraz więcej. Inaczej rzecz daremna – coraz 
liczniejsi a silniejsi nasi sąsiedzi musieliby nas strawić; 
to nie fantazja, innej alternatywy nie ma. Wielkość 
narodu zależy przede wszystkim od rozwoju fizycznego 
jego mieszkańców, a wszystkim tym, co się robi dla 
zdrowia ludu, utrwalamy fundamenta potęgi i chwały 
całego narodu.

Henryk Jordan z przemówienia w Sejmie

Głównym postulatem, o jaki zabiegał Henryk Jordan, była 
rozbudowa szkół ludowych, średnich ogólnokształcących, 
ale w pierwszym rzędzie wskazywał na konieczność zakła-
dania szkół zawodowych. W wystąpieniach uzewnętrzniała 
się jego patriotyczna i społeczna postawa. 

Działalność pedagogiczna 

Henryka Jordana, jako lekarza i społecznika, interesowały 
w szczególności zagadnienia higieny społecznej i warunki 
życia, edukacji i wychowania zdrowotnego niezamożnej 
młodzieży. Inicjator ćwiczeń i zabaw na świeżym powie-
trzu dostrzegał w nich wartości rozwoju nowoczesnego 
społeczeństwa, narażonego na niekorzystne wpływy cy-
wilizacji technicznej. W tworzeniu pozaszkolnego systemu 
wychowawczego nawiązywał do polskich tradycji w zakresie 
wychowania fizycznego, ale także wykorzystywał doświad-
czenia wyniesione z podróży po Europie Zachodniej i Ame-
ryce Północnej. Ponadto własna intuicja poparta wnikliwą 
analizą potrzeb społecznych dała podstawy oryginalnego, 
uniwersalnego systemu wychowawczego, dostosowanego 
do trudnych warunków życia młodego pokolenia Polaków, 
pozbawionych wolnej Ojczyzny. Zrealizował go na terenie 
Krakowa. 

Największe dzieło życia, wyrosłe z dwóch wielkich 
pasji troski o zdrowie i o wychowanie młodego człowieka, 
Henryk Jordan zaczął realizować w 1888 roku, kiedy to 
przyniósł do Rady Miasta podanie o zezwolenie na za-
łożenie własnym kosztem parku dla młodzieży, prosząc 
jedynie miasto o ogrodzenie parku rowem i zbudowanie 
mostu na Rawce. 

Budowę parku rozpoczęto w kwietniu 1988. Posadzono 
wówczas drzewka, które podarował Aleksander Lubomirski. 
Wiosną 1889 roku odbyło się uroczyste otwarcie parku, któ-
remu Rada Miejska nadała nazwę: „Park Miejski dra Henryka 
Jordana”. 

Na jego terenie zasadzono sto tysięcy drzew i krzewów, 
wyposażono w zagraniczny sprzęt sportowy 12 boisk, 
wybudowano pomieszczenia na wypadek deszczowej 
pogody, łazienki z natryskami oraz ustawiono 44 pomniki 
wybitnych Polaków, m.in. Kopernika, Długosza, Skargi i 
Kościuszki.

Punktem wyjścia systemu wychowawczego Jordana było 
stworzenie nowoczesnych warunków rozwoju fizycznego i 
rekreacji dzieci i młodzieży. 
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W jego pracy pedagogicznej można wyodrębnić pięć 
podstawowych komponentów wychowania, które starał się 
harmonijnie rozwijać, są to wychowanie: fizyczne, w którym 
mieści się higiena i zdrowie, umysłowe, politechniczne, mo-
ralne i patriotyczne oraz estetyczne. 

Temu podporządkował nie tylko organizację i metody 
pracy, ale także architekturę ogrodu, gdzie oprócz urządzeń 
sportowych zorganizowano z czasem warsztaty do prac 
ręcznych, poletka doświadczalne, „mleczarnię” służąca do-
żywianiu dzieci.

Działalność wychowawczą kierował głównie do młodzie-
ży szkolnej oraz przygotowującej się do pracy rzemieślniczej. 
Uczniowie, podzieleni na grupy, uczestniczyli w zajęciach 
po lekcjach, natomiast młodzież rzemieślnicza w niedzielę 
i święta. Na czele każdej grupy (zastępu) stał przewodnik, 
którego zadaniem było organizowanie i prowadzenie zabaw 
i gier. 

Plany zajęć były szczegółowe i starannie opracowane 
pod kierunkiem prof. Jordana. W czasie zajęć zwracano 
uwagę na dokładne wykonywanie ćwiczeń oraz na dyscy-
plinę, posłuszeństwo, porządek i poprawne zachowanie. 
Szczególną wagę przykładano do wychowania zespo-
łowego. Park Jordana to również kolebka pierwszego 
przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej pod 
zaborami oraz szkoła patriotyzmu. Ideę wychowania pa-
triotycznego i przysposobienia obronnego realizował „I 
Pułk Dzieci Krakowskich”. Edukacja patriotyczna również 
była prowadzona przy pomnikach wybitnych Polaków, 
gdzie H. Jordan wygłaszał patriotyczne pogadanki dla 
dzieci i młodzieży. Wstęp do ogrodu i udział w zajęciach 
był bezpłatny.

Ogród stał się centrum wypracowywania szerszych pro-

gramów wychowawczych. Nowatorską inicjatywą wycho-
wawczą było kształcenie politechniczne w warsztatach pracy 
ręcznej. Realizowano w nich istotne cele wychowawcze, 
kształcące i społeczne, szczególnie ważne w warunkach 
zacofania gospodarczego Galicji. Jako wzorcowy ośrodek 
wychowania pozaszkolnego i rekreacji młodzieży wyprzedził 
podobne instytucje za granicą. W 1891 roku ze stałych zajęć 
w parku Jordana skorzystało 13 tysięcy młodzieży w wieku 
16–18 lat, w 1901 roku 32 tys.  

Inicjatywa Jordana zapoczątkowała ruch społeczny w 
innych dzielnicach Polski.  Warszawskie Towarzystwo Hi-
gieniczne, z funduszy Wilhelma Raua otworzyło w 1899 
roku w Warszawie ogródki dla dzieci na terenie Agrykoli i 
w Ogrodzie Saskim. W 1904 roku istniało już 14 ogrodów. 
Powstałe wkrótce potem Warszawskie Towarzystwo Ogro-
dów Jordanowskich zorganizowało 9 kolejnych ogrodów 
w Warszawie. Podobne ośrodki powstały m.in. we Lwowie, 
Nowym Sączu, Cieszynie, Częstochowie, Płocku (1901), 
Lublinie, Kaliszu (1908), Włocławku (1909).

Pod koniec lat 30-tych XX w. istniało w Polsce blisko 100 
ogrodów o powierzchni 1,5 do 2 ha każdy. Zasługi Jordana 
– według Eugeniusza Piaseckiego – są tak wielkie, dzieło 
jego tak oryginalne, że została pamięć potomnych w postaci 
nazwania wszystkich instytucji tego rodzaju w Polsce Ogro-
dami Jordanowskimi.

Misja Jordana obecna w celach TPD

Henryk Jordan zmarł w 1907 roku, a więc 12 lat przed 
powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego na 
terenie całego wyzwolonego kraju.

Prawdopodobnych związków Jordana z TPD można 
byłoby upatrywać jedynie poprzez osobiste kontakty ze 
współczesnymi mu społecznikami wrażliwymi na los i prawa 
dziecka, w szczególności lekarzami i pedagogami, którzy 6 
lat po jego śmierci w 1913 roku utworzyli Krakowskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci. Tym niemniej idea, cele i metody 
wychowawcze, pieczołowicie wypracowane przez Henryka 
Jordana, do dziś nie straciły na wartości, w dalszym ciągu 
stanowią dla nas wielką wartość i są obecne w celach i 
działaniach TPD.

Jego osobisty przykład obywatelskiego życia peł-
nego poświęceń i całkowitego oddania innym, troska 
o biednych i słabszych, w tym o zaniedbaną młodzież 
rzemieślniczą, wszechstronny, perfekcyjnie opracowany 
i realizowany  w Parku Jordana program dydaktyczno-
wychowawczy, a także personalistyczne traktowanie kon-
taktów z młodzieżą, dawanie jej poczucia podmiotowości 
przy jednoczesnej możliwości pełnego korzystania z praw 
młodości – radosnej zabawy, zdrowego współzawodni-
ctwa, mądrej dyscypliny wysoko lokują poprzeczkę stan-
dardów współczesnych placówek i działań Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. 

Cechy wspólne programu Jordana i TPD to:
• troska o młodzież zaniedbaną i ubogą,
• organizowanie zajęć w Parku w niedziele i święta, o 

każdej porze roku; zimą na ślizgawce lub w sali gimna-
stycznej, gdzie oprócz ćwiczeń ruchowych uczył śpiewu 
chóralnego, a na prezenty gwiazdkowe rozdawał książki 
zawierające treści wychowawcze,

• dążenie do tego, aby oprócz walorów edukacyjnych i 
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wychowawczych zajęcia były różnorodne i atrakcyjne, 
powodowały radość i zadowolenie uczestników,

• praktyczne podejście do nauki dbania o higienę osobistą 
m.in. poprzez zapewnianie możliwości skorzystania z 
łaźni z prysznicem,

• traktowanie funkcji zabawy w płaszczyznach zdrowotno- 
-rozwojowej i wychowawczej jako zaspokojenia natural-
nej potrzeby aktywności ruchowej oraz wyrażania podsta-
wowych umiejętności, kształtowania cech osobowości, 
takich jak: serdeczność, współpraca, dyscyplina, pa-
nowanie nad sobą, możliwość wyrażania swoich myśli. 
Ponadto przyjęcie, że zabawa i wysiłek wzmacniają i 
uodparniają organizm, ożywiają aktywność, dodają siły, 
poprawiają sylwetkę, 

• wykorzystywanie różnych sposobów realizacji celów wy-
chowania patriotycznego nie tylko poprzez pogadanki 
i codzienne obcowanie z posągami wielkich Polaków, 
przez naukę pieśni i wierszy patriotycznych,

• przywiązywanie wielkiej wagi do osoby wychowawcy 
oraz dawanie własnego przykładu pracy, sumienności, 
perfekcji, odpowiedzialności, postawy obywatelskiej, pa-
triotycznej i nieustannej społecznej służby.
Bardzo interesująca, w kontekście związków misji Henry-

ka Jordana z celami TPD, jest lektura instrukcji programowej 
Centralnego Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, której 
wybrane fragmenty cytuję poniżej:

„Cele ogrodu: Ogród Jordanowski jest miejscem, gdzie 
dziecko spędza godziny wypoczynku. Uzupełniając wycho-
wanie dzieci, daje im zdrowe warunki rozwojowe i dąży do 
wychowania ich na jednostki: silne, twórcze, uspołecznio-
ne.(…)

Powietrze, słońce, przestrzeń, przyrządy i sprzęty słu-
żące dziecku do zabawy oraz towarzystwo rówieśników 
dopełniają poczucia swobody i stwarzają swoistą atmosferę 
ogrodu.(…)

Zadania ogrodu: dostarczenie dzieciom swobodnej za-
bawy  w  warunkach możliwie higienicznych i korzystnych dla 
rozwoju fizycznego, dopomaganie do kształtowania charak-
teru i wprowadzania jednostek do życia gromady, spełnienie 
roli opiekuńczej wobec potrzebujących opieki.(…).

Wychowawca w ogrodzie:
– musi posiadać przygotowanie fachowe do pracy,
– powinien dbać o stałe uzupełnianie i pogłębianie swoich 

umiejętności,
– musi posiadać w oczach dziecka autorytet,
– musi obserwować dzieci i wnioski ze swoich obserwacji 

umiejętnie w pracy wykorzystywać.
Ponieważ stale kształtuje charakter dziecka, wpajając 

wartości, sam musi być naocznym przykładem, budzić w 
dziecku chęć naśladowania. Jeżeli posiada pewne braki, 
musi natychmiast zacząć pracować nad sobą i stale tę pracę 
kontynuować. (…)

Wychowawca to przyjaciel dzieci. 
Aby taką rolę w życiu dziecka odgrywać, wychowawca 

musi kochać dzieci i mieć zamiłowanie do pracy z nimi; nie 
może tylko „odrabiać” swojej pracy, ale musi w nią wkładać 
duszę”.

*   *   *
40 lat temu, w 1974 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

ustanowiło Medal im. dr. Henryka Jordana przyznawany za 
systematyczną pracę w dziedzinie rekreacji i usportowienia 
dzieci i młodzieży. Jest to ważne i cenione odznaczenie, które 
otrzymało wielu działaczy TPD oraz innych osób znaczących 
w dziedzinie pracy na rzecz dzieci i ich rozwoju. 

Analiza działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w ostatnich latach w kontekście potrzeb zdrowotnych 
dzieci i młodzieży wskazuje na możliwość, ale i koniecz-
ność wypełnienia luki w systemie niekomercyjnej, otwar-
tej oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez wykorzystanie, 
myśli pedagogicznej Henryka Jordana, sprawdzonej i 
wzbogaconej przez Towarzystwo w 95-letniej praktyce 
pracy z dziećmi.

Obecnie Ogrody Jordanowskie są integralną częścią 
systemu edukacji, stanowi o tym art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu: „placów-
ki oświatowo-wychowawcze (…) umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 
wypoczynku i organizacji czasu wolnego”. W przepisach 
wykonawczych do ustawy Ogrody Jordanowskie wymienio-
ne są wśród placówek wychowania pozaszkolnego. Są to 
placówki umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego.

Z okazji Jubileuszu 95-lecia TPD chcielibyśmy:
• reaktywować w całym kraju ogródki jordanowskie, być 

ich  animatorami i organami prowadzącymi,
• pozyskać do współpracy przy tym przedsięwzięciu oso-

by odznaczone Medalem Henryka Jordana oraz resorty 
edukacji i pracy,

• upowszechniać myśl pedagogiczną i metodykę wycho-
wawczą wypracowaną przez Henryka Jordana. 

