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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

TOWARZYSTWO	 PRZYJACIÓ£	 DZIECI
THE	 SOCIETY	 OF	 THE	 FRIENDS	 OF	 CHILDREN

Spis treści

Siła tradycji – W. Kołak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Dzień Dziecka 2013 w „Helenowie” – I. Malanowska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Sprawozdanie z działalności TPD w latach 2011–2012 – J. Szklarska . . . . . . . . .  3

Głodne, niedożywione, otyłe; debata w ZG TPD – B. Głowacka  . . . . . . . . . . . . .  11

Dobrze pamiętam Dorotę Kłuszyńską – S. Tułodziecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Samodzielnie i z przyjaciółmi; 20-lecie Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej  TPD w Wałbrzychu – A. Piątek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Wspomnienie o Stanisławie Olbrychcie – B. Tracewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Człowiek – najlepsza inwestycja; przedszkola TPD 
w pow. elbląskim – I. Malanowska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Fakty i refleksje; przedszkola w zachodniopomorskim TPD – Z. Pyszkowski  . . .  19

Dostrzegać zaangażowanie i aktywność; TPD w Legnicy – K. Pleśniak . . . . . . . .  20

To już 20 lat; jubileusz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej TPD w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Dziadek Tadeusz – B. Luczewska-Matejek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

44 lata aktywności; TPD w Podgórzynie – Cz. Jezierska, E. Palczewska . . . . . . .  22

Prawa człowieka; książka, którą warto przeczytać – I. Malanowska  . . . . . . . . . .  23

Fundacja Tesco Dzieciom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Wigilia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Piątnicy  
– J. Charkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

Andrzejki TPD w Zamościu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 

Moje dzieci mają FAS – G. Nowodworska de Laat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Rodzice dzieci niepełnosprawnych w TPD – J. Bogdaszewski  . . . . . . . . . . . . . .  29

Obchody Roku J. Korczaka na ziemi konińskiej – K. Chowańska . . . . . . . . . . . . .  32

Fotoreportaż z obchodów Roku J. Korczaka w Koninie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Fotoreportaż o przedszkolach TPD w pow. elbląskim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Biuro	ZG	TPD:
ul.	Krakowskie	Przedmieœcie	6

00-325	Warszawa
tel.	22	435	46	80,	22	827	78	44 

fax	22	826	08	74
www.tpdzg.org.pl

e-mail:	tpd-zg@tpdzg.org.pl

Zarz¹d	G³ówny



�Przyjaciel Dziecka 1–6/2013

Minęły dwa lata od obrad XVI Krajowego Zjazdu Dele-
gatów TPD. 15 czerwca spotkamy się, aby podyskutować o 
aktualnych problemach naszej organizacji, zastanowić się 
nad tym, co robić, aby jeszcze skuteczniej niż dotychczas 
przychodzić z pomocą dzieciom biednym, chorym, niepeł-
nosprawnym i innym, których sytuacja tego wymaga. 

 Od 1919 roku, kiedy powstała nasza organizacja, warunki 
życia ogromnie się zmieniły i nadal się zmieniają, ale nasze 
cele są wciąż takie same: działamy na rzecz dziecka i w jego 
obronie, jesteśmy rzecznikami dzieci i ich praw w szerokim 
tego słowa znaczeniu.

 W ciągu swego długoletniego istnienia TPD wychodziło 
zawsze naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodzin. Należy przy-
pomnieć, że jeszcze w okresie przedwojennym Towarzystwo 
propagowało odpowiednie żywienie najmniejszych dzieci i 
prowadzenie tzw. kuchni mlecznych, potrzebę zakładania 
przedszkoli, ogródków jordanowskich nazywanych dziś pla-
cami zabaw, rozwijania opieki nad dziećmi osieroconymi, 
chorymi, niepełnosprawnymi. Z czasem pojawiały się nowe 
inicjatywy, dzięki którym coraz więcej dzieci otrzymywało 
pomoc w formach odpowiednich do ich sytuacji. Niektóre 
z nich, np. poradnie wychowawczo-zawodowe i w części 
ośrodki adopcyjne, znalazły się w strukturach państwowych, 
co tylko potwierdza słuszność drogi wytyczonej przez TPD.

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wypracowało bardzo wiele 
różnorodnych form działania, które realizuje w swojej obecnej 
działalności. Informacje o nich znajdują się w „Sprawozda-
niu z działalności TPD w latach 2011-2012” opublikowanym 
zarówno na naszej stronie internetowej, jak też w niniejszym 
numerze „Przyjaciela Dziecka”. 

 Warto podkreślić, że jedną z ważnych społecznie form 
działania, którą powinniśmy nadal rozwijać, są środowisko-
we ogniska wychowawcze TPD, dzięki którym możliwe jest 
zapewnienie lepszego startu życiowego dzieciom gorszych 
szans z biednych, niewydolnych wychowawczo czy patolo-
gicznych rodzin. Bez opieki tych placówek trafiłyby one na 
ulicę, do grup przestępczych, zasiliłyby szeregi tzw. wyklu-
czonych. Dzieci, które trafiają do ogniska, w krótkim czasie 
poprawiają wyniki w szkole, drugoroczność w ognisku zostaje 
wyeliminowana w niemal stu procentach, również całkowicie 
zostaje wygaszona potrzeba umieszczania podopiecznych 
w domu dziecka. Ogniska stwarzają warunki do rozwoju 
zainteresowań, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, spor-
towych, wycieczkach, organizują wypoczynek letni i zimowy, 
wyjazdy na biwaki i kolonie oraz wiele innych atrakcji. Wycho-
wankowie zdobywają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
zakładają rodziny, wychowują dzieci, prowadzą satysfakcjo-
nujące życie dla siebie i innych. W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku było ponad 400 ognisk w całym kraju, które 
otaczały opieką 17 tysięcy dzieci. Dziś ognisk jest mniej, a co 
gorsza, wiele z nich nie może z braku środków finansowych 

prowadzić pracy 
profilaktyczno-re-
socjalizującej.

 Z tych samych 
przyczyn zagro-
żone jest funkcjo-
nowanie punktów 
przedszkolnych 
na wsi i w małych 
miejscowościach, 
gdzie TPD dzięki 
funduszom UE 
założyło takie 
punkty. Unijne 
fundusze są przy-
znawane na określony czas, a gdy się kończą, samorządy 
nie zawsze widzą potrzebę kontynuowania działań zainicjo-
wanych przez TPD.

Jak więc pokazują powyższe przykłady, sprawą nie-
zmiernie ważną jest pozyskiwanie środków finansowych 
na działalność, czyli prowadzenie tych wszystkich form 
pracy, jakie z myślą o dzieciach stowarzyszenie wypraco-
wało. Są regiony, które sobie ze sprawami finansowymi, 
zdobywaniem sponsorów, pomocy rzeczowej i finansowej 
radzą dobrze, ale nie wszędzie tak jest. Wokół tego tematu 
toczyła się dyskusja podczas posiedzenia Zarządu TPD w 
dniu 11 maja br. Uczestnicy zgodzili się, że Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci potrzebna jest stabilizacja finansowa, 
toteż z aplauzem przyjęli projekt utworzenia regionalnych 
funduszy przyjaciół dzieci pochodzących ze sprzedaży 
cegiełek wartościowych, których celem byłoby wspieranie 
zarządów regionalnych w trudnych sytuacjach. Cegiełki 
byłyby rozprowadzane w okresie od Krajowego Zjazdu TPD  
w czerwcu br. do końca kadencji w roku 2015. W myśl tego 
projektu każdy członek i pracownik TPD powinien jeden 
raz  w miesiącu rozprowadzić przynajmniej jedną cegiełkę 
wartościową za 5 zł. Zgromadzone w ten sposób pieniądze 
służyłyby poprawie sytuacji finansowej TPD,  byłyby zamro-
żone do końca  kadencji w 2015 roku, kiedy to delegaci  
podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci podjęliby dalsze decyzje w tej sprawie. 

 Poprawa sytuacji finansowej TPD jest koniecznością, 
stąd proponujemy na Zjazd hasło: Wszyscy członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zdobywają środki na naszą 
działalność statutową. Potrzebna jest większa aktywność w 
zbieraniu składek członkowskich, w propagowaniu odpisu 
1% od podatku, w pozyskiwaniu samorządów do współpra-
cy, a także stałe pilnowanie zasady bezpiecznej działalności 
polegającej na tym, że nie wydajemy więcej, niż zarobimy. 
Wydaje się to proste, a jednak niektóre regiony wciąż mają 
problemy z ich przestrzeganiem.

Na PółMETKU XVI KraJOWEgO ZJaZDU DElEgaTóW TOWarZySTWa 
PrZyJaCIół DZIECI

Siła tradycji
Czasy i warunki się zmieniają, ale cele i dążenia TPD są wciąż takie same.
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Pamiętajmy, że jesteśmy organizacją bardzo potrzebną w 
środowisku. Potrafimy wspomagać rozwiązywanie ważnych 
problemów społecznych, np. wspomniane już organizowanie 
opieki dla małych dzieci w punktach przedszkolnych, a dla 
starszych w ogniskach, które mogą zapewnić pomoc w na-
uce, dożywianie i atrakcyjne zajęcia. Jest wiele innych spraw, 
które trzeba dostrzec we własnym, lokalnym środowisku. 
Wymienić należy choćby zakładanie kół TPD w szkołach i in-
nych placówkach oświatowych, dzięki czemu można łatwiej 
aktywizować do pracy społecznej uczniów, ich rodziców, 
nauczycieli, pozyskiwać wolontariuszy.

Przypomnę również, że w przyszłym roku TPD obcho-
dzić będzie 95-lecie swojego istnienia. Możemy być dumni 

z osiągnięć naszej organizacji, ale nie możemy ustawać 
w wysiłkach, aby pokonywać bieżące przeszkody i orga-
nizować potrzebne w środowisku formy pracy. W naszej 
działalności umacniać nas może i powinna siła tradycji, 95 
lat bogatej historii Towarzystwa obfitującej w liczne przykła-
dy potrzebnej i skutecznej działalności dla dobra dziecka 
wbrew wszelkim trudnościom. Obchody tego kolejnego, 
wspaniałego jubileuszu powinny stać się okazją do promo-
cji oraz propagowania możliwości i sukcesów Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci we wszystkich środowiskach lokalnych i 
na wszystkich szczeblach naszego działania. 

 Wiesław Kołak 

Dzień Dziecka 2013 w „Helenowie”
Tradycyjnie, jak co roku, wspaniała impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się w Centrum rehabilitacji, Edukacji i Opieki 

TPD „Helenów”.  Były życzenia wszystkiego najlepszego dla dzieci, podziękowania dla sponsorów, przyjaciół i sympatyków 
„Helenowa”, odznaczenia i wyróżnienia. ale przede wszystkim w tym dniu nie zabrakło wspaniałej zabawy. Dużym powodze-
niem cieszył się magiczny zamek, karuzela i krokodyl z wielką paszczą, do której odważnie wdrapywały się dzieci. Podobały 
się występy licznych zespołów artystycznych, które grały, śpiewały i tańczyły. Były też gry i zabawy sportowe. 

Już od rana do „Helenowa” szły i jechały grupy dzieci z okolicznych szkół, coraz więcej rodziców przyprowadza również 
młodsze dzieci, niektóre jeszcze w wózeczkach. „Helenów” stał się w warszawskiej gminie Wawer miejscem, które się zna, 
lubi i odwiedza, gdy tylko nadarzy się okazja.  

Burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska składa dzieciom życzenia. 
Z lewej prezes Zg TPD Wiesław Kołak, z prawej Maria Pawłowska-godlew-
ska, naczelnik Wydziału architektury w Wawrze.
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1. Główne kierunki pracy Prezydium i Zarządu 
Głównego TPD w latach 2011–2012

W okresie sprawozdawczym przez Prezydium i Zarząd 
główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podejmowane były 
działania zmierzające do realizacji przyjętych przez XVI Zjazd 
Priorytetów, kierunków i strategii działania TPD.

Kluczowe założenia tego dokumentu to:
1) Zachowanie ciągłości misji, celów, zachowań i metod 

znajdujących źródło w statucie TPD.
2) Ewolucja TPD w kierunku stworzenia nowoczesnej, mobil-

nej organizacji będącej ważnym ogniwem społeczeństwa 
obywatelskiego.

3) Zaadaptowanie Towarzystwa do zmian zachodzących 
w jego własnym środowisku, a także przemian ze-
wnętrznych wynikających z ciągłej transformacji spo-
łecznej.

4) rozwój rzecznictwa i edukacji obywatelskiej.
5) Wspieranie „dzieci gorszych szans”, rodzin zagrożonych 

marginalizacją. 
6) Upowszechnianie wypróbowanych i efektywnych metod 

pracy tepedowskiej w środowiskach o szczególnych 
potrzebach.

Tematyka Zebrań Zarządu głównego w okresie sprawo-
zdawczym: 

−	 analiza ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w kontekście funkcjono-
wania organizacji pozarządowych, takich jak Towarzy-
stwo.

−	 Bieżąca działalność Centrum rehabilitacji Edukacji i 
Opieki TPD „Helenów”. Nadanie Klubowi absolwenta, 
działającemu przy Centrum TPD „Helenów” im. Barbary 
Prasał. Otwarcie Specjalnego Przedszkola TPD im. lady 
Sue ryder.

−	 Sytuacja ośrodków adopcyjnych TPD oraz środowisko-
wych ognisk wychowawczych i świetlic w efekcie wdra-
żania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

−	 realizacja nowych i dotychczas obowiązujących zadań 
w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rozwijanie 
stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku letniego 
i zimowego.

−	 Obchody roku Janusza Korczaka. Przypomnienie dorob-
ku Marii łopatkowej w roku jej 85 urodzin.

−	 Zadania Zarządu głównego i Oddziałów TPD związane 
z upowszechnianiem i wdrożeniem statutu przyjętego 
przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów TPD, zarejestrowa-
nego w Krajowym rejestrze Sądowym.

−	 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wyzwa-
niem dla organizacji pozarządowych w perspektywie 

Problemy – osiągnięcia – potrzeby
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2011–2012 

zmniejszania środków finansowych przeznaczonych 
przez PFrON na tę działalność.

−	 analiza trudnych sytuacji w oddziałach regionalnych TPD 
w Polsce, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

−	 Strategia egzekwowania Uchwały Zarządu głównego 
TPD w sprawie podziału funduszy uzyskanych z 1 % po-
datku dochodowego od osób fizycznych.

−	 Przyjmowanie uchwał dotyczących zmian w składzie 
Zarządu głównego TPD oraz nadawania godności Ho-
norowych Członków Towarzystwa.
Ponadto w okresie sprawozdawczym aktywnie pracowały 

powołane przy Zg TPD Komisje ds. odznaczeń (Przyjaciel 
Dziecka, Medal im. Henryka Jordana, Srebrna i Złota Odzna-
ka Zasłużonego Działacza TPD) oraz ds. zwrotnej pomocy 
finansowej na działalność inwestycyjną. 