Barbara Głowacka

W artykule wykorzystano materiały:
1. O zabawach młodzieży. Odczyt wygłoszony we Lwowie, w Sali „Sokoła” 
dnia 4 stycznia 1891 roku. „Przewodnik Higieniczny” 1891 nr 2 s. 33–52, [Za]: 
Henryk Smarzyński, Henryk Jordan – prekursor Studium Wychowania Fizycz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Rocznik Naukowy WSWF 1962 T. 1. s. 167.
2. B. Łuczyńska, Fenomen Henryka Jordana naukowca, lekarza społecznika, 
propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2002, s. 12.
3. H. Smarzyński, op. cit., s. 75–79, 148–149.
4. E. Piasecki, Dzieje wychowania fizycznego, Lwów 1929, s. 68.
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Jerzy Strzałkowski był przyjacielem dzieci i młodzieży 
oraz jednym z najwybitniejszych działaczy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, niedoścignionym mistrzem praktycznej 
pedagogiki społecznej. 

Po 1956 r. w Polsce nastąpił burzliwy rozwój środowisko-
wej działalności opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwa. 
Na fali ówczesnej „odwilży”, w całym kraju zrodziło się wiele 
inicjatyw społecznych służących dzieciom, m.in. w środowi-
sku zamieszkania. Wielu działaczy w rozwoju tej działalności 
odegrało wyjątkowo ważną rolę. Jednym z nich był Jerzy 
Strzałkowski. 

 Urodził się 21 lipca 1911 r. w miejscowości Sułtanówka 
w guberni kijowskiej w carskiej Rosji. Jego rodzice byli po-
tomkami zesłańców syberyjskich, skazanych przez władze 
carskie za udział w Powstaniu Styczniowym. W okresie 
międzywojennym był m.in. twórcą i przywódcą Związku 
Młodzieży z Dalekiego Wschodu, skupiającego i przygoto-
wującego do samodzielnego życia byłych wychowanków 
zakładów wychowawczych. Był współpracownikiem Janusza 
Korczaka. W czasie II wojny światowej był organizatorem i 
dowódcą Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” 
AK. Po wojnie, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, był 
prezesem Zarządu Dzielnicowego TPD Warszawa Śródmie-
ście, wiceprezesem Zarządu Stołecznego TPD oraz prze-
wodniczącym Komisji ds. Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży 
Zarządu Głównego TPD.

 U Korczaka nauczył się dostrzegać w dziecku człowieka, 
istotę myślącą i czującą, traktować dziecko poważnie jak 
równego sobie partnera, którego nie można zawieść. W pra-
cy wychowawczej z dzieckiem konsekwentnie przestrzegał 
tych prawd i tego samego wymagał od rodziców, środowi-
skowych działaczy społecznych oraz swoich najbliższych 
współpracowników. A miał ich wielu. 

Już w okupowanej Warszawie, nie zaprzestając dzia-
łalności konspiracyjnej, zorganizował zakład opiekuńczo 
– wychowawczy dla dzieci osieroconych i zagubionych. Były 
to najczęściej dzieci głodne, niektóre chore, a nawet i ranne. 
Poszukiwał ich na dworcach, w ruinach zburzonej Warszawy. 
W jego placówce znalazły też schronienie dzieci z sierocińca 
w Ciechanowie.    

Po wojnie najważniejszym osiągnięciem pana Jerzego, 
w ramach działalności w Towarzystwie, były jego dokonania 
społeczno-pedagogiczne w miejscu zamieszkania dziecka i 
rodziny na terenie Muranowa, jednego z pierwszych osiedli 
mieszkaniowych wybudowanych po wojnie w Warszawie 
od podstaw.

Kiedy objął posadę kierownika administracji osiedla Mu-
ranów (1959 r.), było ono już mocno zaniedbane. Poniszczo-

U Korczaka nauczył się dostrzegać w dziecku człowieka, istotę myślącą i czującą, traktować dziecko 
poważnie jak równego sobie partnera, którego nie można zawieść.

Jerzy Strzałkowski
(����–����)

ne piwnice i klatki schodowe, powybijane szyby, odrapane 
i porysowane ściany, brud wyglądający z każdego zakątka, 
zdewastowana zieleń (trawniki, krzewy i drzewa) – wszystko 
to dawało znać o sobie na każdym kroku. 

Na osiedlu brak było urządzeń zabawowych dla dzieci na 
świeżym powietrzu oraz placówek „pod dachem”, z których 
dzieci mogłyby korzystać w wolnym czasie. Życie społecz-
ne i sąsiedzkie praktycznie nie istniało. Dzieci Muranowa 
cieszyły się złą sławą. Chętnie przypisywano im wszelkie 
dewastacje.

 Pracę pedagogiczną na osiedlu Jerzy Strzałkowski roz-
począł od dzieci sprawiających największe kłopoty i trud-
ności wychowawcze. Od tych, które były sprawcami bójek, 
kradzieży, niszczenia mienia społecznego, piły alkohol, paliły 
papierosy i wagarowały. Wychodząc z założenia, że dzieci 
muszą swą energię gdzieś wyładować, postanowił ich natu-
ralną skłonność do aktywności, do „wyżycia się”, skierować 
na zadania pozytywne – pożyteczne dla nich i współmiesz-
kańców osiedla. 

Na samym początku zaproponował przywódcom niefor-
malnych grup rówieśniczych, aby ich zespoły wzięły udział w 
zazielenianiu osiedla. Akcja udała się. Dzieci włączyły się w 
renowację trawników. Zasadziły prawie 20 tys. krzewów i 500 
drzewek. Każde drzewko miało swego opiekuna i otrzymało 
imię dziecka, które je posadziło (Ani, Jurka, Zbyszka...). 

Potem przyszły inne zadania. Dzieci włączyły się do ro-
bienia podpórek dla drzewek, do urządzania placów gier i 
zabaw, a zimą lodowisk, do tworzenia podwórkowych boisk 
sportowych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia i 
przyrządy lekkoatletyczne oraz boisk do zespołowych gier 
sportowych. Miały też swój udział w uruchamianiu świetlic 
środowiskowych oraz przechowalni na sprzęt sportowy i 
zabawowy. Dzieci wykazywały przy tym wiele samodziel-
ności i zaradności. Często same występowały z różnymi 
inicjatywami, same dzieliły między siebie obowiązki, zgodnie 
współdziałały przy pracy. A to co zrobiły, troskliwie chroniły 
przed zniszczeniem i dewastacją.

Zespoły dziecięce, które powstawały dla realizacji tych 
zadań, stawały się z czasem stałymi zespołami, tzw. „sa-
morządami podwórkowymi”. A z nich wyłaniali się naturalni 
przywódcy. Na Muranowie nazywano ich wodzirejami. Dzia-
łalność samorządów stopniowo stawała się coraz bogatsza. 
Dzieci pod kierunkiem swego wodzireja same zaczęły or-
ganizować sobie zajęcia sportowe, kulturalne i turystyczne. 
Czuły się współgospodarzami swego podwórka, osiedla i 
swojego czasu wolnego. 

Dla pana Jerzego i jego najbliższych współpracowników, 
samorządność dziecięca stała się podstawową metodą wy-

BIOGRAFIE WyBITNyCH DZIAŁACZy TPD



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2014

chowawczą. Samorząd podwórkowy okazał się bowiem do-
skonałą, bardzo naturalną i skuteczną metodą wychowania, 
bardzo wartościową formą życia społecznego, prowadzące-
go do uspołeczniania dzieci i młodzieży.

Początkowo rodzice z rezerwą podchodzili do działal-
ności swych pociech. Z czasem jednak zaczęli wykazywać 
coraz większe zainteresowanie tym, co one robią i stopniowo 
czynnie wspierać ich aktywność. Dla poszerzenia i zwięk-
szenia skuteczności swej działalności, rodzice zrzeszali się 
w środowiskowych kołach TPD. Powstało ich 9, liczyły około 
700 członków. Były to bardzo żywe ośrodki społecznego 
działania. Wspierały one nie tylko aktywność dziecięcą, ale 
także uspołeczniały rodziców i innych mieszkańców osiedla. 
Kształtowały ich postawy pełne życzliwości dla dzieci oraz 
zrozumienia ich spraw i praw. Członkowie koła – w trakcie 
społecznej działalności z dziećmi – zdobywali wiedzę i umie-
jętności pedagogiczne, co nie pozostawało bez wpływu na 
pozostałych mieszkańców osiedla. 

Działalność społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych – z 
inspiracji i przy wsparciu pana Jerzego – stopniowo się roz-
rastała i wzbogacała.

Warto odnotować, że na Muranowie powstało i twórczo 
działało koło TPD, zorganizowane przez działacza Związku 
Harcerstwa Polskiego Witolda Kozłowskiego, który wydawał 
bardzo interesujące pisemko kulturalne dzieci i młodzieży 
„Korespondent Wszędobylski”.

Oprócz kół TPD bardzo ożywioną działalność sportową 
prowadziło ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej „Smok”, którego zarząd składał się z uspołecznionej 
młodzieży Muranowa.

Na osiedlu, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu mło-
dych i bardzo młodych mieszkańców, powstał „Społeczny 
Ośrodek Kulturalno – Oświatowy”. Stał się on siedzibą – 
utworzonego na Muranowie – Zarządu Samorządów Podwór-
kowych, nazywanego też „Republiką Dziecięco-Młodzieżo-
wą Muranowa”. Ośrodek z czasem rozwinął wielostronną 
działalność. Stał się centrum poczynań wychowawczych, 
społecznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz 
akcji letniej i zimowej. Przez wiele lat dobrze służył dzieciom 
i młodzieży, jak również dorosłym.

Na Muranowie organizowane były małe formy wczasów 
i półkolonie. Poza tym dzieci wyjeżdżały na biwaki, obozy 
stałe i wędrowne, a także obozy szkoleniowe dla wodzire-
jów samorządów podwórkowych. Kadrę kierowniczą tych 
placówek wczasowych stanowili doświadczeni pedagodzy 
po Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytecie. Na-
tomiast funkcje wychowawców, co było specyfiką placówek 
muranowskich, spełniała sama młodzież, po ukończeniu 
specjalnych kursów dla wychowawców młodzieżowych TPD. 
Po takim przygotowaniu młodzież świetnie sobie radziła.

W wyniku inspiracji i społecznej działalności Jerzego 
Strzałkowskiego oraz aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców, zrzeszonych w kołach TPD, a także i niezrze-
szonych, osiedle, po kilku latach, całkowicie się odmieniło. 
Wyładniało, zmniejszyły się szkody. Zaczęło tętnić bogatym 
społecznym życiem młodocianych i dorosłych. Przekształciło 
się w środowisko wychowawcze przyjazne wszystkim miesz-
kańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Był to niewątpliwy 
i wyjątkowo cenny sukces pana Jerzego.

Osiągnięte rezultaty społeczne i wychowawcze Mura-
nowa wzbudzały duże zainteresowanie wśród działaczy 

Towarzystwa, ale także pracowników administracji osiedli 
mieszkaniowych oraz władz samorządowych i państwowych, 
odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie na 
terenie całego kraju. 

Z wizytą na Muranów przyjeżdżały liczne wycieczki z 
kraju i z zagranicy. Ich uczestnicy mieli możliwość zapo-
znania się z dorobkiem społeczno-pedagogicznym osiedla. 
Działaczy Towarzystwa interesował przede wszystkim rozwój 
samorządności dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania i 
wykorzystanie jej dla realizacji ważnych celów społecznych 
i wychowawczych. Szczególne zainteresowanie odwiedza-
jących osiedle Muranów wzbudzały zawsze osobiste prze-
myślenia i osiągnięcia Jerzego Strzałkowskiego, a zwłaszcza 
jego umiejętność inicjowania rozwoju ruchu społecznego, 
budowania społecznych postaw i zachowań mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci i młodzieży osiedla.

 Między innymi i z tych powodów na Muranowie w roku 
1963 odbył się I Ogólnopolski Zlot Samorządów Podwórko-
wych TPD. Na czas trwania Zlotu jego uczestnicy (przedsta-
wiciele samorządów dziecięco-młodzieżowych i ich opieku-
nowie) zostali zakwaterowani w rodzinach zamieszkałych 
na terenie osiedla, zaangażowanych w działalność kół TPD 
i samorządów podwórkowych. Dodajmy – na ich własny 
koszt. Jest to szczegół, ale świadczy on o zaangażowaniu 
mieszkańców w działalność społeczną na rzecz osiedla i 
pełnej akceptacji dla działalności pana Jerzego.

Na Muranowie odbywały się też liczne konferencje. Także 
z udziałem młodzieży. Po jednej z nich, w której uczestniczył 
minister gospodarki komunalnej oraz wojewodowie i pra-
cownicy administracji mieszkaniowej z całego kraju, zostało 
skierowane specjalne zarządzenie ministra do terenowych 
rad narodowych, zalecające wykorzystanie doświadczeń 
Muranowa w realizacji stojących przed nimi zadań w śro-
dowisku zamieszkania. Doświadczenia te m.in. ukazały, że 
dobre administrowanie zasobami mieszkaniowymi sprzyja 
rozwojowi działalności społecznej na rzecz osiedla i jego 
mieszkańców, a ta z kolei wpływa b. korzystnie na realizację 
celów, stojących przed każdą administracją osiedla miesz-
kaniowego. 

Na temat osiągnięć społeczno-wychowawczych Jerzego 
Strzałkowskiego na Muranowie napisano prace magisterskie 
i doktorskie. Ukazało się wiele artykułów w prasie, odbyło się 
też wiele audycji radiowych. A oto niektóre tytuły zaczerp-
nięte z prasy codziennej i periodyków: „Gdy administrator 
nie jest urzędnikiem” (1962), „Takich gospodarzy należy 
życzyć każdej posesji” (1962), „Muranowem rządzą miesz-
kańcy” (1962), „Obywatel swojego miasta – ojciec tysiąca 
dzieci” (1963), „Na przykładzie Muranowa” (1963), „Dzieci 
Muranowa” (1964), „Pozostanie legenda ojca tysiąca dzieci” 
(1984).

Działając w strukturach organizacyjnych Towarzystwa, in-
spirował i organizował działalność służącą przede wszystkim 
rozwojowi samorządności dzieci i młodzieży, ich uspołecz-
nianiu i patriotycznemu wychowaniu. Robił wszystko, co tylko 
było możliwe w ramach Towarzystwa, aby dzieci pożytecznie 
spędzały swój czas wolny w środowiskowych świetlicach, na 
placach gier i zabaw, a także na biwakach, obozach (również 
szkoleniowych – dla instruktorów młodzieżowych TPD) i na 
koloniach wypoczynkowych. Potrafił bardzo umiejętnie i 
pożytecznie zachęcać młodzież do działalności opiekuńczo-
wychowawczej z dziećmi. 
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Więzi i przyjaźnie, które zrodziły się między dziećmi i mło-
dzieżą w okresie twórczej działalności pedagogicznej pana 
Jerzego na Muranowie, przetrwały do dnia dzisiejszego. 
Jego byli wychowankowie i przyjaciele stanowią jedną wielką 
społeczną rodzinę. Nadal spotykają się i kontaktują ze sobą 
oraz wspierają w potrzebie. Co roku są razem. Spotykają się 
tłumnie m.in. w każdą pierwszą niedzielę września w Kampi-
nosie, na pamiątkę zwycięskiej bitwy stoczonej w Pociesze 
przez „Jerzyków” pod dowództwem Jerzego Strzałkowskie-
go z wojskiem niemieckim; 1 sierpnia, w rocznicę Powstania 
Warszawskiego, w Jerzyskach k. Wołomina; a także w każdą 
trzecią środę miesiąca – na pamiątkę walk stoczonych przez 
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki” – w Domu Komba-
tanta przy ul. Długiej w Warszawie.

Pan Jerzy, za swą bogatą społeczną działalność, pracę 
i walkę, został uhonorowany wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi, bojowymi i społecznymi. Za całokształt nowator-
skiej i spolegliwej działalności na rzecz dzieci i młodzieży 
oraz ich rodziców został wyróżniony przez Zarząd Główny 
TPD następującymi odznaczeniami Towarzystwa: „Odznaką 

Przyjaciela Dziecka”, „Medalem dr. H. Jordana”, „Srebrną 
Odznaką Zasłużonego Działacza TPD” oraz „Złotą Odznaką 
Zasłużonego Działacza TPD”. 

Jedna z alejek Muranowa, w uznaniu zasług pana Jerze-
go dla tego osiedla, otrzymała w 2012 r. nazwę: Al. im. płk. 
Jerzego Strzałkowskiego.

Pan Jerzy nigdy nie zawiódł dzieci i młodzieży. Zawsze 
był do ich dyspozycji. Jak tylko była taka potrzeba – przy-
tulił, cierpliwie wysłuchał, poradził i skutecznie pomógł. Był 
uwielbiany przez swoich podopiecznych i wychowanków. 
Wierzyli mu bezgranicznie. Był dla nich najważniejszym 
społecznym autorytetem. Cieszył się też najwyższym uzna-
niem i szacunkiem wśród dorosłych, w tym działaczy TPD, 
mieszkańców Muranowa, współpracowników i przyjaciół, a 
także wszystkich, którzy go znali. Był też bardzo cenionym 
autorytetem dla władz państwowych i samorządowych w 
sprawach społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. Po-
zostawił po sobie wielu wspaniałych następców. 

Bohdan Tracewski

30 listopada 2013 r. odbyło się w Warszawie spotkanie 
jubileuszowe działaczy i sympatyków kół specjalistycznych z 
całej Polski.   Nie zabrakło z tej okazji wspomnień,  występów 
wokalnych, życzeń i gratulacji. Bardzo ciepło mówił o prob-
lemach dzieci niepełnosprawnych wojewoda warszawski 
Jacek Kozłowski. Prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław 
Kołak podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do roz-
woju ruchu opieki i pomocy na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych, za pomoc i wsparcie.  Z okazji jubileuszu  wręczono 
wiele wyróżnień, w tym również odznaczeń państwowych. 
Złoty Krzyż  Zasługi otrzymała Krystyna Zdunik, Srebrny 
Krzyż Zasługi – Władysław Betlej, a Brązowe Krzyże Zasłu-

KRAJOWy KOMITET POMOCy DZIECIOM I MŁODZIEŻy  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TPD

30 lat działalności

gi – Halina Czaplewska, Józef Dziekan, Aniela Hreczuch, 
Henryk Kamyk, Jerzy Kokoszko i Danuta Szeląg. Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej otrzymała Maria Biernacik. Antoni 
Piątek otrzymał Medal im. Henryka Jordana, zaś Bożenie 
Jesionowskiej została wręczona Złota Odznaka Zasłużonego 
Działacza.

Józef Bogdaszewski, który od roku 2001 pełni funkcję 
przewodniczącego Krajowego Komitetu i wytrwale walczy 
o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, otrzymał 
najwyższe odznaczenie TPD – Godność Przyjaciela Dzie-
cka. 

Tekst i zdjęcia I. MalanowskaOd lewej J. Bogdaszewski, W. Kołak.

Od lewej B. Tracewski, W. Kołak, J. Kozłowski.
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W roku 1946, w ramach Robotni-
czego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
powstał Komitet Uczczenia Pamięci 
Janusza Korczaka. Inicjatorami utwo-
rzenia Komitetu byli działacze RTPD, a 
przede wszystkim uratowani od zagła-
dy wojennej nieliczni wychowankowie 
Doktora oraz jego przyjaciele i współ-
pracownicy.

W Apelu, opublikowanym w związ-
ku z tą inicjatywą, czytamy: RTPD czuje 

się i chce być spadkobiercą i kontynuatorem myśli i dorobku 
Janusza Korczaka w zaszczytnej służbie dziecku. Dziecku, 
bez różnicy jego narodowości, rasy czy religii. RTPD prag-
nęłoby w każdym swoim pracowniku, w każdym działaczu 
rozniecić i podtrzymać ten święty ogień bezinteresownej 
miłości, bezgranicznie oddanej dziecku.

Przewodniczącym Komitetu został Stanisław Żemis, pre-
zes Zarządu Głównego RTPD. W skład prezydium Komitetu 
weszli: Marek Arczyński, Wanda Drozdowska, S. Lamotowa, 
Janina Ładoszowa, Ida Merżan, Igor Newerly – Abramow, Lu-
dwika Oliszewska, Irena Sendlerowa, dr Józefa Wodzyńska.

Komitet Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka był pierw-
szym komitetem korczakowskim na świecie. Następne zosta-
ły utworzone w Izraelu, Francji, RFN i innych państwach.

 Na początku swej działalności Komitet nie miał łatwe-
go życia, podobnie jak wiele innych ruchów społecznych 
w powojennym czasie. W 1948 r. Komitet, decyzją władz 
politycznych, został rozwiązany. Jednak w 1957 r., dzię-
ki staraniom Stanisława Tułodzieckiego, prezesa Zarządu 
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Komitet wznowił 
działalność. Zmienił swą dotychczasową nazwę na Komitet 
Korczakowski i z nową siłą, z coraz większym rozmachem, 
korzystając ze wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, roz-
wijał działalność. Nie mogło być inaczej. Idee J. Korczaka są 
na tyle nośne i uniwersalne, że zasługują na trwałą pamięć i 
dalsze ich wykorzystywanie w służbie dziecka.

W wyniku obchodów setnej rocznicy urodzin J. Korczaka, 
trwających od 31.07.1978 do 13.09.1979 roku, doszło do 
przekształcenia, powołanego z tej okazji, Międzynarodowego 
Komitetu Obchodów, w Międzynarodowe Stowarzyszenie 
im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie, będące federacją 
komitetów narodowych. Jego przewodniczącym został Jerzy 
Kuberski, były minister oświaty. 

W związku z tym Komitet Korczakowski przyjął nową 
nazwę: Polski Komitet Korczakowski i stał się członkiem 
powołanego do życia Międzynarodowego Stowarzyszenia. 
Był nadal Komitetem afiliowanym przy ZG TPD. W okresie 
tego przełomu ruchowi korczakowskiemu w Polsce prze-
wodniczyła Alicja Szlązakowa, wiceprezes ZG TPD. Od chwili 
powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia była jego 
wiceprzewodniczącą, będąc równocześnie przewodniczącą 
PKK. Od 1993 r. PKK przewodniczyła prof. Jadwiga Bińczy-

cka. W 1997 r. PKK usamodzielnił się, stał się odrębnym 
stowarzyszeniem.

W ciągu wieloletniej działalności w ramach TPD, społecz-
ny ruch korczakowski koncentrował się na popularyzacji w 
społeczeństwie postaci dr. J. Korczaka, jego dorobku peda-
gogicznego i literackiego, na inicjowaniu i kontynuowaniu 
pracy wychowawczej w myśl założeń Wielkiego Pedagoga. 

Tym celom służyły już początkowe poczynania Komite-
tu. Pierwsze inicjatywy, jakie Komitet podjął pod koniec lat 
40. ubiegłego wieku dotyczyły: fundowania stypendiów dla 
młodzieży, która chce poświęcić się wychowywaniu dzieci 
w domach dziecka, postawienia pomnika Korczaka w War-
szawie, nazwania zakładu wychowawczego w Bartoszycach 
Korczakowem, wyprodukowania filmu o Korczaku oraz ze-
kranizowania jego powieści „Król Maciuś I”. Wszystkie te 
inicjatywy z czasem zostały zrealizowane. Pomnik Janusza 
Korczaka – autorstwa Xawerego Dunikowskiego – stanął w 
1979 r. przed dawnym Domem Sierot na ul. Krochmalnej 92, 
obecnie Jaktorowskiej 6.

Korczakowi, wspomnieniom o Nim, zamierzeniom i dzia-
łalności Komitetu został poświęcony niemal cały numer 
„Biuletynu RTPD” z 1947 r.

Dla uczczenia J. Korczaka odbyła się akademia w 
Teatrze Polskim (1947 r.), na której przekazano mu oraz  
M. Falskiej i St. Wilczyńskiej (pośmiertnie) wysokie odzna-
czenia państwowe. Przyjaciele J. Korczaka pod przewodni-
ctwem I. Newerlego, doprowadzili do wmurowania tablicy 
pamiątkowej na ścianie dawnego korczakowskiego Domu 
Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (1956 r.). Od-
słonięcia tablicy dokonał S. Tułodziecki, prezes ZG TPD. W 
uroczystości, zorganizowanej z tej okazji, wzięli także udział: 
Józef Cyrankiewicz – premier ówczesnego rządu oraz mini-
ster kultury Lucjan Motyka. 

Zrobiono wiele, aby w domach dziecka, historycznie 
związanych z J. Korczakiem – na Krochmalnej i Bielanach 
– panowała korczakowska atmosfera wychowania, aby mo-
gły one służyć za wzór dla pracowników pedagogicznych in-
nych placówek wychowawczych. Powstała nawet inicjatywa, 
aby dom dziecka na Krochmalnej, pracujący pod kierunkiem  
M. Falkowskiej, stał się ośrodkiem naukowo-badawczym.

Z okazji dwudziestej rocznicy śmierci Janusza Korczaka, 
rok 1962 został ogłoszony Rokiem Korczakowskim. Odegrał 
on ważną rolę popularyzatorską, a także wpłynął na rozwój 
społecznego ruchu korczakowskiego.

W czasie jego trwania została zorganizowana przez Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego Korczakowska Sesja Peda-
gogiczna (referaty wygłosili I. Newerly, M. Jakubowski i 
inni). Odbyła się też akademia w Teatrze Kameralnym, na 
której wprowadzający referat wygłosił prof. B. Suchodolski, 
a w części artystycznej wzięli udział najwybitniejsi aktorzy 
(m.in.: W. Gliński, M. Czechowicz, G. Holoubek, Cz. Wołłejko,  
W. Siemion i Z. Zapasiewicz). Ministerstwo Łączności wydało 
z tej okazji serię znaczków pocztowych. Członkowie Komi-

Wkład Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w popularyzację postaci i dokonań Janusza Korczaka 
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tetu Korczakowskiego wygłosili wiele prelekcji i odczytów, 
a liczne ich artykuły i eseje ukazały się w czasopismach i 
prasie codziennej. Poza tym brali też udział w audycjach 
radiowych i programach TV. Czasopisma dziecięce organi-
zowały konkursy czytelnicze („Płomyk”, „Płomyczek” i „Świat 
Młodych”). Obchody korczakowskie w Polsce znalazły też 
szeroki oddźwięk w świecie.

Istotną rolę w rozwoju społecznego ruchu korczakow-
skiego odegrał również, zorganizowany w Warszawie przez 
Ministerstwo Oświaty, z inicjatywy Komitetu Obchodów, Zlot 
Korczakowców i Seminarium Wychowawców. W Zlocie wzięły 
udział dzieci z 65 placówek noszących imię J. Korczaka wraz 
ze swymi wychowawcami i nauczycielami. Odtąd Komitet 
Korczakowski – oprócz przyjaciół, wychowanków, współpra-
cowników Doktora – zaczyna zrzeszać również różnorodne 
placówki noszące jego imię. Droga do włączenia się Komite-
tu Korczakowskiego do pracy pedagogicznej tych placówek 
została otwarta.

Odtąd Komitet utrzymywał stały kontakt i współpracował 
z nauczycielami i wychowawcami placówek oświatowych i 
opiekuńczo-wychowawczych noszących imię J. Korczaka. 
Jego przedstawiciele docierali do nich z odczytami, po-
gadankami na tematy związane z życiem oraz dorobkiem 
pedagogicznym i literackim Starego Doktora.