2. Stan organizacyjny i zatrudnienie w Zarządach 
TPD

2.1  Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Członkowie  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

2011 2012

Zwyczajni 71667 52124

Honorowi 59 51

Wspierajcy 11256 10307

RAZEM 82982 62482

W roku 2012 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w całym 
kraju zrzeszało 62482 członków, co w porównaniu ze 
stanem z 2011 roku stanowi spadek o blisko 25%. W 
poprzednim okresie sprawozdawczym Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci zrzeszało 82982 członków. Można zakładać, 
że znaczne zmniejszenie liczby członków TPD wynika z 
określania członkostwa nie tylko na podstawie deklaracji, 
ale także poprzez potwierdzanie opłacenia składki człon-
kowskiej.

Zarówno w roku 2011 jak i 2012 około 10 % osób dekla-
rujących przynależność do TPD to mieszkańcy wsi. 

2.2  Koła Przyjaciół Dzieci

Z poniższej tabeli wynika, że o 12% wzrosła liczba kół 
Towarzystwa: z 1613 w 2011 do 1810 w 2012. Wzrost został 
odnotowany tylko w mieście, natomiast liczba kół na wsi 
zmalała. W 2011 roku przynależność do kół deklarowało 
48840 osób, a w 2012 należało do nich 62155 osób. W 
skali całego kraju dwukrotnie mniej kół funkcjonuje na wsi 
niż w mieście, ale z perspektywy regionów sytuacja pod tym 
względem jest zróżnicowana. Np. przewaga kół działających 
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na wsi najbardziej widoczna jest w województwie zachodnio-
pomorskim. Najwięcej kół działa przy jednostkach takich jak 
szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo- wychowawcze, 
placówki służby zdrowia, zakłady pracy. Koła te zrzeszają 
ponad 70% wszystkich członków.

Stosunkowo małą aktywność wykazują oddziały regio-
nalne w dziedzinie pozyskiwania i zrzeszania młodzieży w 
Młodzieżowych Kołach TPD. Należy jednak zauważyć, 
że liczba ich wzrosła z 209 w 2011 do 222 w roku 2012. 
Koła młodzieżowe działają w regionach: łódzkim – 72 
koła, dolnośląskim i mazowieckim po 41 kół, śląskim 
– 36, kujawsko-pomorski – 32 i wielkopolskim – 7 kół, 
małopolskim i podlaskim po 1 kole. Jednocześnie blisko 
70% regionów nie podejmuje trudu systematycznego 
angażowania młodych ludzi w sprawy naszego sto-
warzyszenia.

KOŁA SPECJALISTYCZNE
liczba kół członkowie

2011 2012 2011 2012

z cukrzycą 14 14 848 769

niepełnosprawnych ruchowo 83 66 2374 2512

na diecie bezglutenowej 9 7 167 186

z upośledzeniem umysłowym 36 64 1160 2125

inne 39 39 553 1745

RAZEM 181 190 5102 7337

W 2012 roku odnotowano 10-procentową dynamikę 
wzrostu kół specjalistycznych, w których liczba członków 
w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 14%. Wzrost 
dotyczy przede wszystkim liczby kół pomocy osobom 
z upośledzeniem umysłowym. Jednocześnie w ogólnej 
liczbie kół specjalistycznych w dalszym ciągu największą 
liczbę stanowią koła pomocy osobom niepełnosprawnym 
ruchowo. 

2.3  Zarządy terenowe TPD

W okresie sprawozdawczym poza 16. zarządami oddzia-
łów regionalnych w 2011 roku na terenie kraju działało 499, 
a w roku 2012 – 309 zarządów niższego szczebla, z czego 
najwięcej gminnych i dzielnicowych.

Zarządy terenowe  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

zarządy
liczba w roku

2011 2012

okręgowe 25 25

powiatowe 91 70

miejskie 215 78

gminne /miejsko gminne/dzielnicowe 168 136

RAZEM 499 309

W roku 2012 zauważono gwałtowne zmniejszenie się 
liczby zarządów miejskich, miejsko-gminnych, gminnych i 
dzielnicowych. Dynamika spadku wynosi ponad 60%, co 
koreluje z ogólnie mniejszą liczbą członków Towarzy-
stwa.

2.4  Zatrudnienie w biurach zarządów oddziałów 

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w biurach 
zarządów oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wzro-
sło ogółem o 12 %, przy czym zatrudnienie na umowę 
o pracę przez dwa lata utrzymywało się na tym samym 
poziomie, a na umowy cywilnoprawne wzrosło o 60%. 
Jednocześnie w 2012 r. ponad dwukrotnie wzrosła liczba 
wolontariuszy.

Wzrost zatrudnienia w biurach zarządów (o 12%), przy 
jednoczesnym zmniejszeniu się liczby członków TPD oraz 

Koła Przyjaciół Dzieci 
wg miejsca działania

Liczba kół (łącznie) Liczba kół (w mieście) Liczba kół (na wsi) Liczba członków

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

środowisko zamieszkania 289 231 232 170 57 61 12263 7794

przy placówkach TPD 357 351 177 202 180 149 10967 9972

w innych jednostkach 967 1228 659 918 308 310 25610 44389

RAZEM 1613 1810 1068 1290 545 520 48840 62155

Pracownicy biur 
zarządów oddziałów 

TPD

umowa o pracę umowy cywilnoprawne razem zatrudnionych wolontariat

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

regionalnych 34 42 29 32 63 74 21 19

innych oddziałów 107 95 69 127 176 222 400 1086

Razem 141 137 98 159 239 269 421 1105
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zarządów wynika prawdopodobnie z większej niż poprzed-
nio liczby realizowanych i obsługiwanych zadań zleconych. 
Terminowość zlecanych projektów może również uzasad-
niać zwiększenie zatrudnienia na umowy cywilnoprawne 
przy zachowaniu stabilizacji zatrudnienia na umowę o 
pracę. 

2.5  Zatrudnienie w placówkach TPD 

W roku 2012 w placówkach Towarzystwa, w tym w 
środowiskowych ogniskach wychowawczych, świetlicach, 
przedszkolach, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach i 
in. zatrudnienie znalazło 1741 osób, z czego 842 na umo-
wę o pracę. W roku 2011 w placówkach TPD pracowały 
2654 osoby, z czego 890 osób na umowę o pracę. Zatem 
w okresie sprawozdawczym spadło zatrudnienie ogółem, 
natomiast wzrosła liczba zatrudnionych na umowę o pracę. 
Taki stan rzeczy można wiązać z wymaganiami samorządów 
dotyczącymi zatrudniania wychowawców w placówkach 
wsparcia dziennego na umowę o pracę. Pracodawcami 
największej liczby osób były oddziały mazowiecki i zachod-
niopomorski. 

3. Działalność merytoryczna

3.1  Placówki TPD dla dzieci i młodzieży, w tym dla nie-
pełnosprawnych w latach 2011-2012

placówki
2011 2012

placówek uczestników placówek uczestników

przedszkola 77 1398 81 1505

poradnie i punkty poradnictwa 22 1693 20 1744

środowiskowe ogniska wychowawcze 318 10853 252 9553

inne placówki wsparcia dziennego 118 4850 125 4578

ogniska pracy pozaszkolnej 11 264 12 398

pozaszkolne placówki specjalistyczne 1 70 2 106

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 75 2 82

ośrodki rehabilitacyjne 20 1095 3 375

warsztaty terapii zajęciowej 28 949 27 969

NZOZ 2 590 2 600

inne placówki 11 430 11 538

RAZEM 574 21767 536 20448

W ostatnim roku o 6% spadła liczba placówek dla dzieci i 
młodzieży prowadzonych przez TPD. Najbardziej znamien-
ny dla polityki samorządu terytorialnego jest spadek o 
20% liczby środowiskowych ognisk wychowawczych. 
Natomiast utrzymuje się lekka tendencja wzrostowa licz-
by przedszkoli prowadzonych przez TPD. rozmieszczenie 
placówek prowadzonych przez TPD jest dość nierówno-
mierne. Najwięcej placówek wsparcia dziennego (środo-
wiskowych ognisk wychowawczych i świetlic) funkcjonuje 
w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim. 
Oddziały zachodniopomorski i warmińsko-mazurski pro-

niczyli nauczyciele i wychowawcy, dotyczyły wychowania, 
nauczania, patologii społecznej i profilaktyki, terapii psy-
chologicznej i pedagogicznej, wspomagania rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz rozwoju kompetencji komunikacyjnych i 
diagnostycznych.

3.4   Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu

W latach 2011–2012 pięć oddziałów regionalnych TPD 
prowadziło 8 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na 
terenie województw: łódzkiego (1), mazowieckiego (2), 

wadzą najwięcej przedszkoli. regiony dolnośląski i śląski 
wyróżniają się liczbą placówek i aktywnością w dziedzinie 
pomocy osobom niepełnosprawnym.

3.2  Placówki TPD działające na rzecz rodziny

W okresie sprawozdawczym liczba placówek działają-
cych na rzecz rodziny wzrosła z 30 w 2011 r. do 32 w 2012. 
Są to centra mediacji i pomocy rodzinie, poradnie rodzinne, 
ale także poradnictwo prowadzone przez pedagogów za-
trudnionych w innych placówkach Towarzystwa, takich jak 
środowiskowe ogniska wychowawcze. Spadła natomiast 
liczba ośrodków interwencji kryzysowej z 5 w 2011 roku do 
3 w 2012. 

3.3  Placówki edukacyjne

W 5 szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dwie 
podstawowe, jedno gimnazjum i jedno liceum) uczyło się 
w 2011 roku 76 uczniów, a w 2012 – 84 uczniów. Ponad-
to ośrodek edukacyjno–szkoleniowy prowadzony przez 
Oddział TPD w Elblągu zorganizował w okresie minionych 
dwóch lat 35 kursów doskonalących, w których wzięło 
udział łącznie 597 słuchaczy, dwa ośrodki metodyczne w 
województwie zachodniopomorskim zorganizowały łącznie 
35 kursów dla 452 słuchaczy. Szkolenia, w których uczest-
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małopolskiego (1), wielkopolskiego (2), śląskiego (2). Za 
pośrednictwem ośrodków w okresie sprawozdawczym 
łącznie do adopcji trafiło 716 dzieci, a 126 zyskało 
rodziny zastępcze. liczba adopcji w roku 2011 i 2012 
utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast liczba 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spadla o 
27%. Od 1 stycznia 2012 roku po wejściu w życie Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniły 
się zasady finansowania oraz zakres działania ośrodków. 
Stąd nie wszystkie parametry statystyczne mogą być 
porównywalne. aktualnie ośrodki otrzymują dotacje na 
drodze konkursów ofert. W większości przypadków są to 
konkursy roczne, co zagraża stabilizacji i perspektywom 
rozwojowym tych placówek.

3.5  Stałe programy realizowane przez Zarząd Główny i 
oddziały terenowe TPD

Pedagog rodzinny, opiekun indywidualny, wychowaw-
ca podwórkowy, pedagog uliczny oraz rzecznik praw 
dziecka to programy, które Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
wypracowało jako wsparcie dla środowiskowych ognisk 
wychowawczych, a także łączące ogniwo między podopiecz-
nym a jego rodziną oraz innymi placówkami edukacyjnymi 
i opiekuńczymi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w 
roku 2012 wzrosła liczba tepedowskich rzeczników praw 
dziecka, a co za tym idzie liczba podejmowanych przez 
nich interwencji, mających na celu ochronę dzieci przed 
przemocą w rodzinie, szkole i w środowisku rówieśni-
czym, przed wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem 
oraz złym traktowaniem w każdej formie i postaci. Zwięk-
sza się również liczba programów autorskich realizowanych 
przez oddziały TPD finansowanych ze środków samorzą-
dowych, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także z 
funduszy unijnych.

ŚRODOWISKOWE PROGRAMY PEDAGOGICZNE

Programy

Liczba realizatorów 
w latach

2011 2012

opiekun indywidualny 340 320

pedagog rodzinny 83 42

rzecznik praw dziecka 39 56

inne programy: (wychowawca podwórko-
wy, pedagog uliczny, place gier i zabaw, 
programy profilaktyczne)

107 124

3.6  Wypoczynek letni i zimowy

WyPOCZyNEK lETNI I 
ZIMOWy

turnusy uczestnicy

2011 2012 2011 2012

kolonie i obozy stacjo-
narne

355 271 16186 14822

obozy wędrowne 6 3 226 87

biwaki i wycieczki 575 476 18252 14862

półkolonie (lato i zima w 
mieście)

461 430 20662 18316

turnusy rehabilitacyjne 63 69 1844 1845

wczasy z pedagogiem 5 4 157 80

RAZEM 1465 1253 57327 50012

W okresie sprawozdawczym TPD zorganizowało przez 
dwa lata łącznie 2718 różnorodnych form wypoczynku 
letniego i zimowego (w formie stacjonarnej i wyjazdo-
wej). Z naszej oferty skorzystało 107339 dzieci (zdrowych 
i niepełnosprawnych). Poza krótkimi formami wypoczynku, 
takimi jak biwaki i wycieczki, najczęściej organizowane były 
14-dniowe kolonie i obozy oraz stacjonarne akcje wypoczyn-
kowe w miejscu zamieszkania (lato i zima w mieście). akcję 
wypoczynkową na najszerszą skalę organizują oddziały TPD 
na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.

3.7  Pomoc materialna udzielana przez TPD 

POMOC MATERIALNA
liczba korzystających

2011 2012

finansowa 1904 3770

rzeczowa 24762 22186

dożywianie 21813 28184

okazjonalna (np. paczki świąteczne) 35102 34241

RAZEM 83581 88381

Pomoc materialna TPD to w głównej mierze organizowa-
nie regularnego dożywiania podopiecznych, a także wspie-
ranie rodzin przez przekazywanie żywności pozyskiwanej 
za pośrednictwem banków żywności. Pomoc finansowa w 
większości przypadków polega na dofinansowaniu kosztów 
wypoczynku letniego i zimowego. Niektóre oddziały udzie-

Ośrodki adopcyjne

liczba

ośrodków
objętych opieką

przygotowanych 
do adopcji

przygotowanych  
do rodzin zastępczych

rodziców dzieci rodziców dzieci rodziców dzieci

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

8 8 1181 692 813 688 424 430 357 359 74 51 73 53
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lają stypendiów dzieciom uzdolnionym, wywodzącym się ze 
szczególnie ubogich rodzin. Na pomoc okazjonalną składają 
się paczki świąteczne, upominki i nagrody. Jak widać z 
powyższego zestawienia, w ostatnim roku wzrosła liczba 
osób korzystających z pomocy materialnej, głównie w za-
kresie dożywiania dzieci, co jest niepokojące, bo wskazu-
je na rosnące trudności rodziców dzieci w zaspokojeniu 
ich podstawowych potrzeb. 