W 1987 r. Komitet zorganizował w Warszawie Ogólno-
polski Zjazd Placówek Korczakowskich. Jego wiodącymi 
tematami były: Terapeutyczna rola sztuki w wychowaniu oraz 
Samorząd i samorządność młodzieży. 

Komitet organizował też odrębne narady problemowe 
dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, szkół przyszpitalnych, specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych. Ciekawą inicjatywą były również 
wojewódzkie i międzywojewódzkie Kręgi Pedagogiczne. 
Do pracy w Kręgach bardzo pomocne były wydawane przez 
PKK biuletyny: „W Korczakowskim Kręgu” oraz „Informator 
PKK”, zawierające cenne do pracy wychowawczej materiały. 
Korzystali z nich również studenci uczelni pedagogicznych.

Komitet, rozwijając pracę z dziećmi i młodzieżą placó-
wek korczakowskich, ogłaszał dla nich różnego rodzaju 
konkursy, krajowe i międzynarodowe np. Janusz Korczak w 
moich myślach, Nigdy więcej wojny, Nigdy więcej Treblinki. 
Organizował też zloty dla młodzieży i ich wychowawców. 
Prowadził kolonie dla dzieci i obozy dla młodzieży (m.in. w 
Lginiu i Korczakowie k/Ośna Lubuskiego), a także zimowi-
ska. Objęto nimi tysiące dzieci. Czasami brały w nich udział 
także dzieci z innych krajów, np. laureaci międzynarodowych 
konkursów.

W placówkach wakacyjnego wypoczynku wprowadzano 
często tematy wiodące. Na przykład dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych w Korczakowie zaprezentowano różne 
formy pracy wychowawczej poprzez sztukę. Zimowisko w 
Wałbrzychu poświęcone było szkoleniu w zakresie technik 
gazetowych.

Dzieci z placówek korczakowskich zorganizowały się w 
Ogólnopolski Krąg Dziecięcy „Pod Zielonym Sztanda-
rem”.

Równolegle do pracy prowadzonej w środowiskach na-
uczycielskich i dziecięco – młodzieżowych, PKK inicjował i 

organizował działalność wśród lekarzy, psychologów, socjo-
logów oraz pisarzy, a więc w środowiskach mających wpływ 
na zdrowie, rozwój fizyczny oraz emocjonalny i duchowy 
dziecka.

W miarę rozwoju działalności PKK, osoby zainteresowa-
ne realizacją jego celów w różnych środowiskach tworzyły 
przy nich coraz to nowe Kręgi. I tak np. przy PKK powstał 
Korczakowski Krąg Pedologów, który organizował co roku 
seminaria dla lekarzy pediatrów, psychologów, socjologów 
i pedagogów. Utworzony Krąg Nauczycieli Akademickich 
prowadził regularne spotkania i inne zajęcia z kadrą akade-
micką wydziałów pedagogicznych i ze studentami. Powstał 
też Krąg Pisarzy.

Szerokim echem w środowisku lekarskim (pediatrycz-
nym), a także i w społeczeństwie odbiło się zorganizowane 
na początku lat osiemdziesiątych Krajowe Sympozjum Kor-
czakowskie w Olsztynie (w szpitalu dziecięcym) i w Domu 
Małego Dziecka w Mrągowie na temat ochrony emocjonalnej 
małego dziecka. Do cenniejszych przedsięwzięć można też 
zaliczyć zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej pod hasłem: Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość 
(Rembertów, 1992 r.). Była ona jedną z form budowania 
właściwych relacji między dorosłymi i dziećmi na zasadach 
partnerstwa, szacunku i podmiotowości. Podobne sympozja 
i konferencje stały się tradycyjną formą działalności Komitetu 
i odbywały się w różnych województwach.

PKK organizował też imprezy o charakterze międzynaro-
dowym. Brał aktywny udział w podobnych imprezach zagra-
nicznych. Od momentu powstania Międzynarodowego Sto-
warzyszenia im. J. Korczaka, PKK brał aktywny udział w jego 
działalności, wspierał ją, szczególnie przy organizacji imprez 
w Polsce. Oto tylko mały fragment tej działalności: Komitet był 
inicjatorem i organizatorem pobytu w okresach ferii szkolnych 
młodzieży z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce 
i odwrotnie, młodzieży polskiej w NRD. Kilkakrotnie grupy 
dzieci i młodzieży z Polski odwiedziły też Izrael.

Z okazji 75-lecia Domu Dziecka im. dr. J. Korczaka w War-
szawie, historycznego już Domu Sierot, zorganizowany został 
światowy zjazd wychowanków i współpracowników Doktora 
oraz korespondentów korczakowskiego pisma dziecięcego 
„Mały Przegląd”. W połowie lat osiemdziesiątych odbyła się 
w Treblince manifestacja młodzieży w obronie pokoju. Wzięła 
w niej udział młodzież z Bułgarii, Czechosłowacji, Belgii, 
Australii, Francji, NRD, Izraela, Węgier i Polski. 

Przewodnicząca Komitetu, Alicja Szlązakowa, uczestni-
czyła i wygłaszała referaty na Międzynarodowych Sesjach 
Naukowych organizowanych przez Główną Komisję ds. 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Wielką rolę w popularyzacji dzieła i postaci Starego Dok-
tora odegrał rok 1992, w którym przypadała 50. rocznica jego 
śmierci. Z tej okazji odbyły się w wielu placówkach korcza-
kowskich konkursy wiedzy o Patronie. Ich zakończenie miało 
miejsce na Zlocie Korczakowskim. Stał się on wzruszającą 
manifestacją młodzieży z 65 placówek, byłych wychowan-
ków i współpracowników J. Korczaka. Wzięło w nim udział 
ponad 150 uczestników z 14 krajów świata. Uczestnicy Zlotu 
na wielkim spotkaniu w Treblince, w miejscu, gdzie zginął  
J. Korczak i żydowskie dzieci oraz w Marszu Milczenia, 
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zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Edyty Stein 
na ulicach Warszawy, mieli wyjątkową możliwość poznania 
miejsc związanych z życiem i pracą Wielkiego Pedagoga. 
W „Naszym Domu” z tej okazji odbyła się Międzynarodowa 
Sesja Naukowa nt. Korczak i dziecko w XX w. Referentami 
byli korczakolodzy z Polski i zagranicy (Austria, Bułgaria, 
Holandia, Izrael, Niemcy, Rosja, Szwecja i Szwajcaria).

Przedstawiciel Komitetu brał udział w pracach światowe-
go jury konkursu literackiego im. J. Korczaka, organizowa-
nego co dwa lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Książki Dziecięcej (IBBY), na najlepszą książkę dla dzieci 
i o dzieciach. Poza tym uczestniczył także w jury między-
narodowego dziecięcego konkursu plastycznego nt. „J. 
Korczak w moich oczach”. Związek Księgarzy Niemieckich 
(Frankfurt n. Menem) na organizowanych przez siebie tar-
gach książki, poświęconych człowiekowi, który szczególnie 
zasłużył się ludzkości, przyznawał cenne nagrody. Otrzymał 
ją pośmiertnie także J. Korczak (1972 r.). Połowa kwoty tej 
nagrody dała początek funduszowi stypendialnemu dla 
dzieci z domów dziecka przy ul. Jaktorowskiej i na Biela-
nach, druga połowa została przekazana na rzecz Centrum 
Zdrowia Dziecka. Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli w 
licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach 
m.in. w Izraelu, NRD, RFN, Francji, Szwajcarii, Norwegii, 
Bułgarii i na Węgrzech.

Dzięki inicjatywom i zaangażowaniu się kolejnych komite-
tów korczakowskich, działaczy ruchu korczakowskiego, pod-
jęte zostały prace badawcze i teoretyczne nad spuścizną J. 
Korczaka (PAN, IBP i inne placówki naukowe). Ten kierunek 
działalności wiele zawdzięcza przede wszystkim prof. Stefa-
nowi Wołoszynowi i prof. Aleksandrowi Lewinowi. W ramach 
tej działalności odbywały się sesje naukowe, zostały napi-
sane liczne opracowania, prace magisterskie i doktorskie. 
Ukazały się też cenne wydawnictwa. Jako plon konkursu pt. 
Co mi dał Korczak została wydana przez Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych książka pod tym samym tytułem. 
To samo wydawnictwo wydało wiele pozycji J. Korczaka i 
M. Falskiej. „Nasza Księgarnia” wydała książkę A. Kamiń-
skiego, I. Newerlego, W. Żelazko pt. Samorząd uczniowski 
w systemie wychowawczym Korczaka. Z inicjatywy „NK” 
ukazały się też w 1958 r. 4 tomy pt. Wybór pism J.Korczaka w 
opracowaniu I. Newerlego. W 1978 r., to samo wydawnictwo 
wydało 4-tomowe dzieło pt. Janusz Korczak. Pisma wybrane 
A. Lewina. Z prac popularyzujących postać Starego Doktora, 
PZWS wydało książkę A. Szlązakowej pt. Janusz Korczak 
(przetłumaczono ją na angielski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski, słowacki i esperanto) oraz Marka Jaworskiego pod tym 
samym tytułem (przetłumaczono ją na niemiecki, angielski i 
rosyjski). Wiele inicjatywy i pracy w działalność wydawniczą 
Komitetu włożyła Ela Frydman.

Po wojnie budynek Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92 
w Warszawie był wykorzystywany na inne cele. Towarzystwo 
wiele wysiłku włożyło w to, aby go odzyskać i zgodnie z 
dotychczasową tradycją, wykorzystywać nadal na potrzeby 
dzieci szczególnie pokrzywdzonych przez los. Udało się. 
Powstał w nim Dom Dziecka nr 2. Jest w tym wielka zasługa 
przede wszystkim S. Tułodzieckiego, ówczesnego prezesa 
ZG TPD.

Komitet stworzył archiwum J. Korczaka: Ośrodek Doku-
mentacji i Badań – Korczakianum, mieszczący się w Domu 
Dziecka nr 2 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6. 

W początkowym etapie szczególnie wiele pracy w stwo-
rzenie archiwum włożył specjalnie dla tej sprawy powołany 
zespół pod przewodnictwem Barbary Abramow. Zgromadził 
on różne materiały, dokumenty z okresu okupacji, listy Kor-
czaka, Wilczyńskiej i Falskiej, fotografie z życia Domu Sierot 
i Naszego Domu, okulary Korczaka i inne eksponaty. Część 
materiałów została pozyskana z Izraela (rękopisy Korczaka i 
Falskiej, wspomnienia wychowanków). Ośrodek, obok pracy 
naukowej, pełnił ważną funkcję usługowo-informacyjną dla 
osób, instytucji, stowarzyszeń z kraju i zagranicy zaintereso-
wanych J. Korczakiem i jego dziełem.

Wiele serca i pracy dla uczczenia pamięci dr. J. Korczaka, 
popularyzacji jego dorobku w Polsce i na świecie, w konty-
nuację jego działalności włożyli m. in.: Jadwiga Bińczycka, 
Maria Falkowska, Ela Frydman, Hanna Kirchner, Aleksander 
Lewin, Ida Merżan, Igor Newerly, Teresa Skudniewska, Alicja 
Szlązakowa, Stanisław Tułodziecki, Stefan Wołoszyn, Jerzy 
Zgodziński, Stanisław Żemis.

Między Korczakowcami a Towarzystwem istniała zawsze 
ścisła więź i pełne zrozumienie. Wynikało to m.in. z faktu, że 
wszystkie podstawowe założenia społeczne i pedagogiczne 
J. Korczaka były szczególnie bliskie także i Towarzystwu, 
na przykład idea ulepszania ludzkości poprzez odpowied-
nie wychowanie dzieci i młodzieży, przyznanie dzieciom i 
młodzieży należnych im praw, wyjątkowe uwrażliwienie na 
los dzieci osieroconych i biednych, widzenie dziecka jako 
psychofizycznej całości, a także dążenie, aby w pracy z 
dzieckiem ściśle ze sobą współdziałał lekarz, pedagog, 
psycholog i socjolog.

Polski Komitet Korczakowski, po usamodzielnieniu się, 
przybrał nową nazwę. Jest Polskim Stowarzyszeniem im. 
Janusza Korczaka i pomyślnie kontynuuje dzieło swoich 
poprzedników – komitetów działających w ramach TPD. Przy 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci nie ma już Komitetu Janusza 
Korczaka, ale w jego ogniwach troska o pamięć o Korczaku 
i jego dorobku jest wciąż żywa. A w ich działalności twórczo 
rozwijają się też jego najważniejsze przesłania.

Bohdan Tracewski
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TPD w Płońsku: piknik w Goszczycach.
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Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo w Płońsku powstało w 1986 roku z inicjatywy 
grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych z miasta Płońsk 
i powiatu płońskiego jako placówka terenowa Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. I od razu na pierwszym zebraniu założyciele 
Koła utworzyli Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, nad 
którym nadzór merytoryczny oraz zarządzający sprawuje 
Zarząd Koła.

 Dla rozwoju i dobra naszych podopiecznych od 28 lat 
pracują fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, pe-
dagodzy, masażyści i wolontariusze. Dla wielu z nich nasza 
placówka była miejscem, w którym stawiali swoje pierwsze 
kroki zawodowe, tuż po odebraniu dyplomu. Razem z naszy-
mi dziećmi i dzięki nim uczyli się zaangażowania w pracę, 
odpowiedzialności, cierpliwości i empatii, tego wszystkiego, 
co jest tak ważne w pracy z dziećmi. Wiele z tych osób, dzięki 
pracy z naszymi dziećmi, co sami zresztą przyznają, postano-
wiła się rozwijać i dalej kształcić, aby jeszcze bardziej profe-
sjonalnie i skutecznie pomagać dzieciom niepełnosprawnym 
w dążeniu do ich pełnego rozwoju i funkcjonowania.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

Ośrodek, który jest placówką wsparcia dziennego, obej-
muje opieką niepełnosprawne dzieci i młodzież od uro-
dzenia do 24 roku życia w całym powiecie płońskim. W 
Ośrodku realizowane są zadania z zakresu kompleksowej 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, których 
podstawowym celem jest zmniejszenie niepełnosprawności 
oraz umożliwienie osiągnięcia przez nich jak najwyższego 
poziomu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i spo-
łecznego. Zadania te realizowane są poprzez takie działa-
nia jak: śledzenie i prowadzenie rozwoju dziecka poprzez 
diagnozowanie oraz dostosowanie programów pracy do 
jego indywidualnych potrzeb zdrowotnych i rozwojowych, 
prowadzenie indywidualnych form usprawniania i stymulacji 
rozwoju, udzielanie rodzicom i opiekunom szczegółowego 
instruktażu co do metod, technik, pielęgnacji i opieki nad 
dziećmi, w razie potrzeby udzielanie rodzicom i opiekunom 
pomocy psychologicznej, poradnictwo rodzinne i prawno-
organizacyjne, interwencja w sprawach dzieci i ich rodzin. 

Pomoc ludzi o wielkich sercach

Dzięki kreatywnym i pracowitym ludziom zaangażowa-
nym w rozwój naszego Ośrodka oraz ludziom dobrej woli i 

Działalność TPD w Płońsku – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo 

Razem od wielu lat 

Jesteśmy jedyną placówką w powiecie płońskim świadczącą kompleksową rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym 
z tego terenu.

o wielkich sercach, mamy możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadań, wśród 
których należy wymienić uwrażliwianie społeczeństwa na 
problemy dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności 
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy w 
opiece, rehabilitacji i edukacji tych dzieci, wspomaganie ich 
rodziców i opiekunów, współdziałanie z instytucjami pań-
stwowymi, samorządowymi i środkami masowego przekazu 
na rzecz pomocy dzieciom i poprawy jakości życia osób 
niepełnosprawnych, promowanie idei wolontariatu. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Płońsku pra-
cuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od 9.00 do 
17.00. Podopieczni korzystają z zajęć również w czasie ferii 
zimowych oraz wakacji. Zajęcia odbywają się indywidualnie. 
Prowadzący zajęcia w Ośrodku to wykwalifikowana kadra, 
w której skład wchodzą: Ewa Szymańska – pedagog, Anna 
Krajewska – psycholog, Magdalena Najechalska – terapeuta 
zajęciowy oraz dwoje rehabilitantów – Kamila Pęter i Maciej 
Łoniewski. Specyfiką działań naszego Ośrodka wobec dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych jest wspomniana indywidual-
na forma zajęć półgodzinnych dla dzieci z każdym z prowa-
dzących, od jednego do kilku razy w tygodniu, w zależności 
od potrzeb dziecka. Prowadzący zajęcia tworzą jednocześ-
nie Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, 
którego celem i zadaniem są: analiza stosowanych metod 
pracy z dzieckiem, ocena stanu funkcjonowania dziecka i 
jego aktualnych potrzeb, analiza indywidualnej dokumentacji 
oraz modyfikowanie w razie potrzeby indywidualnych planów 
pracy z dzieckiem, dokonywanie okresowej analizy sytuacji 
rozwojowej dziecka i jego funkcjonowania, w miarę potrzeb, 
ale nie rzadziej niż co pół roku.

W naszym Kole pracują również osoby zatrudnione w 
ramach robót publicznych z częściowym dofinansowaniem 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Są to pracownicy 
biurowi i asystenci osób niepełnosprawnych.

Nasi podopieczni

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo w Płońsku jest kołem specjalistycznym, które od 
początku swojej działalności zrzeszało dzieci i ich rodziny 
dotknięte niepełnosprawnością różnego rodzaju. Obecnie 
mamy 85 podopiecznych w wieku od 2 do 26 lat, z nastę-
pującymi schorzeniami: przepuklina oponowo-rdzeniowa, 
mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, pa-
daczka, uszkodzenie splotu barkowego, wrodzona wada po-
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stawy, zespół Westa, autoimmunologiczne zapalenie wątro-
by, cukrzyca typu II, białaczka, stan po niedotlenieniu mózgu, 
nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), mukowiscydoza, 
zespół Aspergera, jadłowstręt psychiczny (anoreksja), guz 
pnia mózgu, wrodzona wada dłoni, skolioza.

Różnorodność schorzeń i stopni niepełnosprawności 
wymaga od pracowników Koła ciągłego uczestnictwa w 
szkoleniach, rozwijania umiejętności i szukania nowych me-
tod pracy z dziećmi, adekwatnych do schorzeń i do każdego 
dziecka z osobna, tak aby wszystkim podopiecznym pomóc 
w uzyskaniu jak najpełniejszego rozwoju i możliwości funk-
cjonowania w życiu codziennym.

Nie tylko empatia i zaangażowanie

Pomimo wielkiego zaangażowania i starań przewodni-
czącej Koła Moniki Zimnawoda oraz pracowników Ośrodka, 
nie zawsze wystarczało środków na pełną i kompleksową 
rehabilitację naszych podopiecznych. Koło często borykało 
się z problemami finansowymi, co powodowało konieczność 
decydowania, które dzieci najbardziej potrzebują rehabilitacji 
i terapii, a to niejednokrotnie było bardzo trudne zważywszy 
na fakt, iż jesteśmy jedyną placówką w powiecie płońskim 
świadczącą kompleksową rehabilitację dzieciom niepełno-
sprawnym z tego terenu. W ostatnich latach naszego funk-
cjonowania, dzięki stałej współpracy z władzami samorządo-
wymi oraz władzami miasta Płońsk, Koło pozyskuje środki 
finansowe na wynagrodzenia dla pracowników oraz materiały 
do pracy z dziećmi. Również dzięki darowiznom rzeczowym 
od osób prywatnych i przedsiębiorców możemy zapewnić 
rodzinom zrzeszonym w naszym Kole środki czystości, za-
bawki, artykuły szkolne, odzież, obuwie, słodycze itp.

Wielkim sukcesem zarówno władz Koła, pracowników, jak 
i jego podopiecznych było uzyskanie w 2012 roku dotacji 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za pośrednictwem Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzięki pozyskaniu 
tych środków podopieczni Koła mogli korzystać w pełni, 
nieprzerwanie i systematycznie przez 10 miesięcy z zajęć 
z psychologiem, terapeutą zajęciowym i fizjoterapeutą oraz 
z materiałów dydaktycznych, które również zostały zaku-
pione ze środków PFRON. Dzięki zaangażowaniu Zarządu 
Głównego TPD w kolejnym 2013 roku nasze Koło uzyskało 
dotację na realizowanie kolejnego zadania, przy czym kadra 
prowadząca zajęcia powiększyła swe grono o pedagoga. W 
bieżącym roku dotacja ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD również służy 
naszym podopiecznym. 

Realizację zadania rozpoczęliśmy 2 stycznia i, z wyłą-
czeniem wakacji, będzie się odbywać do końca tego roku. 
W ramach projektu prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne 
z fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pedagogiem i psy-
chologiem dla 35 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 
Celem jest osiągnięcie przez podopiecznych jak najwyższe-
go poziomu funkcjonowania społecznego, a także poprawa 
ogólnego rozwoju psychoruchowego. Liczba beneficjentów 
projektu to 30 osób w roku 2012 i 26 w roku 2013. W ramach 
działań organizacyjnych zostało zorganizowane zebranie 
rodziców dzieci niepełnosprawnych i opracowanie projektu 
przy współudziale fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego, 
pedagoga i psychologa. Zaś w ramach działań kwalifika-
cyjnych przeprowadzono kwalifikację beneficjentów i spo-
rządzono listę rezerwową. Następnie zespół rehabilitacyjny, 
na podstawie informacji uzyskanych podczas kwalifikacji, 
stworzył Indywidualny Plan Działania, zawierający podsta-
wowe dane personalne beneficjenta, jego charakterystykę, 
harmonogram i cel zaplanowanych działań. 

Program opieki fizjoterapeuty skie-
rowany jest do dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością oraz z utrwalo-
nymi odruchami patologicznymi i nie-
prawidłowymi wzorcami ruchowymi. 
Zajęcia prowadzone są przez dwóch 
fizjoterapeutów, indywidualnie, po 30 
minut dla każdego uczestnika raz w 
tygodniu. Zadaniem działu rehabili-
tacyjnego jest podniesienie ogólnej 
sprawności poprzez stosowanie peł-
nego zakresu ćwiczeń. Do przepro-
wadzenia zajęć wykorzystywany jest 
wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny 
i usprawniający, znajdujący się w wy-
posażeniu Ośrodka. W zorganizowa-
nych zajęciach instruktażowych dla 
rodziców i opiekunów dzieci chodzi 
o to, aby osiągnąć jak najlepsze efek-
ty rehabilitacji. Najważniejszym za-
daniem terapeuty zajęciowego jest 
poszerzenie u dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej skali emocjonalnych 
odczuć, podniesienie poziomu my-
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TPD z wizytą  
w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej
W dniu 25 marca 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

odbyło się spotkanie delegacji Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci z sekretarzem stanu Tadeuszem Sławeckim, po-
słem na Sejm RP, który w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wśród 
licznych obowiązków, odpowiedzialny jest również za zwiększanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami 
w uczeniu się oraz zdolnych, a także wspieranie szkół i placówek 
w realizowaniu ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej, a ponadto 
nadzoruje realizację zadań w zakresie profilaktyki społecznej i zdro-
wotnej, resocjalizacji oraz współpracę z fundacjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty i wychowania. 

Celem wizyty było przekazanie przesłania i informacji zwią-
zanych z jubileuszem 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w tym o naszych zamierzeniach i oczekiwaniach dotyczących 
możliwości udziału przedstawicieli kierownictwa MEN w obcho-
dach jubileuszowych. 

W trakcie spotkania poruszano sprawy wypoczynku dzieci 
i młodzieży, kół TPD organizowanych w szkołach, problemów 
związanych z prowadzeniem niepublicznych szkół i placówek 
oświatowo-wychowawczych, w tym dla dzieci niepełnospraw-
nych, domów wczasów dziecięcych itp. Nawiązano również 
do udziału TPD w inicjowanych i prowadzonych przez MEN 
projektach, takich jak „Bezpieczna szkoła” czy „Szkoła w ruchu” 
oraz zapewniono o gotowości TPD do reaktywacji ogrodów 
jordanowskich przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Szczególną uwagę zwróciliśmy na potrzeby związane z koniecz-
nością pozaszkolnego wspierania dzieci z utrudnieniami eduka-
cyjnymi np. w niepublicznych ogniskach pracy pozaszkolnej.

Zgłaszane propozycje spotkały się z przychylnością, a w celu 
bardziej szczegółowego rozwinięcia min. Sławecki na bieżąco 
wskazywał adresatów kontaktów roboczych, według ich kom-
petencji w ministerstwie. Zadeklarował także osobisty udział i 
wystąpienie na konferencji inaugurującej obchody jubileuszowe 
TPD oraz udział przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej w innych uroczystościach związanych z rocznicą powstania 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

 Barbara Głowacka

ślenia, działania i orientacji, wzbogacenie wyobraźni poprzez 
odpowiednie ćwiczenia, zwiększenie sprawności manual-
nych i psychofizycznych. 

Zajęcia z psychologiem mają na celu rozpoznawanie 
możliwości i potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz dążą 
do ich zaspokojenia. Służy temu prowadzenie obserwacji 
i działań diagnostycznych w celu rozpoznania możliwości 
psychofizycznych dzieci, a także konstruowania samodziel-
nych opinii psychologicznych na temat zaobserwowanego 
podopiecznego.

Ważne jest wspieranie mocnych stron dziecka niepełno-
sprawnego, czemu służy terapia pedagogiczna, umożliwia-
jąca poprawę funkcjonowania intelektualnego i społecznego 
oraz wyrównywanie braków z zakresu edukacji szkolnej. 
Uczestnicząc w terapii pedagogicznej, dziecko ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi wyrabia w sobie umiejętność 
systematycznego uczenia się. Zajęcia są prowadzone in-
dywidualnie przez pedagoga, tak jak i inne, raz w tygodniu 
przez 30 minut. 

Wysokość środków finansowych, przekazanych nam 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na realizację naszych celów statutowych, jest 
nieosiągalna do samodzielnego pozyskania przez działaczy 
Koła, pomimo tego, że od wielu lat wspierają nas ludzie o 
wielkich sercach, rozumiejący nasze zadania i potrzeby, za 
co pragniemy im serdecznie podziękować.

Uśmiech i radość

Poza codzienną pracą, która skupia się na komplekso-
wej rehabilitacji i terapii naszych podopiecznych, w naszym 
corocznym kalendarzu wydarzeń i imprez widnieją pozycje, 
które na twarzach naszych dzieci zawsze wywołują uśmiech 
i radość. Już od kilku lat naszą tradycją jest organizowanie 
spotkań wielkanocnych dla dzieci i ich rodzin, choinki – spot-
kania z Mikołajem, na której wspólnie dzielimy się opłatkiem, 
śpiewamy kolędy oraz rozdajemy naszym dzieciom pacz-
ki ze słodyczami i zabawkami. Często występujemy jako 
współorganizatorzy powiatowego Dnia Dziecka oraz pikniku 
integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. W okresie 
karnawału przewodnicząca Koła Monika Zimnawoda wraz 
z pracownikami organizują również bal charytatywny, na 
który zapraszane są władze miasta Płońsk, powiatu płoń-
skiego, wojewoda mazowiecki, posłowie na sejm RP, aktorzy, 
duchowni oraz wszyscy, którzy chcą karnawałowy wieczór 
spędzić w szczytnym celu. Na balu organizowana jest aukcja 
przedmiotów, przekazywanych przez prezydenta i premiera 
RP, darczyńców prywatnych oraz instytucji, z której dochód 
przekazywany jest na konto naszej organizacji. 15 lutego 
2014 roku odbył się już VII Bal Charytatywny, na którym ze-
brano około 12 tysięcy złotych dla potrzeb podopiecznych 
Koła. Warto też podkreślić, że przewodnicząca Koła Moni-
ka Zimnawoda otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii 
„Wolontariusz Roku” w konkursie zorganizowanym przez 
Starostę Płońskiego, zaś nasze Koło w kategorii organizacja 
pozarządowa w konkursie „Wolontariusz Powiatu Płońskie-
go” w tym samym roku zdobyło wyróżnienie.