4. Placówki Zarządu Głównego TPD

4.1  Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD 

W latach 2011–2012 za pośrednictwem Ośrodka do 
176 zagranicznych rodzin adopcyjnych trafiło łącznie 
211 dzieci. Pamiętać należy, że do zagranicznych rodzin 
adopcyjnych powierzane są wyłącznie dzieci, które nie 
mają szansy na adopcję w kraju. Są to dzieci starsze, w 
wieku szkolnym, chore i niepełnosprawne, oraz dzieci po-
siadające liczne rodzeństwo. Dysfunkcje, z jakimi dzieci za 
pośrednictwem ośrodka trafiły do adopcji, to kraniostenoza, 
FaS, aDHD, małogłowie, wodogłowie, agnezja ciała mo-
dzelowatego, wady rozwojowe nerek, serca, niedosłuch, 
niedowidzenie, jaskra, niskorosłość, padaczka, mózgowe 
porażenie dziecięce, moczenie nocne, defekacja, torbiel 
przegrody przeźroczystej, autyzm, depresja dziecięca, upo-
śledzenie umysłowe. Krajowy Ośrodek adopcyjny od 2002 r. 
prowadzi Centrum Informacji dla Rodzinnych Domów i Rodzin 
Zastępczych, które udziela wsparcia i podejmuje interwencje 
w sprawach, z jakimi zgłaszają się rodzinne domy i rodziny 
zastępcze z całego kraju. 

4.2   Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Hele-
nów” 

W skład Centrum TPD „Helenów” wchodzą: Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD „Helenów”, Pozaszkolna 
Placówka Specjalistyczna TPD, Niepubliczny rehabilitacyjny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół Specjalnych nr 95, 
Niepubliczne liceum Ogólnokształcące TPD, Przedszkole Spe-
cjalne im. lady Sue ryder, Klub absolwenta oraz Pracownia 
Profilaktyki i Wspomagania rozwoju. Wszystkie placówki wcho-
dzące w skład Centrum współpracują ze sobą w zakresie:
•	 kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełno-

sprawnymi,
•	 rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu 

nerwowego (mózgowym porażeniem dziecięcym),
•	 edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym i w Pozaszkolnej Placówce 
Specjalistycznej,

•	 diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z War-
szawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilak-
tyki i Wspomagania rozwoju,

•	 kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu 
kursów doskonalących i certyfikacyjnych,

•	 wspierania absolwentów szkół w samodzielnym funkcjo-
nowaniu społecznym.
We wrześniu 2012 r. rozpoczęło działalność Specjalne 

Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue 
Ryder, które jest częścią Centrum rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów”. Przedszkole przeznaczone jest 

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym i znacznym, autyzmem, zespołem aspergera oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest bardzo nowo-
czesną placówką, doskonale wyposażoną, dostosowaną 
do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Duży nacisk kładzie się tu na serdeczną atmosferę, profesjo-
nalną terapię i rehabilitację. 

4.3   Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie TPD im. Je-
rzego Serejskiego 

Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci im. dr. Jerzego Serejskiego działające od 1992 
roku zakończyło działalność dydaktyczną w dniu 30 września 
2012 roku. W ostatnim roku działania dyplomy odebrało 65 
absolwentów. 

Przyjmując niepodważalną przesłankę dotyczącą ko-
nieczności zachowania dorobku merytorycznego w postaci 
ponad 5 tys. absolwentów, wartościowych prac dyplomo-
wych, upowszechniania i promocji idei TPD poprzez utrwala-
nie nazwy oraz działalności Towarzystwa, głównie w placów-
kach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych, ale także 
w wielu innych miejscach, gdzie zatrudnieni są bądź pełnią 
ważne funkcje publiczne absolwenci tej placówki, sformu-
łowano strategię stopniowego wygaszania kolegium. Pracę 
kolegium zakończono konferencją pt.: Edukacyjna misja 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci KURSY – STUDIUM –KO-
LEGIUM (1972–2012), w której udział wzięli m.in. absolwenci 
i pracownicy naukowi akademii Pedagogiki Specjalnej, spra-
wującej patronat naukowy nad placówką, oraz przedstawi-
ciele Zarządu głównego jako organu prowadzącego. Na 
stronie internetowej Centrum rehabilitacji, Edukacji Opieki 
TPD „Helenów” otwarto zakładkę Niepublicznego Kolegium 
Nauczycielskiego TPD, w której przewidziano miejsce na 
materiały oraz wspomnienia absolwentów kolegium. 

4.4  Centrum Rodziny i Praw Dziecka 

Centrum rodziny i Praw Dziecka Zg TPD istnieje przy Za-
rządzie głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 2006 roku. 
Od momentu powstania realizuje programy nakierowane na 
niesienie specjalistycznego wsparcia zarówno dla osób doro-
słych, jak i dzieci. W latach 2011– 2012 działalność placówki 
była finansowana ze środków m.st. Warszawy oraz z Państwo-
wego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
podstawie umów wieloletnich zawartych przez Zarząd główny 
TPD. Działalność Centrum obejmowała bezpłatne poradni-
ctwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne 
oraz konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. łącznie 
w okresie sprawozdawczym z jego pomocy skorzystało ponad 
600 osób zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

5.  Działalność Krajowych Komitetów i Kół Specja-
listycznych przy ZG TPD

5.1  Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Ruchowo 

W latach 2011–2012 Komitet zrealizował wiele przed-
sięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy 
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Komitetu w 2011 roku zostały zorganizowane dwa szkole-
nia: dotyczące przemocy w rodzinie z dzieckiem niepełno-
sprawnym oraz promujące ruch społeczny rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. W 2012 roku zostały zorganizowane trzy 
weekendowe warsztaty dla rodziców z kół specjalistycznych 
wchodzących w skład Komitetu, dofinansowane na wniosek 
Zg TPD ze środków PFrON. W szkoleniach uczestniczyło 
wielu chętnych, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu i 
celowości ich organizowania. Szkoleniom towarzyszyły uro-
czystości związane z ruchem społecznym rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, z jubileuszami działalności kół. Uro-
czystości te były okazją do spotkania liderów kół z całego 
kraju, zaprezentowania dorobku i osiągnięć. Zasłużeni dzia-
łacze zostali uhonorowani odznaczeniami TPD i Krajowego 
Komitetu.

W ramach społecznego ruchu rodziców zrzeszonych 
w kołach wchodzących w skład Komitetu zorganizowano 
w okresie sprawozdawczym wiele imprez integracyjnych, 
turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek krajowych i zagra-
nicznych, spotkań, konkursów, plenerów artystycznych. 
Wszystkie miały na celu promowanie integracji środowiska 
sprawnych i niepełnosprawnych.

5.2  Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cuk-
rzycą 

W okresie sprawozdawczym Komitet podjął następujące 
działania:
−	 prezentacja broszury „Dziecko z cukrzycą typu 1 w pla-

cówkach oświatowych” na terenie całego kraju, głównie 
w szkołach podstawowych i przedszkolach,

−	 spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami 
„Samokontrola w cukrzycy typu 1”: na turnusach re-
habilitacyjnych i wyjazdach integracyjno-edukacyjnych 
organizowanych przez koła i stowarzyszenia z różnych 
miast Polski,

−	 praca w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę,

−	 uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Instytut 
Praw Pacjenta z okazji Dnia Chorych,

−	 pomoc rodzinom w sprawach związanych z: orzekaniem 
o niepełnosprawności, wakacyjnym wypoczynkiem, edu-
kacją diabetologiczną,

−	 regularne spotkania przewodniczących kół z kraju doty-
czące spraw organizacyjnych i bieżących problemów. 

5.3  Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglu-
tenowej

Krajowy Komitet w 2012 obchodził jubileusz 30–lecia ist-
nienia, z tej okazji w Bydgoszczy odbył się uroczysty zjazd 
przewodniczących kół, na którym wręczono odznaczenia i 
dyplomy najdłużej pracującym wolontariuszom i działaczom. 
Krajowy Komitet rok rocznie jest współorganizatorem konkur-
su konsumenckiego „Najlepszy produkt bezglutenowy roku” 
pod patronatem Ministra Zdrowia. 

Ponadto Komitet realizował następujące działania:
1) monitorowanie produkcji żywności bezglutenowej w 

Polsce oraz utworzenie wykazu produktów bezgluteno-
wych,

2) współorganizowanie Kliniki Zdrowego Celiaka, spotka-

nia z lekarzami, dietetykami oraz producentami żywności 
bezglutenowej w Bydgoszczy,

3) współpraca przy realizacji konkursu „Najlepszy produkt 
bezglutenowy roku”, 

4) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez: 
– wspieranie działalności kół terenowych w Bydgoszczy, 

gdańsku, Krakowie, Katowicach, Nowym Sączu, Tcze-
wie i Warszawie,

– organizowanie 1 raz w roku spotkań z przewodniczą-
cymi kół terenowych,

– występowanie do urzędów państwowych w sprawach 
dzieci chorych na celiakię,

– współudział w corocznym konkursie na najlepszy pro-
dukt bezglutenowy roku (współpraca z kołem bydgo-
skim i stowarzyszeniem ”Przekreślony Kłos” w Byd-
goszczy),

– współpraca w organizacji corocznych spotkań Kliniki 
Zdrowego Celiaka (z kołem w Bydgoszczy i Stowarzy-
szeniem „Przekreślony Kłos” w Bydgoszczy),

– udział przedstawiciela Komitetu Krajowego w konferen-
cjach dotyczących chorych na celiakię organizowanych 
w dużych ośrodkach w Polsce; prezentacja dokonań 
TPD w dziedzinie pomocy chorych na celiakię.

5.4  Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z wrodzoną łamli-
wością kości 

W latach 2011–2012 podczas wakacji koło zorganizowało 
turnusy rehabilitacyjne dzięki wpłatom sponsorów, środkom 
pozyskanym z 1% od podatku oraz dofinansowaniu przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem turnusów była 
poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychofi-
zycznej oraz kształtowanie umiejętności życia i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu. W 
ich trakcie były organizowane sympozja lekarskie, w których 
wzięli udział lekarze – krajowi specjaliści w zakresie problemu 
łamliwości kości.

6. Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

6.1  „Przyjaciel Dziecka” - czasopismo TPD

W okresie sprawozdawczym dwa razy w roku było wy-
dawane czasopismo „Przyjaciel Dziecka”, którego celem 
było:
−	 prezentowanie wytycznych, strategii i kierunków działania 

naszego stowarzyszenia,
−	 popularyzowanie i promocja działalności naszej organi-

zacji w zakresie pomagania dzieciom gorszych szans, 
osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodzinom,

−	 wzmacnianie integracji osób niepełnosprawnych, które 
ze względu na niepełnosprawność doświadczają izolacji 
i są zagrożone marginalizacją,

−	 publikacja informacji na temat bieżącej działalności na-
szej organizacji, imprez i przedsięwzięć,

−	 zaprezentowanie stanowiska Towarzystwa wobec waż-
nych społecznie problemów,

−	 promocja osiągnięć naszych podopiecznych.
Czasopismo wydawane w latach 2011–2012 w 90% dofi-

nansowane było ze środków PFrON.
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6.2  „Przestrzeganie Praw Dziecka”
 – raport z badań monitorujących realizowanych w ra-

mach projektu „rzecznictwo, ochrona i monitoring praw 
dziecka w 30 rejonach kraju” – Barbara głowacka

Opracowanie opisuje problemy, których dziecko bez 
pomocy nie potrafi, a nawet nie może samo rozwiązać. Za-
wiera prezentację wysiłku tepedowskich rzeczników, którzy 
w okresie rocznej realizacji projektu pomogli blisko tysiącu 
dzieciom, podejmowali interwencje, organizowali edukację, 
happeningi i kampanie promujące prawa dziecka. Jest także 
dowodem na naruszanie praw dziecka przez osoby i instytu-
cje powołane do ich ochrony.

Wydawnictwo zostało dofinansowane w roku 2011 ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

6.3  Podręcznik do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą 
w zakresie przeciwdziałania przemocy

Publikacja jest efektem udziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w dwuletnim projekcie pt. European Street Children 
Anti-Violence Programme and Exchange (ESCAPE), fi-
nansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach 
programu DaPHNE III. 

Projekt był koordynowany przez European Federation 
For Street Children, której to Federacji nasze stowarzyszenie 
jest członkiem. Oprócz TPD realizowało go pięć organizacji 
pozarządowych: z Bułgarii, Portugalii, rumunii, Słowacji i 
Włoch. Celem tego przedsięwzięcia była międzynarodowa 
wymiana wiedzy i metod pracy z dziećmi zagrożonymi 
przemocą, pochodzącymi z różnych środowisk (m.in. z 
grup mniejszościowych), oparta na analizie zjawiska i spo-
sobów jego zapobiegania w krajach Europy zarówno na 
wschodzie i centrum, jak i w Europie zachodniej. Podręcznik 
jest użytecznym narządziem do pracy z podopiecznymi w 
środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach 
TPD. Scenariusz zajęć zakłada realizację 21 sesji mających 
na celu osiągnięcie 7 ważnych umiejętności interpersonal-
nych. Zespół realizatorów projektu ESCAPE z Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci jest autorem 8 sesji treningu komunikacji i 
umiejętności kontroli złości. Program w wersji pilotażowej był 
realizowany we wszystkich organizacjach partnerskich, także 
w Polsce w jednym ze środowiskowych ognisk wychowaw-
czych TPD w Warszawie.

Podsumowanie

Zaprezentowane sprawozdanie z pracy Towarzystwa za 
lata 2011–2012 jest zaledwie przeglądem wybranych form 
pracy ogniw TPD, a jego walorem jest możliwość liczbowe-
go porównania kierunków i tendencji zmian przy pomocy 
jednakowej co roku formuły statystycznej. 

W celu umożliwienia przeprowadzenia analizy porów-
nawczej w przedziale czasowym i terytorialnym badanie 
obejmuje względnie stałe formy pracy tepedowskiej wybrane 
spośród „celów, zadań i sposobów działania” wymienionych 
w dziale II (§ 6–8) statutu. Opracowując materiał na Zjazd 
Sprawozdawczy Delegatów TPD, skupiono się na porówna-
niu zmian zachodzących w 2012 roku w stosunku do roku 
2011. W zasadzie odstąpiono od analizy porównawczej w 
układzie regionalnym, głównie ze względu na konieczność 

wypracowania klarowniejszych i jednolitych definicji uży-
wanych w sprawozdaniu oraz standardów np. dla pojęć: 
opiekun indywidualny, pedagog rodzinny, centrum mediacji 
i pomocy rodzinie, rzecznik praw dziecka. 

* * *

 Zebrany materiał pozwala na następujące uogólnie-
nia: 

Praca organów władzy TPD na szczeblu centralnym 
skupiała się na realizacji uchwał XVI Zjazdu Delegatów. Sy-
stematycznie i zgodnie z planem odbywały się zebrania 
Zarządu Głównego poprzedzone pracą Prezydium ZG. 
Tematyka posiedzeń ZG odnosiła się zarówno do oceny 
i sposobu realizacji uchwał zjazdowych, jak i do bieżących 
spraw Towarzystwa. Poza sprawami merytorycznymi dużo 
miejsca poświęcono na omówienie problemów finansowych, 
kadrowych i organizacyjnych występujących w TPD. reali-
zując uchwałę zjazdową dotyczącą Priorytetów, kierunków i 
strategii działania TPD, wypracowano i przekazano jednost-
kom terenowym dwa dokumenty pt. „Nowe i dotychczasowe 
zadania ogniw i placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
roku szkolnym 2012/2013” oraz „Tezy do dyskusji na Zjazdach 
Sprawozdawczych Delegatów TPD”. Ponadto w ramach pra-
cy Prezydium Zg aktywnie działały komisje: historyczna oraz 
ds. zwrotnej pomocy finansowej. Zarząd główny dokłada sta-
rań, aby do ogniw TPD docierały wydawnictwa upowszech-
niające misję, zadania, metody pracy, sylwetki działaczy itp. 
Placówki i projekty, dla których Zg jest organem prowadzą-
cym, mają na celu wypracowywanie modelowych rozwiązań 
możliwych do szerszego upowszechnienia, a jednocześnie 
są punktami doradztwa merytorycznego. 

W roku 2012 dość gwałtownie zmniejszyła się liczba 
członków TPD (25%) oraz liczba zarządów gminnych, miej-
skich i powiatowych; dynamika tego spodku wynosi 60%. 
Porównanie z latami wcześniejszymi wskazuje na stałą ten-
dencję spadkową wymienionych wartości. Sprawozdanie 
nie daje odpowiedzi na pytanie, czy przy likwidacji jednostek 
organizacyjnych TPD zachowana jest procedura polegająca 
na wygaszeniu działalności merytorycznej i finansowej oraz 
przekazaniu dokumentacji i majątku do właściwego zarządu 
oddziału wyższego szczebla.

Bardziej optymistyczna informacja wynika z analizy sta-
tystyki kół TPD, których liczba wzrosła o 12%. Szczególną 
aktywnością wyróżniają się koła specjalistyczne działające 
w ogniwach terenowych oraz skupione w komitetach kra-
jowych. Jednocześnie sprawozdanie wykazuje zbyt małą 
aktywność regionów w zakresie inicjowania i organizacji 
młodzieżowych kół TPD.

Badany materiał dostarcza informacji o utrzymaniu To-
warzystwa jako pracodawcy na rynku pracy. Będąc pra-
codawcą, TPD realizuje zadania z zakresu opieki, edukacji 
oraz różnorodnych form pomocy dzieciom i ich rodzicom, 
zatrudniając przy tym blisko dwa tysiące osób. Jednakże, 
podobnie jak w całym kraju, widoczny jest spadek zatrudnie-
nia na umowę o pracę przy jednoczesnym wzroście umów 
cywilnoprawnych.

Na pracę Towarzystwa w okresie sprawozdawczym zna-
czący wpływ miały: nowelizacja ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz wejście w życie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwłaszcza 
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ta ostatnia, zmieniająca usytuowanie, finansowanie i zakres 
działania ośrodków adopcyjnych oraz placówek wspierają-
cych rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, przyczyniła się 
do perturbacji związanych ze zmianą podporządkowania, 
wysokością finansowania, ochroną danych osobowych w 
ośrodkach adopcyjnych, dopuszczeniem do użytkowania 
lokali przeznaczonych na placówki wsparcia dziennego itp. 
Pomimo tych trudności zdołaliśmy ochronić stan posiadania 
ośrodków adopcyjnych (8), natomiast o 20% zmniejszyła się 
liczba środowiskowych ognisk wychowawczych. 

Sprawozdanie wskazuje, że TPD nie wykorzystuje moż-
liwości prowadzenia subsydiowanych placówek edukacyj-
nych, a w szczególności szkół (małych szkół). Tak licz-
ne stowarzyszenie, z wieloletnimi tradycjami prowadzenia 
szkół z pełną infrastrukturą edukacji i opieki pozalekcyjnej 
i pozaszkolnej, w okresie sprawozdawczym legitymuje się 
prowadzeniem zaledwie 5 szkół. Niewielką rekompensatę 
edukacyjną stanowi wzrost liczby przedszkoli i punktów 
przedszkolnych prowadzonych przez ogniwa TPD. Trend 
ten wymaga dalszej obserwacji, bowiem może być efektem 
krótkotrwałego wsparcia unijnego.

Większego i bardziej wnikliwego wglądu wymagają śro-
dowiskowe programy pedagogiczne, których liczba, poza 
rzecznikami praw dziecka, wykazuje tendencje spadkowe, 
a ponadto brak jest informacji, czy realizowane projekty 
spełniają opracowane przez ich autorów standardy.

Kryzys finansowy rodziców i instytucji wspierających 
wpływa na zmniejszanie się zasięgu organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dzieci i młodzieży. Powszechną praktyką, do-
tykającą również TPD, stało się skracanie trwania turnusów 
wypoczynkowych dla dzieci oraz odstępowanie od form wy-
jazdowych na rzecz wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Na stałe ubożenie społeczeństwa wskazuje zwiększone 
zapotrzebowanie rodzin na wszelkie formy pomocy material-
nej. W odpowiedzi na te potrzeby pomoc materialna udziela-
na przez ogniwa TPD zwiększyła się o blisko 6%.

* * *

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci odzwierciedla problemy i kierunki polityki społecznej 
widoczne zarówno na szczeblu centralnym, jak i w terenie, 
gdzie samorządy nie zawsze dostrzegają faktyczną ko-
nieczność współdziałania oraz partnerskiego traktowania 
organizacji pozarządowych, uzależniając je od wysokości 
przyznawanych (należnych) środków finansowych i pozba-
wiając je realnego wpływu na prowadzoną politykę spo-
łeczną, a często nawet pozbawiając finansowania w trakcie 
realizacji zadań. Przeciwstawienie się takim praktykom wy-
maga szczególnych kompetencji, aktywności i konsekwencji 
zarówno od władz, jak i szeregowych członków Towarzystwa. 
Ze sprawozdania wynika, że pomimo wskazanych utrudnień 
i realnych przeszkód, nasza działalność jest wciąż bogata, 
różnorodna i przynosi realne efekty. 

Pamiętając o tym, że organizacyjnym fundamentem TPD 
jest koło, należy dokładać wszelkich starań, żeby koła mo-
gły powstawać, rozwijać się i wzmacniać siłę Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

Opracowała: Jolanta Szklarska
na podstawie zbiorczych sprawozdań  

Zarządów regionalnych TPD

Opublikowane wyżej sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Główny TPD 
w dniu 11 maja 2013 r.

Debata o głodnych dzieciach, zorganizowana w Zg TPD w dniu 9 kwietnia 2013 r.  Fot. I Malanowska
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Debata zainicjowana przez Wiesława Kołaka, prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkała się z dużym zain-
teresowaniem zarówno ze strony zaproszonych gości, jak 
i działaczy TPD. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauki, 
instytucji centralnych, samorządu, organizacji pozarzą-
dowych m.in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
agencji rynku rolnego, Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Biura 
Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, ośrod-
ków pomocy społecznej, szkół oraz reprezentanci Banku 
Żywności, Fundacji „Tesco dzieciom” i Sodexo.

Przedmiotem debaty były problemy związane z orga-
nizacją dożywiania dzieci w świetle rozmiarów i różnorod-
ności potrzeb, możliwości i kompetencji poszczególnych 
resortów, służb publicznych, organizacji pozarządowych, 
instytucji biznesowych oraz innych osób prawnych i 
fizycznych partycypujących w dożywianiu dzieci. Po-
ruszano również ważne problemy o charakterze ogól-
niejszym jak: deprecjonowanie potrzeb dzieci, zbytnia 
ekonomizacja instytucji edukacyjnych, wychowawczych 
i opiekuńczych, likwidacja szkolnej infrastruktury żywie-
niowej, masowa likwidacja szkół. Sygnalizowano także 
konieczność eliminacji przyczyn dziecięcego głodu m.in. 
poprzez pilne wdrożenie edukacyjnego (pedagogiczne-
go) programu wspierania rodziny. 

Debatę prowadził profesor Tadeusz Pilch, który w sło-
wie wstępnym głód i niedożywienie dzieci zaprezentował 
w kontekście globalnym. Według zrewidowanych danych 
ONZ dotyczących lat 2010–2012 liczba ludzi chronicznie 
głodnych wynosi blisko 868 milionów, w tym wg rapor-
tu UNICEF mieści się 160 mln niedożywionych dzieci 
poniżej 5 roku życia. W rankingu dotyczącym różnic w 
poziomie życia dzieci publikowanym przez tę organizację, 
Polska zajęła 21. miejsce (pod uwagę brano 24 państwa 
OECD). Także inne badania wyraźnie wskazują na znacz-
ną i niemalejącą skalę niedożywienia dzieci w Polsce. Z 
przytaczanych danych gUS z 2011 r. wprawdzie wynika, 
że sfera ubóstwa w naszym kraju zmniejsza się, ale jed-
nocześnie wzrasta liczba osób ubogich wychowujących 
troje i więcej dzieci, rodziców samotnie wychowujących 
dzieci, liczba przypadków przemocy wobec dzieci oraz 
innych przejawów patologii społecznej współistniejących 
lub stanowiących przyczynę głodu i niedożywienia dzieci. 
Prowadzący zwrócił również uwagę na brak spójności 
polityki społecznej państwa oraz rozbieżność działań na 
rzecz dzieci z pojęciem ich dobra. 

Debata miała charakter spontaniczny, wielowątkowy, 
wskazujący różne punkty widzenia uczestników. Jej war-
tością była m.in. rzetelność przekazywanych informacji 
oraz wzajemna akceptacja argumentów. 

Jan łobarzewski z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej przypomniał, że na dożywianie wydajemy rocznie 
550 mln zł z budżetu, 280 mln zł z funduszu gmin i 70 mln 
euro pochodzących ze środków unijnych. Ministerstwo, 
starając się wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci, pod-
wyższyło kryterium uprawniające do bezpłatnych posił-
ków, a ponieważ większość dożywiania realizują szkoły, 
to 20% środków pozostawiono do suwerennej decyzji dy-
rekcji szkół, które z pominięciem kryterium dochodowego 
rodziny mogą przeznaczać je na posiłki dla dzieci, tak aby 
żaden uczeń nie pozostawał głodny. Środki finansowe na 
dożywianie w szkołach mogą być wykorzystywane także 
w czasie wakacji, ponieważ zaplanowane są na cały rok 
od 1 stycznia do 31 grudnia.

W nawiązaniu do tej informacji uczestnicy mówili za-
równo o dobrych, jak i niepokojących praktykach zwią-
zanych z wdrażaniem programu MPiPS. Z wypowiedzi 
dyskutantów wynikało, że największe przeszkody w rea-
lizacji programu tkwią w sposobie jego wdrażania. Są to 
przede wszystkim: brak współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami, niewystarczające rozpoznanie po-
trzeb, wypaczanie idei pomagania poprzez stygmatyzację 
beneficjentów (np. segregację uczniów korzystających 
z dożywiania finansowanego przez pomoc społeczną, 
zbyt formalistyczne podejście do zadań i ról w systemie 
dożywiania), mała aktywność w poszukiwaniu możliwości 
rozwiązań dożywiania dzieci w czasie ferii i wakacji lub 
dzieci do 5–6 roku życia, zbyt rzadkie wykorzystywanie 
wiedzy na temat środowiska i jego potrzeb będącej w 
posiadaniu organizacji pozarządowych, w tym bardzo 
szerokiej wiedzy działaczy TPD. 

Przykłady dobrych praktyk wskazywały na to, że bez 
dodatkowych wskazówek i odgórnych wytycznych można 
na poziomie realizacyjnym (miasto, gmina) przygotować 
w sposób właściwy wszystkie służby (nie wyłączając 
szkół) do prawidłowej dystrybucji środków i organizacji 
dożywiania; mówiła o tym anna Brzezińska – dyrektor 
OPS w legionowie.

Wypowiedzi przedstawicielek resortów zdrowia i edu-
kacji skupiały się wokół konieczności zwrócenia uwagi na 
prawidłowość żywienia dzieci, które z braku wiedzy, bądź 
zaniedbania przez rodziców są niedożywione. Dagmara 
Korbasińska, dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w 

Nawet jedno głodne dziecko to hańbiący problem polskiego społeczeństwa

Głodne, niedożywione, otyłe
9 kwietnia 2013 r. w Zarządzie głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyła się ważna debata o głodnych dzie-

ciach i potrzebie upowszechnienia zdrowego żywienia.
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Ministerstwie Zdrowia, zwróciła uwagę, że niedożywienie 
dzieci coraz częściej wiąże się z otyłością. „Te same dzieci 
jednocześnie są otyłe i niedożywione. Wiele z nich zastę-
puje posiłki słodyczami.” Beata Kosiec z Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej poinformowała o programach i akcji edu-
kacyjnej związanej ze zdrowym żywieniem, skierowanej 
do uczniów i rodziców, a także o uzupełnieniu programu 
dożywiania o rekomendacje w sprawie jakości posiłków 
wydawanych przez szkoły. Uczestników debaty niepokoi-
ły zbyt liczne przykłady likwidacji kuchni i stołówek szkol-
nych oraz przekazywanie żywienia podmiotom zewnętrz-
nym. Przykładem może być wypowiedź Izabeli Nowackiej 
z gimnazjum nr 119 w Warszawie, która poinformowała o 
kłopotach z utrzymaniem niskich cen obiadów w szkolnej 
stołówce, dopóki bowiem dożywianie prowadziła szkoła, 
z posiłków korzystało 360 z 560 uczniów. Wówczas obiad 
– dwa dania i deser – kosztował 4 zł. Jednakże, zgodnie z 
polityką miasta, szkoła nie mogła dalej prowadzić stołówki 
i musiała ogłosić przetarg na jej prowadzenie przez firmę 
zewnętrzną. Spowodowało to wzrost ceny posiłków, które 
przestały być konkurencyjne dla fast foodów. 