Anna Krajewska Od lewej: J. Szklarska, T. Sławecki, B. Głowacka, W. Kołak. 
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Kolo Pomocy Dzieciom z ADHD przy TPD w Szczecinie 
pomaga dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pedagogom 
szkolnym i innym zainteresowanym osobom. Prowadzi zaję-
cia dla dzieci oraz warsztaty i dni otwarte dla dorosłych.

– Każdy może przyjść i dowiedzieć się, co to jest ADHD, 
jak postępować z dzieckiem, aby mu pomóc – mówi prezes 
Zachodniopomorskiego Oddziału TPD Zygmunt Pyszkow-
ski. – Te dzieci nie są niegrzeczne, lecz cierpią z powodu 
pewnych zaburzeń. Odpowiednia terapia jest potrzebna i 
bardzo pomocna. 

Koło oferuje m.in. prezentację swojej działalności i osiąg-
nięć, informuje i zaprasza na spotkania ze specjalistami 
pracującymi z dziećmi z ADHD i ich rodzinami. Specjaliści, 
terapeuci pedagogiczni, trener coach, psychopedagog, so-
cjoterapeuta, opowiadają o swojej pracy, odpowiadają na 
pytania i wątpliwości słuchaczy. Ważnym działem pracy jest 
również dzielenie się swoimi doświadczeniami przez wielo-
letnich członków koła, którymi są w większości rodzice dzieci 
z ADHD i przyjaciele skupieni w „Kąciku Doświadczonego 
Rodzica”.

Niemal dziesięć lat temu do TPD przyszło kilkoro rodzi-
ców, pytając o możliwość pomocy, „bo z tym dzieckiem 
dzieje się coś niedobrego”. Panie Marzena Mazur i Tamara 
Olszewska postanowiły coś z tym zrobić. Po anonsie pra-
sowym na pierwsze spotkanie przyszło niewiele osób, ale 
już na kolejnych świetlica nie mogła pomieścić wszystkich 
chętnych. Przyjeżdżają rodzice nieraz z odległych miejsco-
wości, z całego województwa. 

Dzieci cierpiące na ADHD są trudne dla otoczenia. Zbyt 
ruchliwe, niepotrafiące skupić uwagi na lekcji w szkole, 
chodzą lub biegają po klasie, starając się zwrócić na siebie 
uwagę różnymi sposobami, w domu też nie usiedzą na 
miejscu, toteż ich zachowanie stanowi problem zarówno 
dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Dzisiaj już wiemy, że 
ADHD oznacza nadpobudliwość psychoruchową występu-
jącą jednocześnie z zaburzeniami koncentracji. Dzieciom z 
tym zespołem trudno skupić uwagę na jednej sprawie, nie 
uważają na lekcjach, przeszkadzają, odzywają się niepytane, 
mają kłopoty ze skoncentrowaniem się na zadaniu, łatwo się 
zniechęcają lub nudzą. Rodzice czują się bezsilni, bezradni. 
Przychodzi taki dzień, piszą M. Mazur i T. Olszewska, kiedy 
zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy już zabezpieczenie 
wszystkich ostrych narożników w domu, nie wystarczają 
dodatkowe zamknięcia, meble przykręcane mocno do ścian, 
barierki odgradzające, syropy ziołowe na uspokojenie. Nagle 
dociera do nas, że to nic nie daje i nie o takie bezpieczeń-
stwo naszego dziecka nam chodzi. Jeżeli jest ono w miarę 
dostateczne dla kilkulatka w wieku przedszkolnym, to już z 
pojawieniem się podręczników szkolnych dla naszego malca 
zaczynamy powoli czuć dyskomfort, lęk, niepokój, prze-
rażenie. (…) Obwiniasz siebie za niepowodzenia dziecka. 
Próbujesz kompromisów, konsekwencji, kija i marchewki, 
łapiesz się wszystkiego, co mogłoby pomóc tobie i jemu. A 
ono siedzi sobie na tym rozbujanym krześle, macha noga-

mi, bazgrze w zeszycie i myśli: do niczego się nie nadaję, 
jestem zły, głupi, zawiodłem mamę i tatę, wszyscy na mnie 
krzyczą, każdy zwraca mi uwagę, nikt mnie nie kocha. Może 
wbije sobie widelec w dłoń, może będzie chciało wyskoczyć 
oknem, a może wyładuje swoja frustracje na szkolnej ławce 
lub jeszcze gorzej – na szkolnym koledze. Wtedy będzie się 
czuło jeszcze gorzej. Bo wcale nie chciało tego zrobić. Ono 
wie, że nie chciało. To robi się samo.

W apelu Koła Pomocy Dzieciom z ADHD skierowanym do 
rodziców, nauczycieli, pedagogów i lekarzy czytamy:

Jeżeli w swoim otoczeniu, szkole, domu zauważysz dzie-
ci, które zachowują się tak, że wzbudza to Twój niepokój, to 
znaczy, jeśli dziecko: 
• ma trudności z koncentracją i skupieniem uwagi zarówno 

w szkole, na lekcjach, jak i  w zabawie w domu;
• buntuje się i ma kłopoty z przestrzeganiem zasad obo-

wiązujących w szkole i  otoczeniu, łatwo się denerwuje;
• ma zmienne nastroje, często wpada w złość lub wybucha 

płaczem;
• nie chce wykonywać poleceń dorosłych, a w stosunku do 

rówieśników jest często  konfliktowe i agresywne, choć 
lubi skupiać na sobie uwagę i być w centrum  zaintere-
sowania;

• nie umie przegrywać;
• często odgrywa rolę błazna klasowego albo tyranizuje 

innych i tym samym nie ma najlepszej pozycji w grupie i 
bywa często samotne;

• nie jest w stanie wysiedzieć spokojnie w ławce i uważać 
na lekcjach;

• ma trudności z wykonywaniem poleceń i zakończeniem 
rozpoczętych zadań;

• chodzi po klasie, czołga się po podłodze między ławkami, 
robi głupie miny, zaczepia i rozprasza inne dzieci, dezor-
ganizuje pracę nauczycielowi;

• posadzone na krześle wierci się, buja się, rozmawia, co 
chwilę wstaje, wymachuje nogami, rękami, manipuluje 
wszystkimi przedmiotami znajdującymi się w zasięgu  
jego ręki; 

• nie słucha, błądzi gdzieś myślami, buja w obłokach, łatwo 
rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych;

• wyrywa się pierwsze do odpowiedzi, zanim usłyszy pełne 
pytanie, w środku zdania zapomina, o czym miało mó-
wić;

• jest gadatliwe, wręcz hałaśliwe; 
• Interesuje się żywo otoczeniem, ale krótko, powierzchow-

nie, szybko się nudzi, nie skupia się na szczegółach;
• wtrąca się do rozmów, przerywa innym, nie potrafi czekać 

na swoją kolej,
wówczas nie myśl o nim: niegrzeczny, niewychowany, roz-
kapryszony. Być może to dziecko cierpi na ADHD, czyli Ze-
spół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Koło w Szczecinie 
w takich przypadkach doradza i pomaga. Oferta jest sze-
roka, są to: konferencje, seminaria, i warsztaty dla nauczy-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

Pomagamy dzieciom z ADHD
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cieli, psychologów i pedagogów; mediacje w konfliktach 
rodzinnych i szkolnych; szkolenia warsztatowe dla rodziców; 
wydarzenia medialne i imprezy plenerowe; grupy wsparcia 
dla rodziców; wolontariusze do szkół i domów; poradnictwo 
rodzinne i indywidualne; spotkania informacyjne dla szkół, 
przedszkoli i placówek oświatowych; coaching dla rodziców 
i opiekunów dzieci. 

Rodzice uczestniczący w zajęciach, na spotkaniach z 
lekarzem czy psychologiem uzyskują wiedzę o istocie ADHD, 
dowiadują się, jak postępować z dzieckiem, jak zminimali-
zować objawy. Jednak pomimo licznych uciążliwości, pisze 
T. Olszewska, osoby dotknięte tym zaburzeniem mają wiele 
zalet: niezwykłą wyobraźnię, ponadprzeciętną inteligencję, 

W dniach 14 i 15 września 2013 r. odbył się uroczysty 
jubileusz 25-lecia działalności Koła Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnych ruchowo TPD w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Honorowy patronat nad obchodami objęła Małżonka 
Prezydenta RP Anna Komorowska. 

W hali widowiskowo-sportowej Nowodworskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji licznie zgromadziły się rodziny z dziećmi 
niepełnosprawnymi, przybyli przedstawiciele miejscowych 
władz, duchowieństwa, współpracujących instytucji, organi-
zacji pozarządowych, zaproszeni goście i sympatycy Koła. 
Uroczystość rozpoczął efektowny polonez w wykonaniu 
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Nowym 
Dworze Mazowieckim, ich rodziców i opiekunów. 

Przewodnicząca Koła Ewa Brzezińska-Białorucka ser-
decznie przywitała obecnych, w krótkich słowach podkre-
śliła, że w Nowym Dworze Mazowieckim panuje bardzo 
dobra atmosfera w dziedzinie opieki nad niepełnosprawnymi. 
Dzięki temu dużo się zmieniło na lepsze. Historia koła po-
kazuje, jak krok po kroku podejmowano 
coraz to nowe inicjatywy. Dziś nikogo już 
nie dziwi, że dzieci i młodzież niepełno-
sprawna korzysta z różnych zajęć reha-
bilitacyjnych, uczestniczy w imprezach 
kulturalnych, sportowych, turystycznych, 
organizuje spotkania okolicznościowe itp. 
Dowodem ich możliwości i aspiracji były 
prezentowane podczas uroczystości ju-
bileuszowej występy artystyczne, przed-
stawienie i piosenki na temat potrzeby 
tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości 
wobec osób niepełnosprawnych, a także 
o tym, że przy pomocy osób sprawnych 
mogą one osiągnąć bardzo wiele.

Mówił o tym również prezes Zarządu 
Głównego TPD Wiesław Kołak, podkre-
ślając ważną rolę rodziców oraz ich zasłu-
gi w organizowaniu coraz lepszej opieki 
dla niepełnosprawnych dzieci. Były też 
wyróżnienia, odznaczenia, podziękowa-

kreatywność, zdolności twórcze, są otwarte na nowe do-
świadczenia, a ich cechy charakteru to dobroć i empa-
tia. Toteż chętnie pomagają innym, oczekując w zamian 
życzliwości, zrozumienia, sprawiedliwości i bezwarunkowej 
miłości. ADHD jest darem, a nie przekleństwem, stwierdza 
Autorka, pod warunkiem, że prawidłowo go ukierunkujemy. 
Jeśli nauczymy się żyć z ta chorobą, mamy szansę, aby 
dotychczasowe porażki zmienić w sukcesy. 

Opracowała Irena Malanowska

Koło Pomocy Dzieciom z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ZOR w Szcze-

cinie, ul. Pocztowa 31-33, www.tpd.szczecin.pl 

nia i gratulacje dla opiekunów dzieci, działaczy TPD, przed-
stawicieli władz lokalnych i innych zasłużonych osób. 

W części szkoleniowej zebrani wysłuchali wystąpień: 
„Tolerancja w edukacji dzieci niepełnosprawnych” Ewy Wło-
darczyk, „Tolerancja w relacjach społecznych” Waldemara 
Białoruckiego oraz „Niepełnosprawni w Urzędzie na pod-
stawie działań w gminie Nowy Dwór Mazowiecki” Agnieszki 
Sejdy.

Spotkanie jubileuszowe stanowiło również okazję do wy-
miany doświadczeń na temat różnych form opieki na dziećmi 
i młodzieżą niepełnosprawną, prezentowanych przez specja-
listyczne koła TPD z całego kraju. 

I. Malanowska

Pani Ewie Brzezińskiej-Białoruckiej redakcja dziękuje za przysłane referaty; 
postaramy się je zamieścić w następnych wydaniach „Przyjaciela Dziecka”.

TPD Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Jubileusz 25-lecia działalności

Występ muzyczno-wokalny młodzieży podczas jubileuszu w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Szkolenia, jakie odbyły się w zeszłym roku pod ogól-
nym tytułem „Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych 
– wspieranie samodzielności” miały charakter ogólnopolski. 
Były okazją do działań integracyjnych, promocji Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz lokalnych samorządów. 
Kolejne cykle szkoleniowe zorganizowano w Bogatyni, No-
wym Dworze Mazowieckim, Gdańsku i w Warszawie.

Wszystkie etapy szkoleń miały charakter merytoryczny, or-
ganizacyjny i promocyjny. Spotkanie w Bogatyni odbywało się 
pod hasłem „Podzielmy się radością” i było sygnowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy jako podziękowanie dla 30-letniej 
działalności bogatyńskiego koła. Koło w Nowym Dworze 
Mazowieckim może poszczycić się honorowym patronatem 
Pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta RP, a Koło w 
Gdańsku honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego. Czwarty etap szkoleń, który zorganizowano w 
Warszawie i Serocku, odbywał się pod honorowym patrona-
tem Pani Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP; ważnym gościem 
był Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

Tak wielkie wsparcie duchowe i promocyjne świadczy o 
pozytywnym postrzeganiu kół i Komitetu w lokalnej społecz-
nosci i w kraju. Wizerunek naszego środowiska i jego po-
strzeganie zostało wypracowane przez lata trudnej, żmudnej i 
pełnej poświęcenia działalności społecznie odpowiedzialnej, 
prowadzonej na rzecz tej części społeczeństwa, które wyma-
ga szczególnego wsparcia i pomocy. 