Wielu uczestników debaty dzieliło się swoimi doświad-
czeniami dotyczącymi pozyskiwania żywności z darów 
oraz zbiórek publicznych przydatnych szczególnie w 
okresie świątecznym oraz w związku z epizodami kryzy-
su finansowego rodziny. Podkreślano również wartości 
płynące ze społecznej odpowiedzialności biznesu włą-
czającego się w program pomocy żywnościowej. Przykła-
dem takiej działalności mogą być wspierające ponad 20 
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD: Fundacja 
„Tesco dzieciom” i Sodexo. Stałym dystrybutorem żyw-
ności przekazywanej ogniskom TPD dla wychowanków i 
ich rodziców jest Federacja Banków Żywności. Produkty 
żywnościowe przekazywane przez banki trafiające do 
ognisk pozwalają na organizowanie dożywiania dzieci w 
okresie ferii i wakacji, kiedy nie mogą spożyć posiłku w 
szkole. Przedstawicielka Federacji Banków Żywności Mał-
gorzata lelonkiewicz przypomniała zebranym, że w 2014 
roku nastąpi zakończenie Unijnego programu dystrybucji 
żywności dla osób najbardziej potrzebujących – PEaD, a 
co za tym idzie, wielkość pomocy żywnościowej udziela-
nej przez banki ulegnie znacznemu zmniejszeniu. 

Na tle ogólnej dyskusji dobitnie zabrzmiała wypowiedź 
prezesa Wiesława Kołaka, który przypomniał, że TPD od 
94. lat zajmuje się dożywianiem dzieci. Przez wiele lat 
Towarzystwo było jednym z najważniejszych podmiotów, 
które nie tylko dostrzegały konieczność dożywiania dzieci, 
ale także dbały o jakość posiłków, sposób ich przygotowa-
nia oraz o edukację rodziny w tym zakresie. Wychodzimy 
z założenia, że tam, gdzie jest TPD ani jedno dziecko 
nie może być głodne – powiedział Wiesław Kołak. rów-
nież prowadzone przez TPD placówki (świetlice, ogniska 
wychowawcze, ośrodki wypoczynkowe, kolonie zdrowotne 
i inne), pomimo różnorodnych trudności, dbają o żywienie 
pozostających pod ich opieką dzieci, a nierzadko dzielą się 
prowiantem z ich rodzinami. Jest to możliwe dzięki wielu, 
niekiedy anonimowym sponsorom i ofiarodawcom, którym 
należą się od nas wyrazy wdzięczności.

reasumując:
1. Wystąpienia uczestników debaty odzwierciedlały 

złożoność i wielorakość problemów związanych z głodem 
i niedożywieniem dzieci. Prezentowane doświadczenia 
wskazywały zarówno na dobre praktyki, jak i na poważ-
ne nieprawidłowości występujące w szczególności na 
poziomie lokalnym, wymagające pilnego rozwiązania i 
współpracy wielu podmiotów. 

2. Bez względu na definicje oraz kryteria głodu, nie-
dożywienia i ubóstwa, głodne dziecko w Polsce XXI 
wieku – pomimo starań i upowszechnienia dorobku wielu 
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – jest 
wielkim wyzwaniem dla strategii i polityki społecznej 
państwa. 

3. W trosce o przyszłość polityka państwa musi być 
spójna i adekwatna do potrzeb jego najmłodszych oby-
wateli i nie może odraczać deklarowanych rozwiązań lub 
wycofywać się z ważnych społecznie obszarów, jakimi są 
sprawy edukacji, wychowania, opieki nad dzieckiem.

4. Szersze i realne otwarcie się polityki społecznej na 
organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, które legitymują 
się trwałym dorobkiem w dziedzinie pracy na rzecz dzie-
cka i dbałości o jego rozwój, w tym dożywianie, w znacz-
nym stopniu może wzmocnić działalność podmiotów 
publicznych, wypełnić niezagospodarowane, a niekiedy 
niedostępne dla nich obszary.

* * *

 Debatę zakończono z przekonaniem, że jej przesłanie 
apelujące do obywatelskiej odpowiedzialności, aby dzieci 
nie były głodne i mogły odżywiać się zdrowo, trafiło do 
właściwych odbiorców. Wnioski i rekomendacje płynące 
z debaty przekazane zostaną według kompetencji central-
nym instytucjom rządowym, samorządowym, przedstawi-
cielom parlamentu oraz uczestnikom debaty.

 Barbara GłowackaZbiórka żywności zorganizowana przez TPD w Złotowie
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Byłem jeszcze małym chłopcem, kiedy poznałem Dorotę 
Kłuszyńską. Było to w lipnie podczas wiecu, który odbywał 
się na rynku tego miasta. Uczestniczyli w nim głównie miej-
scowi robotnicy, a także okoliczni chłopi, jako że był to dzień 
targowy. Organizatorem wiecu był mój brat Kazimierz, to on 
zabrał mnie na ten wiec. Z tego wiecu zapamiętałem tylko 
jedno zdanie: – „Minister skarbu, Kucharski, żelazną miotłą 
wygarnia pieniądze z kieszeni chłopów”. Nie bardzo rozumia-
łem, jak on to robił?

Potem w różnych latach spotykałem panią Dorotę (posłan-
kę, potem senatorkę) na wiecach, zebraniach, czytałem jej arty-
kuły, głównie na temat spraw kobiet. Pani Dorota była przez cały 
okres międzywojenny przewodniczącą Centralnego Wydziału 
Kobiet CKW PPS, była też członkiem Zg rTPD.

W czasie okupacji jako Żydówka z pochodzenia ukrywała 
się w Warszawie w jednym z domów przy al. Ujazdowskich. 
Ktoś ją jednak zdradził, doniósł do gestapo o jej miejscu po-
bytu. Dokonano, jak to się wtedy mówiło, nalotu na to miesz-
kanie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności pani Dorota wyszła 
z mieszkania do sklepu, aby kupić bułkę. Ostrzeżono ją, że w 
mieszkaniu jest gestapo, pewnie przyszli po nią. Zrezygnowa-
na, bezradna poszła do pobliskiego parku, usiadła na ławce, 
czekając na koniec życia, zbliżającą się śmierć. Nie miała się 
gdzie udać, a godziny biegły... W pewnym momencie w alejce 
pojawił się książę lubomirski. Zauważył siedzącą na ławce 
panią Dorotę. Znał ją bardzo dobrze, ponieważ podobnie jak 
ona był senatorem i nieraz polemizowali z sobą.

– Co senatorka tu robi? – zapytał.
Pani Dorota krótko przedstawiła mu swoje położenie. Ksią-

żę wysłuchał ją, potem wziął ją pod rękę i razem pojechali na 
stację kolejki grójeckiej. Książę zawiózł ją do swoich posiad-
łości, gdzie szczęśliwie przetrwała resztę okupacji.

Po wojnie wznowiła swoją działalność polityczną i społecz-
ną, w latach 1945–1948 była członkiem rady Naczelnej PPS.

Od 1 kwietnia 1947 roku byłem sekretarzem generalnym 
rTPD. Członkiem Zarządu głównego i Prezydium była Dorota 
Kłuszyńska. Do jej zadań należało prowadzenie informacji o 
działalności rTPD. Stykałem się więc z nią niemal codziennie. 
Pani Dorota pisała stale artykuły do „robotnika” i „Expresu 
Wieczornego” na różne tematy, najczęściej o sprawach kobiet 
i walce z alkoholizmem. Pisała bardzo niestarannie, pełno w 
tych tekstach było poprawek, skreśleń, niedokończonych 
zdań, opuszczonych wyrazów itp. Często przynosiła mi te 
rękopisy ze słowami: – „Weź to i popraw, odeślij do redakcji”. 
Strasznie nie lubiłem tego, byłem bezradny, ale starałem się 
spełnić jej prośbę. 

W 1949 r. na ogólnej fali tzw. „zjednoczeń” doszło do po-
łączenia rTPD z ChTPD, w wyniku czego powstało jedno sto-
warzyszenie wyższej użyteczności publicznej – Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Prezesem została Dorota Kłuszyńska, ja zaś 
sekretarzem generalnym.

Po decyzji sekretariatu PZPr o zjednoczeniu towarzystw, 
aby omówić sprawy z tym związane, złożyliśmy wizytę pre-

Stanisław Tułodziecki, którego gościliśmy w pomieszczeniach ZG TPD z okazji 100-lecia Jego urodzin, znał bardzo dobrze wielu 
działaczy Towarzystwa. Oto Jego wspomnienia o wybitnej działaczce PPS, RTPD i TPD Dorocie Kłuszyńskiej. 

Dobrze pamiętam Dorotę Kłuszyńską
(1876–1952)

mierowi Józefowi Cyrankiewiczowi. W poczekalni premiera 
było kilka osób, czekały w kolejce na przyjęcie. Pani Dorota, 
nie licząc się z nikim, szła wprost do gabinetu premiera. Ktoś 
zwrócił jej uwagę, że obowiązuje kolejność. Odwróciła się do 
niego ze słowami: „Ja do tego smarkacza mam stać w kolej-
ce?!” Wzięła mnie za rękę i powiedziała: „chodź!”. Premier 
wyszedł i przeprosił czekających.

Współpraca moja z p. Dorotą układała się bardzo dobrze. 
Jej autorytet, możliwości dotarcia do różnych władz bardzo mi 
pomagały w pracy. Prezeska nie znała się na sprawach wy-
chowania i opieki nad dzieckiem. Tymi sprawami kierowałem 
już sam, miałem swobodę działania.

 rok 1952 to nowa konstytucja, nowy sejm i rząd, inni ludzie. 
W tym czasie utrwalającego się stalinizmu praca w organiza-
cjach społecznych powoli zaczęła zamierać, była już niekiedy 
wypaczona, wykorzystywana dla doraźnych potrzeb partii. 

W tym trudnym i fatalnym dla TPD czasie umiera Dorota 
Kłuszyńska. Trzeba ją było godnie pochować, ale zostałem z 
tym problemem właściwie sam. Wszyscy z jakichś powodów 
odsunęli się, bali się narazić, nie wiedzieli jak postąpić. Każdy, 
do kogo zwróciłem się o pomoc, odmawiał, tłumacząc się 
w jakiś niejasny sposób. Ja jednak uparłem się, chciałem i 
musiałem ją godnie pochować. Powstało pytanie, gdzie ją 
pochować. Nie mogłem uzyskać miejsca na byłym cmentarzu 
wojskowym na Powązkach, więc zdecydowaliśmy z córkami 
pochować ją w grobie jej męża na cmentarzu kalwińskim przy 
ul. Młynarskiej. Dorota Kłuszyńska była żoną znanego lekarza, 
społecznika, jednego z organizatorów w Polsce kas chorych, 
Henryka Kłuszyńskiego (1870–1933).

W pewnym momencie nastąpił gwałtowny zwrot w tej 
sprawie. Ktoś z góry, prawdopodobnie Bierut, zainteresował 
się sprawą pogrzebu. Odezwały się telefony, proszono o 
informację dotyczącą m.in. tego, kto zajmuje się pogrzebem, 
gdzie się odbędzie i o inne szczegóły. Momentalnie znalazło 
się miejsce w alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach.

atmosfera lęku jednak trwała, nadal nikt nie chciał przema-
wiać nad mogiłą. Uprosiłem wiceprezesa TPD, jednocześnie 
prezesa Zg ZNP i posła Eustachego Kuroczkę, aby powiedział 
parę słów. Z władz nie było nikogo, z jej przyjaciół przyszedł 
jedynie Oskar lange. Kiedy wracaliśmy z pogrzebu, w bramie 
spotkaliśmy delegację PZPr z panią E. Orłowską na czele, ze 
wspaniałym wieńcem.

Po upływie dwóch lat, dzięki funduszom Urzędu rady 
Ministrów, na mogile powstał kamienny nagrobek. Przysłano 
do mnie architekta, aby zatwierdzić projekt. Proponowałem 
napis: Dorota Kłuszyńska działaczka PPS w latach 1900 – 1948 
albo działaczka polityczna i społeczna. ale nie przyjęto tej 
propozycji. Została ostatecznie: Dorota Kłuszyńska, Prezes 
TPD, chociaż praca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci była tylko 
skromną cząstką jej prawie półwiecznej działalności.

Stanisław Tułodziecki
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W ubiegłym roku zainteresowania Koła Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Wałbrzychu skupiały 
się wokół przygotowań do jubileuszu 20-lecia działalności, 
czego zwieńczeniem była Ogólnopolska Konferencja w Za-
mku Książ, o czym pisaliśmy w „Przyjacielu Dziecka” nr 
7–12/2012. Tym razem chcemy pokazać kilka przykładów 
codziennej działalności wałbrzyskiego koła. 

Na początku roku dominowały starania wokół 1% od 
podatku. Wykonywano różne gadżety, które rozdawano spo-
łeczności wałbrzyskiej oraz wręczano gościom konferencji w 
Książu. Były to broszki z kolorowych materiałów, podstawki 
z gliny, na których widniało logo koła i napis „XX lat Koła 
Wałbrzyskiego”. Bardzo wiele czasu zajęło wykonywanie z 
kartonu i bibuły skrzydeł do kostiumów potrzebnych dla osób 
śpiewających nasz hymn. Warto dodać, że nasz hymn został 
nagrany na płytę w profesjonalnym studio. 

równolegle odbywały się zajęcia dla rodziców. rodzice 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczestniczyli w zaję-
ciach warsztatowych z wykorzystaniem takich form pracy, 
jak wykłady, dyskusje, swobodne wypowiedzi, obserwacja, 
zabawa, psychodrama, burza mózgów, ćwiczenia rucho-
we, oddechowe, relaksacja, metody wizualne (filmy) i inne. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach rodzice poszerzyli swoją 
wiedzę w zakresie: kształtowania umiejętności interperso-
nalnych i komunikacyjnych, dzielenia się doświadczeniem 
w radzeniu sobie z problemami w rodzinie, przełamywania 
stereotypów i uprzedzeń społecznych związanych z sek-
sualnością osób niepełnosprawnych, norm rozwojowych 
dzieci i młodzieży, rozpoznawania potrzeb emocjonalnych 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poznania własnych 
zasobów psychofizycznych niezbędnych w stymulacji 
dziecka. 

rodzice, mający jakiekolwiek problemy w wychowywaniu 
swojego dziecka lub w życiu rodzinnym, mogą korzystać 
z indywidualnych porad lub konsultacji z psychologiem i 
pedagogiem.

W miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące 
odbywają się zebrania rodziców dzieci niepełnosprawnych 
w celu podsumowania dotychczasowych dokonań i przy-
gotowania planów na bliższe i dalsze terminy. Jest również 
czas na kawę lub herbatę, luźne rozmowy, wymianę do-
świadczeń. 

Uroczystości, wycieczki, wczasy

Co roku organizujemy uroczyste śniadanie Wielkanocne. 
Część produktów kupujemy, część dostajemy od sponsorów, 
a część przygotowują rodzice, np. pieką ciasta. Wszyscy 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD  
w Wałbrzychu – 20 lat działalności

Samodzielnie i z przyjaciółmi
Głównym naszym dążeniem jest wszechstronny rozwój dziecka i młodej osoby niepełnosprawnej 

ruchowo oraz upośledzonej umysłowo.

składamy sobie życzenia, dzielimy się jajkiem i spożywamy 
przygotowane pokarmy. Na zorganizowania świątecznego 
spotkania otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta 
Wałbrzycha. 

Inną okazją do organizowania atrakcyjnych imprez jest 
Dzień Dziecka. Są wtedy zabawy integracyjne, różne gry, 
tańce śpiewy. Nie może też zabraknąć poczęstunku, którym 
zwykle są ciasta, galaretki z owocami, kiełbaski pieczone na 
ognisku. Oczywiście są też mikołajki, andrzejki, Dzień Matki i 
wiele innych okazji, które uroczyście obchodzimy. 

Naszą ulubioną formą rekreacji są wycieczki i rajdy w 
bliskie i dalekie okolice. Bardzo atrakcyjny okazał się na 
przykład wyjazd do Wrocławia, gdzie zwiedziliśmy ZOO, 
urokliwy rynek, Katedrę Wrocławską oraz Ostrów Tumski. 
Spacerowaliśmy przeuroczymi uliczkami, oglądając zabyt-
kowe kamienice, kościoły, pomniki, place itp. Po tak inten-
sywnym zwiedzaniu wszystkim smakował obiad w ładnej 
restauracji. 

a już na zawsze w naszej pamięci pozostanie IX rajd In-
tegracyjny do Częstochowy na Jasną górę w podziękowaniu 
za 20 lat, podczas których dużo dobrego się u nas zdarzyło. 
W rajdzie wzięły udział 42 osoby, w tym 23 niepełnosprawne, 
z czego 5 na wózkach. Na Jasnej górze uczestniczyliśmy w 
mszach św. oraz zwiedziliśmy obiekty muzealne: Skarbiec, 
arsenał, Muzeum 600-lecia, Kaplicę Pamięci Narodowej, Ba-
stion Św. rocha, Salę rycerską i inne miejsca. Zobaczyliśmy 
wiele ciekawych rzeczy. Była to wspaniała lekcja historii. rajd 
był dofinansowany przez Gminę Wałbrzych oraz Starostwo 
Powiatowe (PCPR) Wałbrzych ze środków Państwowego 
Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Byliśmy również w Koszęcinie, gdzie obejrzeliśmy filmy 
o powstaniu Zespołu i Pieśni Tańca „Śląsk”, zwiedziliśmy 
Ośrodek Kultury regionalnej „U Myrcika” ze wspaniałymi 
zbiorami dotyczącymi historii Ziemi Śląskiej. 

W trzeci dzień rajdu pojechaliśmy do odległej o 35 km od 
Częstochowy miejscowości gidle, gdzie nawiedziliśmy Sank-
tuarium Matki Boskiej gidelskiej. Dzieje tego sanktuarium są 
ściśle związane z historią maleńkiej, bo zaledwie dziewięcio-
centymetrowej figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem, w sposób 
niezwykły znalezionej w 1516 roku na polu, należącym do 
włości rodziny gidzielskich. O historii tego niezwykłego miej-
sca opowiedział nam Ojciec Dominikanin. 

Bardzo ciekawym miejscem jest Park Miniatur Sakralnych 
w Częstochowie przy ul. Złotej, gdzie w jednym miejscu 
można w miniaturowych wymiarach obejrzeć takie świątynie, 
jak hiszpańskie Santiago de Compostela, plac św. Piotra w 
rzymie, Bazylikę Narodzenia Chrystusa w Betlejem, a także 
sanktuaria Matki Bożej w Fatimie, Medjugorie, lourdes, 
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Montserrat, altotting, la Salette i inne. Światowe zabytki 
sztuki sakralnej są rzetelnie odwzorowane i wykonane w 
skali 1: 25. 

Ostatniego dnia rajdu zwiedziliśmy muzeum monet i me-
dali Jana Pawła II. Muzeum powstało dzięki wielkiej pasji i nie-
spożytej energii prezesa firmy President Electronics Poland 
Krzysztofa Witkowskiego, wspieranego w swoim działaniu 
przez współwłaścicieli firmy groupe President Electronics 
z Francji. Muzeum posiada blisko 6 tysięcy eksponatów 
pochodzących z różnych zakątków świata. 

We wrześniu 2012 roku pojechaliśmy już po raz drugi do 
Chorwacji. Pogoda była cudowna, codziennie około 300C. 
Zwiedziliśmy Trogir, które jest malowniczym miasteczkiem, 
gdzie każdy kamień jest zabytkiem. Miasteczko zrobiło na 
nas ogromne wrażenie, toteż do niego wracaliśmy, aby 
spacerować zaczarowanymi uliczkami i czuć niepowtarzalną 
atmosferę tego miejsca. W Trogirze przebywaliśmy 10 dni, 
zażywając codziennie niezapomnianych kąpieli słonecznych 
i morskich. Kto sobie życzył, brał udział w bardzo ekscytu-
jących wycieczkach, wśród których dużym powodzeniem 
cieszył się rejs statkiem na wyspę Szolta.

Różnorodność na co dzień 

Szczególnie ważnym wydarzeniem były uroczyste ob-
chody zorganizowane z okazji 20-lecia naszego Koła w 
Zamku Książ w dniach 26–28 października 2012 r. „Przyjaciel 
Dziecka” w numerze 7–12/2012 zamieścił fotoreportaż oraz 
relację z przebiegu jubileuszu, zatem nie ma potrzeby jego 
powtórnego opisywania. Warto jednak powtórzyć temat ogól-
nopolskiej konferencji, jaka się w ramach jubileuszowych ob-
chodów odbyła w Książu: „aktywne metody pracy grupowej 
ze środowiskiem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”.

Na co dzień podopieczni Koła robią to, co zwykle: uczest-
niczą w spotkaniach, zebraniach, seminariach i imprezach 
organizowanych we własnym kole, jak również przez inne 
stowarzyszenia, kościół czy samorząd. Dzieci i młodzież 
niepełnosprawna uczestniczy w grupowych zajęciach tera-
peutycznych, które odbywają się 1 raz w miesiącu. 

Ta różnorodna działalność nie byłaby możliwa bez ogrom-
nego zaangażowania sympatyków, sponsorów, zarządu i 
członków Koła. Pamiętamy o wszystkich naszych przyjacio-
łach i przy każdej okazji staramy się im dziękować, jak tylko 
umiemy: czy to rzeczowo, czy przez modlitwę. Do naszych 
najwierniejszych sponsorów należą Państwo Małgorzata i 
Dariusz Błaszczyk. 

Dziękujemy także za owocną i dobrą współpracę przed-
stawicielom administracji rządowej i samorządowej, wśród 
których są: Starosta Robert Ławski, Prezydent Wałbrzycha 
R. Szełemej, dyrektor PCPr Marek Śpiewak, kierownik 
Stanisław Bartoszewicz, kierownik Biura Kultury, Sportu, 
Turystyki i Spraw Społecznych UM Jano Jędrusik. 

gorące podziękowania składamy również wszystkim pra-
cownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wał-
brzychu na czele z dyrektor Urszulą Polowy i wicedyrektor 
Urszulą Wiercioch.

Antoni Piątek
Koło Pomocy Dzieciom

i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD
W Wałbrzychu

Wspomnienie  
o Stanisławie Olbrychcie

(����–�0��)

Stanisław Olbrycht, wybitny działacz Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, sekretarz Komisji Histo-
rycznej, do ostatnich chwil życia oddany spra-
wom dzieci odszedł na zawsze. Wspomnienie o 
Nim, które publikujemy, niech będzie hołdem dla 
Jego wieloletniego zaangażowania w społeczną 
działalność na rzecz dzieci i dla ich dobra. 

 
Drogi Stanisławie! Przyjacielu Dzieci!

Pozostawiłeś ten świat, a więc i nas. Za wcześnie, 
stanowczo za wcześnie! Bliscy, przyjaciele, ludzie dobrzy 
i czynu zawsze odchodzą za wcześnie. Wyroki losu są 
jednak ostateczne dla tych, co odchodzą i bolesne dla 
tych, co pozostali, co Cię cenili i kochali.

Byłeś osobą wyjątkową. Twoje zaangażowanie w bez-
interesowną, szlachetną działalność na rzecz wychowania 
dzieci i młodzieży zawsze budziło podziw, szacunek i 
najwyższe uznanie.

W całym kraju zasłynąłeś przede wszystkim z przygo-
towywania młodzieży do działalności społecznej na rzecz 
dzieci. a więc z przygotowywania młodych na przyszłych 
działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Swój emocjonalny stosunek do spraw dzieci, Towa-
rzystwa i Ziemi Jeleniogórskiej oraz swój talent literacki 
z powodzeniem wykorzystałeś do utrwalenia wszystkie-
go, co było piękne, wartościowe i ważne w działalności 
ludzi, ogniw i placówek Towarzystwa. Twoja oryginalna, 
kronikarska twórczość stanowi bezcenną wartość dla 
współczesnych i przyszłych Przyjaciół Dzieci.

Ze względu na swój wspaniały dorobek w tej dziedzi-
nie zostałeś sekretarzem Komisji Historycznej Zarządu 
głównego Towarzystwa. Mieliśmy nadzieję, że staniesz 
się głównym kronikarzem naszego stowarzyszenia. Twoje 
opracowania zamieszczone w „Przyjacielu Dziecka” i na 
naszych stronach internetowych stanowią cenną inspira-
cję do dalszej działalności Towarzystwa, w tym Komisji 
Historycznej.

Byłeś prawdziwym społecznikiem. Człowiekiem skrom-
nym, pogodnym, pracowitym i spolegliwym. Będzie nam 
Ciebie bardzo, ale to bardzo brakowało. Jesteśmy po-
grążeni w wielkim smutku i żalu. Mamy cichą nadzieję, że 
potrafimy kontynuować dzieło przez Ciebie rozpoczęte.

Żegnaj! Cześć Twojej pamięci!
Składamy wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie 

i wszystkim tym, którzy Cię opłakują.

W imieniu Komisji Historycznej Zg TPD
Bohdan Tracewski
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od początku swojej dzia-
łalności doceniało wagę wychowania przedszkolnego. W 
okresie międzywojennym rozwijały się różne formy opieki 
nad dziećmi, w tym również nad najmłodszymi. Dziś już mało 
kto pamięta, co to były kuchnie mleczne, zaś nazwę ogródki 
jordanowskie wyparły place zabaw. 

Z książki Bohdana Tracewskiego pt. „Przyjaciele dzieci”, 
będącej znakomicie opracowaną historią TPD, można się 
dowiedzieć wielu interesujących faktów m.in. na temat opieki 
przedszkolnej. Już w czasach przedwojennych zauważono 
na przykład, że sporo dzieci przychodzi do szkoły ze swoim 
młodszym rodzeństwem. Stąd pomysł odrębnych zajęć dla tej 
grupy wieku, co zaowocowało powstaniem pierwszych przed-
szkoli. Po wojnie działacze TPD postulowali upowszechnienie 
wychowania przedszkolnego, a wobec braku odpowiedniej 
liczby tych placówek sami organizowali przedszkola, które 
zapewniały dzieciom bezpieczny kilkugodzinny pobyt, pra-
widłowe żywienie oraz zajęcia rozwojowe, bardzo ważne z 
punktu widzenia przygotowania do nauki w szkole. Dbano 
również o to, aby przy przedszkolach były odpowiednio 
urządzone ogródki jordanowskie. Na początku lat pięćdzie-
siątych w całym kraju było ponad 580 przedszkoli TPD, które 
obejmowały opieką ponad 30 tys. dzieci. Na wsiach w tym 
czasie, w okresie prac polowych, funkcjonowało prawie 1700 
sezonowych dziecińców, które obejmowały opieką przeszło 
70 tysięcy dzieci. Bardzo ważnym przedsięwzięciem było 
zakładanie ognisk przedszkolnych TPD, które przeważnie 
funkcjonowały w szkołach. Zajęcia, które odbywały się 2–3 
razy w tygodniu, umożliwiały dzieciom nadrobienie rozma-
itych braków rozwojowych, stwarzały szansę na łatwiejsze 
sprostanie wymaganiom szkolnym. Wymienić należy również 
przedszkola społeczne, które TPD tworzyło i prowadziło przy 
współudziale rodziców. Jak widać choćby z tego krótkiego 
przeglądu działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przez cały 
okres swojej działalności doskonale rozumieli, ile dla dzieci i 
ich rodziców znaczy odpowiednio zorganizowane przedszko-
le, dostrzegając przy tym różnorodność potrzeb i organizując 
rozmaite, odpowiednie formy opieki dla najmłodszych.

W województwie warmińsko-mazurskim

Obecnie TPD nadal aktywnie zajmuje się propagowaniem 
i organizowaniem przedszkoli; w wielu regionach organiza-
cja może się poszczycić znacznymi osiągnięciami w tym 
zakresie. Należy do nich elbląski oddział TPD, który w roku 
2006 przystąpił do unijnego projektu Kapitał Ludzki, umożli-
wiającego zdobycie dofinansowania na realizację projektów 
inwestujących w człowieka, jego wiedzę, umiejętności i 
potencjał, czyli podejmowanie rozmaitych inicjatyw, w tym 
organizowanie przedszkoli. 

Przedszkola TPD w powiecie elbląskim

Przedszkoli w Polsce wciąż brakuje. Tym cenniejsze są wszelkie inicjatywy, które mają na celu rozwiązanie tego 
problemu. 

Człowiek – najlepsza inwestycja
W roku 2008 w województwie warmińsko-mazurskim 

wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do przedszkola był 
najniższy w kraju. Do przedszkoli chodziła niespełna jedna 
trzecia dzieci, przy czym ogromne były różnice między 
miastem a wsią. W miastach do przedszkoli chodziło 51 
proc. dzieci, zaś zaledwie 9 proc. na wsi. W skali powiatów 
przedstawiała się ta sytuacja równie dramatycznie. W 5 gmi-
nach powiatu elbląskiego tylko 27 proc. dzieci korzystało 
z wychowania przedszkolnego, zaś w 4 gminach powiatu 
braniewskiego, gdzie mieszkało pół tysiąca dzieci w wieku 
3–5 lat, nie było w ogóle żadnego przedszkola.

Wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej w 9 
gminach wiejskich powiatu elbląskiego i braniewskiego był 
głównym, ale nie jedynym celem przedsięwzięcia działaczy 
TPD z tego terenu. Uważali oni, że nie wszyscy rodzice 
są przekonani o potrzebie edukacji przedszkolnej dzieci, 
dlatego współpraca z rodziną stała się stałym zadaniem 
przedszkolnych placówek TPD. Celem było m.in. rozwinięcie 
umiejętności wychowawczych rodziców.