Liderzy

W środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
wszyscy są autentycznymi działaczami społecznymi. Funk-
cjonują w tym środowisku od wielu lat, są liderami ruchu 
społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych lub tylko, 
albo aż, jego szeregowymi członkami. Jest oczywiste, że 
jedna i druga grupa zasługuje na najwyższe uznanie i sza-
cunek. Są to ludzie, którzy z miłością i poświęceniem oddają 
serce tej działalności. Dlatego zasługują na wsparcie, zapre-
zentowanie osiągnięć koła (Komitetu), a przede wszystkim 
pokazanie ludzi, sylwetek animatorów ruchu społecznego 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wyróżniamy i dziękuje-
my statuetką i odznaką „Serce na Dłoni”, pucharem, listem 
gratulacyjnym, dyplomem - to zawsze ze słowami uznania 
i szacunku. 

W ubiegłym roku Krajowy Komitet obchodził 30-lecie 
funkcjonowania, doładnie mówiąc, był to jubileusz ruchu 
społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych w TPD. 
Stąd na nasz wniosek (złożony przez ZG TPD) postanowie-
niem Prezydenta RP osiem osób zostało wyróżnionych zło-
tym, srebrnym i brązowymi Krzyżami Zasługi, a jedna osoba 
Medalem KEN. Zarząd Główny TPD uhonorował osoby naj-
bardziej zasłużone Medalem im. dr. Henryka Jordana i Złotą 

Savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wspieranie 
samodzielności – program dofinansowany ze środków PfrON

Wsparcie i pomoc

Odznaką Zasłużonego Działacza TPD, a Krajowy Komitet 
odznaką „Serce na Dłoni” i innymi wyróżnieniami. Nie zapo-
mnieliśmy także o osobach współpracujących i związanych  
z nami „na dobre i na złe”, bez których niejednokrotnie nasza 
działalność byłaby dużo uboższa.

Szkolenia

Zrealizowane zadania szkoleniowe, poza wartościami 
edukacyjnymi i poznawczymi, przyczyniły się do integracji 
środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wokół 
problemów związanych z funkcjonowaniem osoby niepełno-
sprawnej i jej rodziny w różnych sytuacjach dnia codziennego 
i pokazało drogi rozwiązywania tych problemów. Szczególną 
rolę odegrało w tym procesie forum wymiany doświadczeń 
rodziców i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami w zakresie 
zachowań w stosunku do osoby niepełnosprawnej i jej ro-
dziny. 

12 godzinnych zajęć weekendowych dla każdej gru-
py szkoleniowej (ok. 20-25 osób w grupie) został speł-
niony i był wystarczający dla osiągnięcia zamierzone-
go efektu dydaktycznego. Ogólna liczba osób biorą-
cych udział w realizacji zadania została przekroczona.  
Z planowanych 250 uczestników, w czterech cyklach szkole-
niowych wzięły udział 342 osoby (część osób wielokrotnie). 
Świadczy to o zaangażowaniu rodziców dzieci niepełno-
sprawnych w pozyskiwanie wiedzy, którą można wykorzystać 
w pracy z własnym dzieckiem i którą można podzielić się z 
innymi osobami. Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia były 
osoby bardzo dobrze znające problematykę środowiska nie-
pełnosprawnych, wśród nich, jako wykładowcy, były osoby 
niepełnosprawne: jedna osoba po wypadku komunikacyjnym 
(Gdańsk) i dwie osoby niepełnosprawne od urodzenia (War-
szawa), a także rodzice dzieci niepełnosprawnych (Bogatynia, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Gdańsk, Warszawa), którzy posiada-
ją znakomite doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu 
osób niepełnosprawnych oraz niezbędną wiedzę z zakresu 
terapii pedagogicznej. Zajęcia szkoleniowe wspomagali rów-
nież członkowie Komitetu i wolontariusze oraz osoby z obsługi 
ośrodków, w których odbywały się ćwiczenia. Zainteresowanie 
tematami szkoleń było duże, toteż wszystkie zajęcia cieszyły 
się wysoką aktywnością słuchaczy

Przedstawione w tym artykule zadanie zostało dobrze zre-
alizowane dzięki dobrej współpracy organizatorów, pomocy 
władz samorządowych i TPD. Zebrane materiały ze szkoleń 
upowszechniane są w kołach pomocy dzieciom niepełno-
sprawnym, Komitecie, na stronach internetowych TPD, w 
lokalnej prasie, programach radiowych i telewizyjnych oraz 
w „Przyjacielu Dziecka”, czasopiśmie wydawanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Józef Bogdaszewski 
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W dniu 12 października 1922 r. Kazimierz Dłuski wraz z 
małżonką Bronisławą przekazali Towarzystwu swą posiad-
łość ziemską w Międzylesiu wraz z budynkami, inwentarzem 
żywym i martwym z przeznaczeniem na placówkę dla dzieci 
wymagających stałej opieki. Życzeniem darczyńców było, 
aby placówka miała charakter świecki i nosiła imię ich 
przedwcześnie zmarłej córki Heleny.  

Oboje Dłuscy byli lekarzami specjalizującymi się w wal-
ce z gruźlicą. W czasie pobytu w Paryżu prowadzili otwarty 
dom dla polskich emigrantów. W tym czasie zaprzyjaźnili się 
m.in. z Ignacym Paderewskim (ojcem chrzestnym Heleny 
Dłuskiej), Henrykiem Sienkiewiczem, Romanem Dmowskim, 
S. Wojciechowskim. Po ich powrocie do kraju, Marszałek 
Józef Piłsudski oddelegował Kazimierza Dłuskiego do Ko-
mitetu Narodowego Polskiego. Natomiast Bronisława Dłu-
ska zajęła się budową Instytutu Radowego, którego została 
dyrektorem.

Dzieci do „Helenowa” kierowane były przez działaczy i 
ogniwa Towarzystwa, Komisariat Rządu, Magistrat miasta 
Warszawy, Patronat nad Więźniami, związki zawodowe, 
organizacje polityczne i Sejmik Warszawski. Były wśród 
nich sieroty i półsieroty, dzieci z bardzo biednych rodzin ro-
botniczych, a także o złym stanie zdrowia. I tak np. w1926 r.  
w zakładzie było ogółem 78 wychowanków, w tym 15 
sierot, 51 półsierot, 13 z biednych rodzin robotniczych. A 
w 1928 r. było 17 sierot, 61 półsierot, 3 z biednych rodzin, 
ogółem 81 wychowanków. W okresie międzywojennym w 
„Helenowie” przeciętnie przebywało 80 dzieci w wieku od 
2 do 16 lat. 

Środki finansowe na prowadzenie placówki Towarzystwo 
pozyskiwało m.in. z Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, 

Narodziny i działalność „Helenowa” 
Magistratu m. Warszawy, Magistratu Dąbrowy Górniczej, 
Wydziału Sejmiku Warszawskiego, Gminy Wawer i Czeladzi, 
ze zbiórek pieniężnych organizowanych przez działaczy 
RTPD w zakładach pracy, związkach zawodowych kolejarzy 
i krawców, w przedsiębiorstwie p. Szpotańskiego i w Teatrze 
Ateneum.

Ośrodek mieścił się w dwóch budynkach. Znajdowały się 
w nich sypialnie, jadalnia, sala rekreacyjna, uczelnie, przed-
szkole, izolatki, kuchnia, piekarnia, łazienki i pralnia. Było 
też lokalne oświetlenie elektryczne, wodociąg i kanalizacja. 
Ośrodek posiadał duży plac do zajęć rekreacyjnych dla 
dzieci na świeżym powietrzu, wielką werandę na stawie, która 
służyła do zabaw podczas niepogody, ogród owocowy oraz 
niewielkie gospodarstwo (6 krów, 3 konie oraz chlewnię).

Działalność Ośrodka w okresie międzywojennym

Od początku swego istnienia Ośrodek był placówką 
nowatorską. Wniósł nowego ducha do opieki i wychowa-
nia dzieci w placówkach opieki całkowitej. Ze wspomnień 
byłych wychowanków wiadomo, że najbardziej cenili pełną 
ciepła i zrozumienia rodzinną atmosferę panującą w pla-
cówce. Na tym fundamencie opierano cały proces opieki, 
wychowania i nauczania dzieci. Dzieci były aktywnymi 
współuczestnikami procesu wychowawczego. Zawierała 
się w nim m.in. praca na rzecz innych wychowanków, 
samoobsługa, aktywne uczestnictwo w życiu dziecięcego 
samorządu, wpływanie na program zajęć, drobne prace w 
placówce i w ogrodzie.

Wychowankowie byli podzieleni na dwie grupy: przed-
szkolną dla dzieci od 2 do 7 lat i w wieku szkolnym od 8 
do16 lat. 

Dzieci przedszkolne wstawały o godzinę później i kładły 
się spać o godzinę wcześniej niż dzieci szkolne. Zajęcia dy-
daktyczne zaczynały się o godzinie 9 i trwały do 12. 

W przedszkolu stosowano system dyżurów. Dyżurni zmie-
niali się codziennie. Dzieci młodsze przydzielano pod opiekę 
starszym przedszkolakom, których zadaniem było dbać m. 
in. o czystość i bezpieczeństwo podopiecznych. Małe dzieci 
też miały swoje obowiązki, pełniły np. dyżury przy sprzątaniu 
stołów i przygotowywaniu ręczników do wycierania rąk. 

Każdego dnia – przy współudziale dzieci – opiekunka 
omawiała zachowanie każdego dziecka. Ustalenia zapisy-
wała na kartkach, które potem zawieszała na tabliczkach, na 
wysokości oczu dzieci. Następnie przyklejano na nich znacz-
ki czerwone albo białe, oceniające złe lub dobre zachowanie 
się dziecka. Warto też podkreślić, że meble przedszkolne 
były dostosowane do wzrostu dzieci.

Ośrodek „Helenów” od początku dobrze służył dzieciom wymagającym szczególnej 
troski i pomocy.

Przedszkole w „Helenowie”.  
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Dzieci siedmioletnie uczyły się w helenowskiej szko-
le, która realizowała program pierwszego oddziału szkół 
powszechnych. Starsze uczyły się w szkołach znajdują-
cych się w Międzylesiu i Aninie. Dzieci miały najczęściej 
olbrzymie zaległości w nauce, nauka sprawiała im duże 
trudności, a niektóre z nich były opóźnione nawet o kilka 
klas szkolnych. 

W Ośrodku istniały pracownie: dla chłopców introligator-
ska i stolarska, a dla dziewcząt robót ręcznych. W pracow-
niach dla chłopców ci, którzy zdali egzamin, otrzymywali tytuł 
majstra. Aby otrzymać ten tytuł, należało wykonać samo-
dzielnie pracę stolarską lub oprawić książkę. Każdy majster 
miał pod opieką dwóch chłopców, którzy pod ich kierunkiem 
uczyli się zawodu. Spośród majstrów wybierano jednego, 
który miał prawo zastępować wychowawcę.

Dziewczynki w pracowni robót ręcznych uczyły się haftu, 
wyrobu guzików, swetrów i szycia prostych ubrań.

Dziecięca samorządność

W „Helenowie”, tak jak w innych placówkach RTPD, życie 
wychowanków było regulowane przy współudziale dziecię-
cego samorządu.

Utrzymanie porządku należało do dzieci starszych. Pełniły 
one dyżury, w ramach których czuwały nad porządkiem: 
słały łóżka, wykonywały drobne prace związane z czystoś-
cią i estetyką pomieszczeń, z których korzystały, Dyżury 
w kuchni podczas przygotowywania posiłków należały do 
dziewcząt. Pielenie ogrodu, obieranie ziemniaków wykony-
wały wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Odpowiedzialność 
za wykonanie dyżurów ponosiły same dzieci: „gospodynie” 
i „gospodarze” wybierani przez ogół wychowanków.

W 1924 została zatrudniona w Ośrodku Olimpia Wiśniew-
ska. Dzieci bardzo szybko ją zaakceptowały. Działalność 
wychowawczą rozpoczęła od uruchomienia dziecięcego 
samorządu. Początkowo miał on charakter zabawowy. Jed-
nak dzieci bardzo szybko potraktowały go bardzo poważnie, 
czego wyrazem było powołanie Sejmu i Senatu.

Sejm ustanawiał prawa i regulował życie wychowanków w 
placówce. Senat zbierał się okazjonalnie, gdy zachodziła po-
trzeba zatwierdzenia lub odrzucenia jakiejś decyzji Sejmu.

Do Sejmu wybierano sześciu posłów, a do Senatu czte-
rech senatorów. Przewodniczącą obu Izb była pani Wiś-
niewska. Sejm był odbiciem życia zakładu. Powołał kilka 
kółek zainteresowań. Były to: kółko literacko-społeczne, 
kółko introligatorskie, kółko stolarskie, kółko czystości, kółko 
pomocy szkolnej, kółko robót kobiecych, kółko krzewienia 
kultury. Postanowił też wydawać pisemko „Młoda Myśl”.

Sejm uchwalił również, że każda dziewczyna ceruje skar-
petki i prasuje koszule dwóm chłopcom, a oni w zamian 
pastują i froterują podłogi u dziewcząt. Wprowadził też dwie 
listy: czarną i złotą. Na złotą wpisywano dobre uczynki wy-
chowanków, a na czarną złe. W Sejmie był sąd koleżeński 
składający się z dwóch członków i przewodniczącego. Sejm 
zatwierdzał sądy koleżeńskie, sędziów, jak i wyroki. Sędzią 
głównym był kierownik zakładu, a asesorami dwaj starsi 
wychowankowie, wybierani osobiście przez winnego. Wyrok 
wydawany był większością głosów.