Czym jest punkt przedszkolny

Wydane przez MEN rozporządzenie dotyczące innych 
form wychowania przedszkolnego miało być środkiem za-
radczym na małe upowszechnienie edukacji przedszkolnej w 
Polsce. Pozwoliło na tworzenie tzw. innych form wychowania 
przedszkolnego, tj. zespołów wychowania przedszkolnego 
oraz punktów przedszkolnych.

Publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przed-
szkolnego mogą uzupełniać sieć przedszkoli wszędzie tam, 
gdzie liczba dzieci w wieku 3–5 lat zamieszkałych na danym 
obszarze uzasadnia taką potrzebę. Placówki te mogą być 
zakładane przez gminy, organizacje pozarządowe, związki 
wyznaniowe czy osoby fizyczne.

Zajęcia w zespole wychowania przedszkolnego mogą 
być prowadzone w niektóre dni tygodnia, minimum 3 
godziny w ciągu dnia i najmniej 12 godzin w ciągu tygo-
dnia. Natomiast punkt przedszkolny prowadzi zajęcia we 
wszystkie dni robocze w tygodniu, przez cały rok szkolny, 
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
Czas pracy placówki powinien być elastyczny, dostosowa-
ny do lokalnych potrzeb i możliwości. grupy przedszkol-
ne mogą liczyć od 3 do 25 dzieci, zależnie od wielkości 
pomieszczeń. 

Warunkiem tworzenia innych form wychowania przed-
szkolnego jest uzyskanie wpisu do ewidencji gminy właści-
wej ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Organ 
prowadzący placówkę musi także uzyskać pozytywne opinie 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz ko-
mendanta Państwowej Straży Pożarnej. aby je zdobyć, nale-
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ży zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki, szczegółowo 
określone w rozporządzeniu.

lokal, w którym prowadzone są zajęcia, musi być wy-
posażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolne-
go. Nauczyciel zatrudniony do pracy w placówce powinien 
posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, 
określone odrębnymi przepisami prawa oświatowego.

Są to najważniejsze wymagania określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 
r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkol-
nego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania (z późn. zm.).

Profesjonalne działanie
 
Elbląskie TPD bardzo profesjonalnie podeszło do organi-

zowania placówek przedszkolnych. gminy, z którymi nawią-
zało współpracę, udostępniły bezpłatnie lokale, przeważnie 
w świetlicach środowiskowych i wiejskich oraz w klasach 
szkolnych. Pozostałymi sprawami, czyli adaptacją pomiesz-
czeń do celów przedszkolnych, wyposażeniem w sanitariaty, 
meble, zabawki, pomoce edukacyjne zajęło się TPD. Zor-
ganizowano także akcję informacyjną w formie plakatów, 
informacji w lokalnej prasie oraz spotkań z rodzicami.

I tak w marcu 2009 roku w punktach przedszkolnych 
TPD pojawiły się dzieci. W każdej placówce zapewniono 
po 20 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podjęto wiele 
działań mających na celu przybliżenie znaczenia opieki i edu-
kacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka, np. zorganizowano 
konferencję, podczas której omówione zostały dobre prak-
tyki w zakresie funkcjonowania różnych form wychowania 
przedszkolnego w Polsce i krajach UE. Zorganizowano dla 
nauczycieli szkolenia z udziałem doradcy metodycznego, 
zaś dla dzieci wiele dodatkowych zajęć rozwijających, jak 
wyjazdy do kina, teatru, imprezy integracyjne, wycieczki itp. 
Często zajęcia urozmaicają dzieciom zapraszani goście, np. 
dziadek czytający bajki czy babcia z konfiturami. W progra-
mie są wizyty w remizie strażackiej, na posterunku policji, w 
gabinecie stomatologicznym, zajezdni tramwajowej, zoo, go-
spodarstwie agroturystycznym i innych ciekawych miejscach 
poszerzających wiedzę dzieci o otaczającym świecie. Udało 
się również pokonać tak istotną trudność, jaką w warunkach 
wiejskich jest znaczne rozproszenie miejsc zamieszkania 
rodzin, organizując odpowiedni transport dla dzieci. 

Dużo chętnych

Punkty przedszkolne cieszyły się dużym powodzeniem, 
o czym świadczy fakt, że zamiast zaplanowanych 360 dzieci, 
uczęszczało do nich aż 441 kilkulatków. Z analizy ankiet na 
temat pracy placówek wynika, że rodzice oceniają ich pracę 
bardzo wysoko, widzą duże postępy w rozwoju i umiejętnoś-
ciach swoich dzieci. Zaobserwowali, że stały się one bardziej 
samodzielne, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i oso-
bami dorosłymi, lepiej mówią i są bardziej śmiałe. rodzice 
widzą też wiele korzyści, które sami odnoszą dzięki uczęsz-
czaniu dziecka do przedszkola. Wskazują na poszerzenie 
swojej wiedzy pedagogicznej, możliwość dokształcania się, 
a nawet na wpływ dotyczący podjęcia decyzji o urodzeniu 
kolejnego dziecka. 

Organizatorzy podjęli również decyzję o wydawaniu cza-
sopisma – biuletynu pt. „Świat Przedszkolaka”, w którym 
zamieszczono wiele artykułów na temat roli przedszkola w 
przygotowaniu do nauki szkolnej, znaczenia zabawy w życiu 
małego dziecka, korzyści z głośnego czytania. Znalazło się 
również miejsce na propozycje zabaw, zajęć plastycznych i 
ruchowych oraz informacje z codziennego życia przedszko-
la, dzięki czemu rodzice mogli się dowiedzieć, co i kiedy 
konkretnie robiły ich pociechy oraz obejrzeć zdjęcia z zajęć, 
zabaw, imprez i wycieczek. Biuletyn cieszył się poczytnością, 
mama Julii na przykład napisała: „Fajny ten biuletyn. Takie 
ciekawe rzeczy w nim pisali. Mnie najbardziej podobało się o 
tym, czego dziecko uczy się w przedszkolu. Psycholog chy-
ba napisał. I te takie krótkie informacje o zajęciach w naszych 
punktach, też bardzo potrzebne. Zawsze szukałam swojego 
przedszkola, ale o innych też milo było poczytać”. 

Małgorzata Kalkowska, doradca metodyczny, pisze: 
„Wychowanie przedszkolne to pierwsze i najważniejsze 
ogniwo w edukacji, to szansa na łatwiejsze wkroczenie w 
rola ucznia. Dzięki projektom TPD taką możliwość otrzymało 
wiele dzieci z terenów wiejskich. Fundusze unijne spowo-
dowały, że edukacja przedszkolna znowu stała się ważnym 
elementem polityki samorządów. Dzięki naszym wspólnym 
staraniom wszystkie osoby uczestniczące w przedsięwzię-
ciu skorzystały z niego. Dzieci otrzymały możliwość nauki i 
wspólnej zabawy, rodzice znaleźli wsparcie w wychowaniu 
dzieci, nauczycielki zdobyły cenne doświadczenie i wzboga-
ciły swój warsztat pracy. Mam ogromną satysfakcję z tego, 
że miałam w tym swój udział”. 

Z kolei pedagog Małgorzata Meisner stwierdza: „W 
punktach przedszkolnych TPD spotkałam się przede wszyst-
kim z rodzicami szukającymi nowych, skuteczniejszych me-
tod wychowawczych. W zdecydowanej większości były to 
osoby, które już teraz myślą o tym, jak rozwijać potencjał 
intelektualny swoich dzieci, jak wspierać rozwój ich zaintere-
sowań, motywować do aktywnego spędzania czasu wolne-
go. Moja rola polegała przede wszystkim na uświadomieniu 
rodzicom ich potencjału rodzicielskiego oraz na udzielaniu 
pomocy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zależało 
mi na tym, aby rodzice zdobyli większą wiedzę psychologicz-
no-pedagogiczną i umiejętnie ją wykorzystywali w codzien-
nych kontaktach z dzieckiem. Wielokrotnie podkreślałam, 
że naszym wspólnym celem jest wszechstronny, prawidłowy 
rozwój dzieci”. 

Ważny jest rozwój mowy u dzieci, do czego w warunkach 
domowych nie zawsze przywiązuje się należytą wagę. logo-
peda Marzena Karman mówi, że większość dzieci ma kłopo-
ty z prawidłowym mówieniem i konieczna jest wtedy fachowa 
pomoc. Wady wymowy mogą bowiem bardzo utrudnić naukę 
czytania i pisania, a nawet późniejsze funkcjonowanie w 
społeczeństwie. „W punktach przedszkolnych, w których 
pracowałam – mówi – udało mi się objąć wsparciem logo-
pedycznym wszystkie dzieci, nawet te poprawnie mówiące”. 
Podkreśla, że przeoczenie i zaniedbanie wieku rozwojowego 
najmłodszych dzieci może przynieść nieodwracalne szkody 
w kształtowaniu ich ogólnej sprawności intelektualnej. 

Efekty i opinie

Wypowiedzi nauczycielek pracujących w punktach 
przedszkolnych TPD potwierdzają ważną rolę wczesnego 



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2013

wychowania przedszkolnego w rozwoju dzieci. różnorod-
ność zajęć sprawia, że są one dla dzieci bardzo atrakcyjne, 
wyzwalają inicjatywę i energię. „Każdy przedszkolak lubi 
czasami pobawić się w kuchni – mówi Paulina Zarychta z 
Punktu Przedszkolnego w Jegłowniku. – W domu rodzice nie 
zawsze mają na to czas i cierpliwość. W „kuchcikowie” dzieci 
największą radość miały jednak z tego, że mogły częstować 
bliskich swoimi potrawami. Niejednokrotnie opiekunowie 
byli zaskoczeni umiejętnościami dzieci, a także starannością 
wykonania przysmaków”.

Edyta Solecka z Punktu Przedszkolnego w lipowinie 
opowiada o szacunku dla przyrody: „aby dzieci szanowały 
przyrodę, muszą ja poznać. Doskonałą okazją do tego są 
spacery, zabawy na łące lub w parku. Poprzez częste obco-
wanie z przyrodą dzieci uczą się szacunku do niej oraz stają 
się wrażliwe na jej piękno. Przedszkolaki opiekowały się 
także roślinami w sali, przeprowadzały badania właściwości 
lodu, śniegu, dokarmiały ptaki zimą”. 

Zalety bycia przedszkolakiem podkreśla Marzena Wa-
kieć, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowicy: „Uczestnictwo 
dzieci w zajęciach przedszkolnych powoduje skrócenie okre-
su adaptacji w grupie szkolnej średnio o trzy miesiące. Dzieci 
są śmielsze, odważniejsze i „ułożone” do pracy w zespole. 
Do szkoły trafiają z wieloma pozytywnymi nawykami”. a oto 
opinia Zofii Podleckiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Piotrowcu: „Prowadzony w przedszkolu proces uspołecz-
niania chroni dziecko przed „wstrząsem szkolnym”, sprzyja 
harmonijnemu rozwojowi osobowości, co w naszej szkolnej 
praktyce zmieniło znacznie utarty schemat pierwszoklasisty 
zagubionego, płaczącego i wycofanego.”

Funkcjonowanie przedszkoli TPD w powiecie elbląskim 
potwierdza zalety i wartość wychowania przedszkolnego. 
Wzorowe prowadzenie punktów przedszkolnych zostało 
docenione, a najlepsze inicjatywy w każdej z czterech kate-
gorii (edukacja, rynek pracy, integracja społeczna, przedsię-
biorczość) otrzymały tytuł „Dobra praktyka EFS na Warmii i 
Mazurach”. Z kolei spośród tych dobrych praktyk wyłoniono 
zwycięzcę, a tytuł „ambasador EFS 2011 w województwie 
warmińsko-mazurskim” otrzymało TPD za projekt „Punkty 
przedszkolne w powiecie elbląskim. – „Punkty przedszkolne 
to rozwojowa inicjatywa skierowana bezpośrednio do dzieci 
z obszarów wiejskich – zauważa Ksenia Wrzesińska, kierow-
nik regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu. – Zawarta w niej 
idea dała szansę najmłodszym mieszkańcom niewielkich 
miejscowości i ich rodzinom na rozwój intelektualny poprzez 
naukę, warsztaty i zabawę. To przyjemność nagradzać tego 
typu wartościowe projekty”.

Co dalej?

realizacja projektów nie obyła się bez niepokoju o ich 
przyszłość. Fundusze unijne przyznawane są bowiem na 
określony czas. Prasa lokalna sekundowała działalności 
TPD, chwaląc inicjatywę, ale również alarmując, gdy niektóre 
punkty przedszkolne zakończyły pracę, gdyż gmin nie stać 
było na ich utrzymanie, a pieniądze z UE się skończyły. Jed-
nak jak informuje „Dziennik Elbląski” z 4 września 2012 r.,  
rozmowy dyrektora Biura TPD Łukasza Dembińskiego z 
nowym wójtem gminy gronowo Elbląskie Marcinem Ślę-
zakiem zaowocowały obietnicą, że punkt przedszkolny zo-
stanie uruchomiony na nowo. Tylko w gminach godkowo i 

Wilczęta dwa punkty mają być zlikwidowane, choć rozważa 
się również możliwość ich przeniesienia. Szansą na utrzyma-
nie placówek w tych gminach są nowe projekty realizowane 
przez elbląskie TPD. 

Coraz więcej przedstawicieli samorządów docenia 
wagę edukacji przedszkolnej. Oto opinia burmistrza Miasta 
i gminy Tolkmicko Andrzeja Lemanowicza: „rodzicom 
bardzo zależy, żeby punkt przedszkolny istniał nadal. Ja 
także jestem tego zdania. gmina powinna finansować jego 
dalsze prowadzenie. Przedszkole jest dzieciom bardzo 
potrzebne i nie możemy oszczędzać na edukacji naj-
młodszych obywateli”. Podobnego zdania jest wójt gminy 
Markusy Wiesław Wielesik, który stwierdził: „Przed 2009 
rokiem w gminie Markusy nie było żadnego przedszkola. 
Ucieszył nas pomysł utworzenia punktu przedszkolnego 
przy współpracy z TPD. Okazało się, że zainteresowanie 
jest tak duże, że nie udało się objąć edukacją wszystkich 
dzieci. Dlatego teraz planujemy utworzenie kolejnej takiej 
placówki”. Podobnych poglądów i opinii jest coraz więcej. 
Problem w tym, aby różnych form opieki przedszkolnej 
szybko przybywało. 

Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z samorząda-
mi powinna przyczynić się do tego, by opieka oraz edukacja 
przedszkolna na wsi i w małych miejscowościach, ale także w 
tych większych, gdzie również brakuje miejsc w przedszko-
lach, stała się oczywistością.