Na początku 1927 roku utworzono kasę oszczędnościo-
wą dla dzieci. Na kasjera był wybierany wychowanek przez 
ogół wychowanków. Zapisywał on wpłaty i wypłaty pieniędzy, 
prowadził książkę kasową. 

Ciekawostki 

W „Helenowie” była również biblioteka, założona i prowa-
dzona przez Teresę Perlową, która po śmierci męża (Feliksa 
Perla, współtwórcy PPS, publicysty, redaktora naczelnego 
„Robotnika”) zamieszkała na terenie placówki i społecznie 
pracowała w szwalni za ofiarowane jej wyżywienie i mieszka-
nie. W okresie międzywojennym w Ośrodku znaleźli również 
schronienie: powstaniec 1863 r. p. Pietkiewicz, p. Dubnas z 
synem i dr Ciołkoszowa.

Wielkim wydarzeniem w „Helenowie” była wizyta Marii 
Skłodowskiej-Curie , siostry p. Bronisławy Dłuskiej. Wiele 
śpiewano, deklamowano wiersze. W czasie tej wizyty p. M. 
Skłodowska-Curie podarowała dzieciom krowę. Powstał 
wtedy wierszyk:

Z Paryża wielka uczona przyjechała,
Krowę nam w prezencie dała.
Holenderka dużo tłustego mleka dała,
Dziatwa imię Maria jej nadała. 
Potem krzyku co niemiara, 
Jaka też czeka nas kara.
Nie chcieliśmy źle, więc gdzie wina?
Skreśliliśmy z tablicy Maria, napisaliśmy Malwina.

Wielkim przyjacielem dzieci „Helenowa” był Marszałek 
Józef Piłsudski, który zapraszał je do Belwederu. Marszałek 
nazywał je dziećmi „Tomasza” (Tomasza Arciszewskiego 
– przewodniczącego Zarządu Głównego RTPD). Podczas 
spotkań z Marszałkiem mogły np. przymierzyć jego czapkę 
maciejowicką, pociągnąć za wąsy, aby sprawdzić, czy aby 
na pewno są prawdziwe. Z okazji imienin Marszałka wystę-
powały też w Teatrze Wielkim.

Kolonie letnie w „Helenowie”

Kolonie letnie były organizowane w „Helenowie” od roku 
1924. Uczestniczyło w nich około 400 dzieci, kierowanych 
przez Kasę Chorych i związki zawodowe.

Dzieci czuły się na koloniach bardzo dobrze: przebywały 
na świeżym powietrzu, wyżywienie było dostosowane do ich 
potrzeb zdrowotnych, miały zapewnioną opiekę lekarską. 
Każde dziecko było wnikliwie badane i ustalano dla niego 
indywidualny program zdrowotny. Wychowankowie „He-
lenowa” wyjeżdżali w tym czasie na placówki kolonijne do 
Puszczy Mariańskiej i Broku. A gdy zachodziła taka potrzeba, 
spędzali wakacje w „Helenowie”.

Wszystkie pomieszczenia Ośrodka były wykorzystywa-
ne przez kolonistów. Małe dzieci mieszkały w budynkach 
placówki, a starsze w barakach stojących na placu przy 
pałacu. W każdym z istniejących 4 baraków było 60 łó-
żek. Kiedy zabrakło miejsc w barakach, dzieci spały też 
w stodole.
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Kolonie rozpoczynały się 15 czerwca i trwały do końca 
sierpnia. W trakcie kolonii dzieci uczyły się 3 godziny dzien-
nie. Pozostały czas spędzały na zajęciach sportowych oraz 
grach i zabawach na boisku i w helenowskim lesie. 

Ośrodek w czasie wojny

W okresie II wojny światowej „Helenów” prowadził nadal 
działalność opiekuńczą. Przebywało w nim 80 wychowan-
ków, w tym 62 sieroty wojenne (dane ze sprawozdania finan-
sowego z dnia 8 sierpnia 1941). Dzieci były kierowane do 
Ośrodka przez Radę Główną Opiekuńczą Warszawy, Wydział 
Zdrowia i Opieki Zarządu Warszawy. Wydział przekazywał: 
2,30 zł na dziecko w wieku szkolnym. Opłaty te nie wystar-
czały na wyżywienie, mimo to dzieci nigdy nie były głodne. 
Uzupełniano wyżywienie o własne warzywa i mleko.

W czasie dużych mrozów dzieci nie chodziły do szkoły. 
Siedziały pod kołdrami w sypialni ogrzewanej piecykiem 
zwanym „kozą”. Aby dzieci nie marzły, wychowawcy przy-
nosili posiłki do ich sypialń. Mimo tych trudnych warunków, 
dzieci czuły się w „Helenowie” bezpiecznie i przetrwały w nim 
całą okupację.  

Kolonie letnie były organizowane w Ośrodku do roku 1941. 
W tym roku uczestniczyło w nich 500 kolonistów, były wśród 
nich już sieroty wojenne. Ze wspomnień dzieci z kolonii wyni-
ka, że nigdy nie były głodne. Najlepszym daniem dla nich były 
kluski z margaryną. W popularnej grze w „palanta” najlepszym 
zawodnikiem był chłopiec o pseudonimie „Głodna Litwa”.

W sierpniu 1944 roku dzieci zostały wyprowadzone z 
„Helenowa”. Każde dziecko otrzymało na drogę chlebak 
wypełniony kostkami cukru. Kiedy dzieci opuściły Ośrodek, 
Niemcy zaminowali teren i budynki. Po wyzwoleniu placówki 
przez żołnierzy radzieckich, jeden z nich zginął w pałacu na 
skutek wybuchu miny. W konsekwencji żołnierze wysadzili 
w powietrze wszystkie zabudowania. Nie pozostał po nich 
nawet kawałek muru. Wszystko zrównano z ziemią, a miny 
zainstalowane w ich otoczeniu pozostały. Saperzy z „Gru-
py Rozminowania Warszawy” kilkakrotnie oczyszczali teren 
Ośrodka, ostatni raz w roku 1964. Saperzy, pod dowództwem 
por. Michała Sawczyca, zaprzyjaźnili się z wychowankami 
„Helenowa”. Utrzymywali z nimi kontakt przez wiele lat. Między 
innymi ufundowali dla 4 dzieci książeczki mieszkaniowe.

W okresie drugiej wojny światowej Helenów był miejscem 
ukrywania się wielu ściganych przez okupanta Polaków. Był 
też skrzynką kontaktową walczącej Warszawy z partyzantami 
z lasu. Tu dokonywano przerzutów broni i ludzi. 

Odbudowa i uruchomienie „Helenowa” po wojnie

Decyzję o odbudowie i uruchomieniu Ośrodka podjął 
Zarząd Główny TPD w 1957 r. W dn. 4 XII 1958 r. z inicja-
tywy Zarządu, na zebraniu wychowawców, wychowanków, 
sympatyków i lekarzy Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci powołano Komitet Odbudowy Dziecięcego Ośrodka 
Odpoczynkowego w „Helenowie”. Komitet podjął się opraco-
wania koncepcji organizacyjnej i programowej Ośrodka, jego 
odbudowy oraz gromadzenia na ten cel funduszy.

W swym pierwszym apelu Komitet napisał, że TPD prag-
nie, aby odbudowany ze zgliszcz wojennych Ośrodek służył 
dzieciom, zaspakajał ich potrzeby w dziedzinie opieki, wy-
chowania i zdrowia: „Pragniemy mianowicie, aby Ośrodek 
był miejscem czasowego pobytu tych dzieci, które w domu 
rodzinnym mają szczególnie trudne warunki rozwoju fizycz-
nego, psychicznego i moralnego. W Ośrodku znajdą one 
troskliwą opiekę, odpoczynek i naukę”.

Prezydium Komitetu składało się z: S. Tołwińskiego – pre-
zydenta m. st. W-wy, ministra Żebrowskiego, Ireny Janiszew-
skiej – sekretarza Centralnej Rady Związków Zawodowych, 
Ireny Kartasińskiej – wiceprzewodniczącej Stołecznej Rady 
Narodowej, S. Szwalbe – wiceprzewodniczącego Naczelnej 
Rady Spółdzielczej, Bronisława Warownego – prezesa Spół-
dzielni Mleczarskiej.

W skład Komitetu weszli ponadto: Jerzy Cesarski, Janina 
Dłuska, Henryk Jedrzejewski, dr Aleksander Landy, St. Ne-
trel oraz przedstawiciele Zarządu Głównego TPD: Stanisław 
Tułodziecki – prezes, Teodor Kaczyński – wiceprezes, Maria 
Kuzasńska – sekretarz generalny, a z Zarządu Stołecznego 
TPD: Krystyna Krzywiec- wiceprezes, Jan Starczewski – pre-
zes oraz Zofia Szyszko.

Komitet wyłonił dwie komisje: Pedagogiczno - Programo-
wą pod przewodnictwem Aleksandra Landego oraz Organi-
zacyjno-Finansową z Henrykiem Jędrzejewskim na czele.

Komisja Pedagogiczno-Programowa opracowała zało-
żenia programowe budowy Ośrodka, nadzorowała opraco-
wanie dokumentacji technicznej. Komisja Organizacyjno-Fi-
nansowa zajęła się dokumentacją prawną oraz organizacją 
zbiórki pieniężnej.

Pierwszą wpłatę na rzecz odbudowy Ośrodka wniosła 
pani Helena Szalay, 94-letnia siostra Marii Skłodowskiej-
Curie. Wynosiła ona 5 tys. złotych. Było to jej honorarium, 
które otrzymała za książkę napisaną o swej wybitnej siostrze. 
Równocześnie zaapelowała: „składam 5 tyś. zł i wzywam 
krewnych, znajomych do poparcia inicjatywy podjętej przez 
TPD – odbudowy placówki tak bardzo potrzebnej dzieciom 
naszej Stolicy”. Apel ten spotkał się z dużym społecznym 
zainteresowaniem i odzewem. 

Wojciech Stojanowski

Artykuł W. Stojanowskiego jest fragmentem opracowania przygotowanego dla 
Komisji Historycznej ZG TPD.Dzień Dziecka w „Helenowie”. 
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W dniu 25 listopada 2013 r. w Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbyło się uroczyste pod-
pisanie umowy patronackiej, w myśl której Fundacja LOTTO 
Milion Marzeń będzie regularnie wspierać ośrodek w działa-
niach na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. M.in. 
Fundacja zadeklarowała gotowość regularnego finansowego 
wspierania Centrum, co pozwoli na jego doposażenie w po-
trzebne urządzenia, w tym zakupy nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego.

Dotychczas Fundacja wspierała m.in. organizowanie 
różnych uroczystości, np. Świąt Bożego Narodzenia czy 
obchodów Dnia Dziecka, dofinansowała zakup busa do 
przewożenia osób niepełnosprawnych, przekazała środki 
na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla Spe-
cjalnego Przedszkola TPD im. Sue Ryder, funkcjonują-
cego w kompleksie placówek opiekuńczo-edukacyjnych 
Centrum „Helenów”. Pracownicy Totalizatora Sportowego 
oraz Fundacji wiele razy, jako wolontariusze, świadczyli 
pomoc dzieciom i młodzieży podczas imprez organizowa-
nych na terenie Ośrodka. W zamian podopieczni Centrum 
co roku przygotowują własnoręcznie wykonane kartki 
świąteczne, które Fundacja wysyła swoim partnerom i 
przyjaciołom. 

Należy podkreślić, że działania Fundacji LOTTO Milion 
Marzeń, wspierające helenowskie dzieci, są kontynuacją 
współpracy podjętej przez Totalizator Sportowy w okresie 
poprzedzającym powołanie Fundacji i nawiązują do 50-letniej 
tradycji filantropijnej Spółki.

– Poprzez udzielanie regularnej pomocy finansowej 
– powiedział prezes Fundacji Bartosz Mielecki – chcie-
libyśmy wspomóc realizację działań prowadzonych dla 
podopiecznych w Centrum TPD „Helenów” oraz przy-
czynić się do lepszego zaspokajania ich potrzeb. Z kolei 
prezes ZG TPD Wiesław Kołak mówił o tym, jak ważna 
jest pomoc strategicznych partnerów w realizacji waż-
nych celów społecznych. – Cieszymy się – powiedział, że 
istniejąca od ponad 90 lat helenowska placówka znalazła 
wsparcie w Totalizatorze Sportowym i Fundacji Milion Ma-

rzeń. Dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki podkreślił, 
że stała współpraca z Fundacją pozwoli na długofalowe 
planowanie działań i jeszcze większe skupienie uwagi na 
najważniejszych potrzebach podopiecznych. Zadowole-
nie z podpisania umowy wyraził także prezes Totalizatora 
Sportowego Wojciech Szpil, życząc zarazem dalszych 
sukcesów w działaniach Centrum i pomyślności dla dzieci 
i młodzieży znajdujących się pod jego opieką. Podziwu dla 
„Helenowa” nie krył wiceprezes Spółki Grzegorz Sołtysiń-
ski, również uczestniczący w spotkaniu.

W czasie uroczystości podopieczni Ośrodka zaprezen-
towali muzyczny program artystyczny, wykonując piosen-
ki solowo i zespołowo. Następnie uczestnicy spotkania 
udali się na zwiedzanie rozległego i pięknie urządzonego 
zadrzewionego terenu „Helenowa”, na którym oprócz 
przedszkola, szkół, internatu, pomieszczeń służących 
rehabilitacji, znajdują się m.in. staw, mini-zoo, zagroda 
dla koni, plac do hipoterapii i ładne miejsca do zabawy 
i spacerów. 

Centrum rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Milion Marzeń – patronat Fundacji 
LOTTO 
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Obszerne sprawozdanie z przedstawionej 
na zdjęciach konferencji naukowej 
znajduje się na str. 4–6.

Kształt Rodziny a kształt społeczeństwa i państwa 
konferencja naukowa



Fot. I. Malanowska

Dzieci w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

Czytaj artykuł na str. 7.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa tel.: centr. 22 620 03 51

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