Irena Malanowska

W artykule wykorzystano informacje zawarte w broszurze „Punkty przedszkolne 
TPD”. Wyd. TPD Elbląg 2012. Kierownicy projektów, koncepcja i opracowanie: 
Łukasz Dembiński i Anna Dmitrzak-Stefańska.
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Idea upowszechniania wychowania przedszkolnego przy-
świecała Towarzystwu Przyjaciół Dzieci niemal od początku 
istnienia. Później, w latach dziewięćdziesiątych, w okresie 
transformacji ustrojowej, gdy zaczęły powstawać liczne śro-
dowiskowe ogniska wychowawcze TPD, obejmowały one 
opieką po południu dzieci w wieku szkolnym, a przed połu-
dniem dzieci przedszkolne. Założeniem było, aby ogniska 
były placówkami wielofunkcyjnymi, uwzględniającymi rów-
nież organizowanie opieki przedszkolnej dla dzieci. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było jedną z trzech głów-
nych organizacji, postulujących rozszerzenie edukacji przed-
szkolnej w oparciu o alternatywne formy wychowania przed-
szkolnego, co przyczyniło się do rozpisania w 2006 r. przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
na przedszkolne formy edukacji, skierowanego głównie do 
środowisk wiejskich. 

Opieka i edukacja

W latach 2007–2008 zachodniopomorskie TPD zreali-
zowało projekt „Wiejskie Ogniska Przedszkolne”, w wyniku 
czego na terenie 12 powiatów i 23 gmin woj. zachodniopo-
morskiego powstały punkty przedszkolne w 41 wsiach. Ogó-
łem objęto edukacją przedszkolną 553 dzieci od 3 do 5 lat w 
grupach zróżnicowanych wiekowo przez 5 godzin dziennie 
we wszystkie dni robocze. Innym celem było dążenie do 
zmiany postaw rodziców dotyczących konieczności edukacji 
przedszkolnej własnych dzieci, a także upowszechnianie tej 
formy opieki na poziomie gmin i województw.

Małe placówki przedszkolne zostały uruchomione w ra-
mach środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. Warto 
podkreślić, że po raz pierwszy z dziećmi pracował nie tylko 
wykwalifikowany nauczyciel, ale również logopeda, psycho-
log, instruktor rytmiki,

Doświadczenie TPD i innych organizacji w tym zakresie za-
owocowało wpisaniem w 2009 r. do Ustawy o Systemie Oświa-
ty innych form wychowania przedszkolnego jako możliwych 
do realizacji i dofinansowywania z budżetów gminnych.

Więcej placówek

Obecnie opieka przedszkolna jest ciągle rozszerzana 
przez TPD, ale również przez inne organizacje i samorządy 
gmin. Na upowszechnienie wychowania przedszkolnego 
wpłynęła również możliwość aplikowania o środki finansowe 
z EFS POKl działanie 9.1.1. i 9.5.

Obecnie na terenie zachodniopomorskiego TPD do reje-
strów oświatowych wójtów i burmistrzów wpisanych jest 44 
przedszkoli i punktów przedszkolnych. Dodatkowo realizo-
wanych jest 5 projektów dla 10 nowych placówek.

Przedszkola w zachodniopomorskim TPD

Fakty i refleksje
Przeszkodą w szybszym rozszerzaniu sieci przedszkolnej jest, mimo dużych środków z EFS,  

brak centralnej subwencji oświatowej na przedszkola.

Dotychczasowe doświadczenia Towarzystwa w rozsze-
rzaniu wychowania przedszkolnego nasuwają szereg uwag i 
wniosków. aby zwiększyć ilość dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, trzeba nadal organizować i powiększać sieć 
punktów przedszkolnych oraz zabiegać o wydłużenie ich cza-
su pracy do 9 godzin dziennie. Pomogłoby to rodzicom w pod-
jęciu pracy, która zwłaszcza w środowiskach wiejskich znajdu-
je się w coraz większej odległości od miejsca zamieszkania. 
Ułatwiłoby to również w dużym stopniu dowożenie dzieci do 
przedszkoli, gdyż łatwiej rano w drodze do pracy zboczyć z 
trasy, a po pracy odebrać dziecko. W przypadku placówek, w 
których wydłużono z 5 do 9 godziny pracy, zwiększyło się dzię-
ki temu zainteresowanie rodziców umieszczeniem dziecka w 
przedszkolu, a liczba dzieci w grupie wzrosła z 15 do 25. 

Potrzebna subwencja oświatowa

Przeszkodą w szybszym rozszerzaniu sieci przedszkol-
nej jest, mimo skierowania dużych środków z EFS, brak 
centralnej subwencji oświatowej na przedszkola, co dotyka 
zwłaszcza gminy wiejskie, których zasobność budżetów i 
osób tam zamieszkujących jest za mała, aby tworzyć nowe 
i kontynuować już istniejące przedszkola, które powstały 
ze środków EFS.

Warto zauważyć, że subwencja oświatowa winna być 
wyższa na przedszkola w gminach wiejskich niż w miejskich 
z powodu rozproszenia miejsc zamieszkania dzieci, co 
umożliwia tworzenie tylko mniejszych punktów przedszkol-
nych, a jednocześnie generuje wyższe koszty związane z 
ich prowadzeniem.

Obniżenia do 2 lat wymaga wiek dzieci objętych wycho-
waniem przedszkolnym. Należy tu wziąć pod uwagę wcześ-
niejszą dojrzałość dzieci oraz brak sieci żłobków. Objęcie 
większej liczby dzieci wychowaniem przedszkolnym pozwo-
liłoby również na objęcie dożywianiem „dzieci głodnych”, 
których liczba w tej populacji wiekowej jest podobna jak w 
rocznikach szkolnych.

Korekty wymaga Ustawa o Systemie Oświaty, która wska-
zuje, że dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu roz-
woju mogą być objęte takim wspomaganiem tylko w oparciu o 
„normalne” przedszkola, natomiast nie uwzględnia innych form 
wychowania przedszkolnego. Dzieci ze środowisk wiejskich, 
mimo że są obecne w dziewięciogodzinnym punkcie przed-
szkolnym, nie mogą być objęte tą formą wsparcia, co oznacza, 
że są pozbawione specjalistycznego wspomagania ich rozwo-
ju. Placówki przedszkolne, o których tu mowa, nie posiadają 
środków finansowych na realizowanie tego zadania

Zygmunt Pyszkowski
Prezes Zachodniopomorskiego  

Odziału regionalnego TPD w Szczecinie
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
w Legnicy

Dostrzegać zaangażowanie 
i aktywność

W działalności społecznej, która przecież jest wykonywa-
na bezinteresownie, bardzo ważne jest to, aby dostrzegać 
zaangażowanie i odpowiednio za nie podziękować. W Od-
dziale Okręgowym w legnicy (region Dolnośląski) dopra-
cowaliśmy się własnych form satysfakcjonowania działaczy 
i przyjaciół TPD oraz najaktywniejszych nowych kół.

Najbardziej prestiżowym wyróżnieniem lokalnym jest sta-
tuetka „Nade wszystko dziecko” przyznawana od 1998 roku 
z okazji Dnia Dziecka wieloletnim działaczom społecznym, 
mającym osiągnięcia na rzecz poprawy sytuacji życiowej 
dzieci, ochrony ich zdrowia, organizacji czasu wolnego, 
wypoczynku, rozwoju zainteresowań przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu, odznaczających się wzorową 
postawą moralną. Statuetka ta w wyjątkowych przypadkach 
nadawana jest też zbiorowo szkołom i placówkom opiekuń-
czo-wychowawczym szczególnie zasłużonym dla TPD.

Ponadto raz w roku najbardziej aktywnemu działaczowi 
TPD wręczamy statuetkę „DZIałaCZ rOKU”. Dla przyjaciół, 
sponsorów, darczyńców przeznaczamy statuetki Pomocna 
Dłoń, Dobroczyńca Roku, Sponsor Roku, a młodym wolon-
tariuszom Towarzystwa przyznajemy, zwykłej z okazji Dnia 
Wolontariusza (5 grudnia), lub za szczególne dokonania 
medal „Pomocna Dłoń”.

Od 10 lat prowadzimy cyklicznie w roku szkolnym kon-
kurs na najaktywniejsze koło w okręgu i oddziale, co miesiąc 
przyznając punkty za inicjatywy własne, udział w przedsię-
wzięciach oddziału, okręgu, udział w szkoleniach, realizację 
różnych form pomocy itp. Działania te w znaczny i wymierny 
sposób mobilizują do działania i równania do najlepszych.

W czerwcu każdego roku zapraszamy najaktywniejsze 
koła na uroczyste podsumowanie działalności z udziałem 
dyrektorów szkół i placówek, przy których działają, wręczamy 
przyznane trofea oraz nagrody rzeczowe przewodniczącym 
kół. Zwycięskie koła otrzymują też zniżkowe skierowania na 
kolonie, wycieczki i inne ulgi.

Od 2 lat również prezydent i burmistrzowie, wójtowie 
miast i gmin oraz starostowie przyznają dodatkowe wyróżnie-
nia dla najaktywniejszych kół w poszczególnych jednostkach 
samorządowych. Oczywiście pamiętamy również o różnych 
odznaczeniach TPD z okazji jubileuszy działaczy, ale także 
szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuń-
czych, w których aktywnie działają koła przyjaciół dzieci.

Te wszystkie działania, dostrzeganie i docenianie spo-
łecznych działaczy i ich wysiłku procentują aktywnością 
kół, oddziałów i stałym rozwojem TPD w środowisku, czego 
wymiernym dowodem jest ciągłe powstawanie nowych kół, 
których liczba w tym roku przekroczyła 130, a liczba dzia-
łaczy 2400. Przy czym ważne i warte podkreślenia jest to, 
że wśród działaczy jest ponad 400 młodych wolontariuszy 
– członków TPD w wieku powyżej 16 lat.

Kazimierz Pleśniak
Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w legnicy

Jubileusz Koła Pomocy Dzieciom 
 i Młodzieży Niepełnosprawnej  
przy TPD w Poznaniu

To już 20 lat
W listopadzie 2012 roku poznańskie Koło Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, które powsta-
ło przy TPD 20 lat temu, uroczyście świętowało swój 
jubileusz. W wydarzeniu tym udział wzięli m.in. Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw osób 
niepełnosprawnych Dorota Potejko; reprezentujący 
prezesa Zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Henryk Romańczuk, który, gratulując sukcesów 
w 20 lat trwającej pracy, we wzruszających słowach 
podkreślił znaczenie działalności społecznej, takiej jak 
w poznańskim kole, w organizowaniu opieki i pomocy 
dla chorych i niepełnosprawnych dzieci; w zastępstwie 
prezesa Krajowego Komitetu Emilia Kurzątkowska 
przypomniała o licznych i ważnych inicjatywach spo-
łecznego ruchu na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 
dzięki którym obecnie mogą one uczestniczyć w ży-
ciu społecznym, podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy. 
Uczestników spotkania powitała przewodnicząca koła 
Krystyna Zdunik, która również opowiedziała o dzia-
łaniach i doświadczeniach, jakich w okresie 20 lat było 
bardzo wiele. 

Koło organizuje spotkania okolicznościowe, wyjaz-
dy, wycieczki, uczestniczy w imprezach kulturalnych. 
Jest członkiem Wielkopolskiej rady Koordynacyjnej 
– Związek Organizacji Pozarządowych i Komisji Dialogu 
Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta 
do spraw osób niepełnosprawnych. „Tworzy możliwości 
współpracy z ludźmi i dla ludzi” – jak napisała w grudnio-
wym wydaniu „Filantropa” Karolina Kasprzak, życząc, 
by „nigdy nie brakowało sił do działań, a pełniona służ-
ba była zawsze źródłem satysfakcji i radości”. 

Podczas uroczystości śpiewały podopieczne koła 
Barbara Borowicz i Joanna Mazurek, wystąpiła tak-
że młodzież z poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej. O roli wczesnego wspomagania dziecka z 
niepełnosprawnością ruchową oraz wspierania go na 
każdym etapie życia mówiła psycholog Magdalena 
Trębacz.

Nie zabrakło podziękowań, odznaczeń i dyplomów 
dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz dzieci i 
dorosłych niepełnosprawnych. 

 IM

W artykule wykorzystano informacje z czasopisma „Filantrop Naszych Czasów” 
nr (217)12.



��Przyjaciel Dziecka 1–6/2013

Pan Tadeusz delikatnie otwiera drzwi do świetlicy środo-
wiskowej, którą przy ul. 3 Maja prowadzi siedlecki Oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zanim zdążyłam objąć wzrokiem 
kolorowe wnętrze, rozległy się wesołe głosy dzieci.

– Dziadek Tadeusz przyszedł! Dziadek Tadeusz!
I już kilkoro dzieci tuli się z ufnością do starszego pana. Dzieci 

potrafią intuicyjnie wyczuć dobrych ludzi.
– Kochamy Cię dziadku za to, że jesteś! – mówi jeden z 

chłopców.
Dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Tadeusz Kowalski to 

ktoś szczególny, jakże inny od osób ze środowisk, w których 
dorastają. Większość dzieci, którym pomaga TPD, pochodzi z 
niewydolnych wychowawczo, rozbitych, a niekiedy patologicz-
nych rodzin. Dzieci te potrzebują akceptacji, zainteresowania i 
łagodności – jak powietrza.

Nie człowiek, lecz anioł

– Czasem mam wrażenie, że to nie człowiek, ale anioł – mówi 
o Tadeuszu Kowalskim Alicja Solnica, która w siedleckim od-
dziale TPD prowadzi księgowość. Zna pana Tadeusza 30 lat i 
niezmiennie podziwia go za spokój, cierpliwość, kulturę osobistą 
oraz takt i empatyczny stosunek do innych.

Przez ponad 35 lat Tadeusz Kowalski pomagał dzieciom na 
różne sposoby. W czasie stanu wojennego siedleckie TPD zajęło 
się np. dystrybucją bananów i innych produktów dla dzieci z 
celiakią. W latach 70. i 80. organizowało w budynkach podsied-
leckich szkół wakacje dla dzieci z biednych rodzin oraz malców 
dotkniętych przez choroby i ułomności.

– Wtedy pieniędzy na pomoc dzieciom było o wiele więcej 
niż obecnie. Warunki były pionierskie, ale stawka żywieniowa 
pozwalała, aby podawać dzieciom wysokowartościowe posiłki 
– wspomina czasy Prl-u Tadeusz Kowalski.

Z tego okresu doskonale pamięta go pediatra Władysław 
Paćkowski, ówczesny prezes siedleckiego TPD.

– To jeden z najbardziej wartościowych ludzi, jakich spotka-
łem w życiu. Niesłychanie uczciwy i kierujący się dobrem naj-
słabszych, tych, którzy sami nie mogą się o siebie zatroszczyć 
– wspomina emerytowany lekarz Władysław Paćkowski.

W latach 80. w siedleckim oddziale TPD znalazły przytulisko 
matki niepełnosprawnych dzieci. Ich pociechy, dotknięte poraże-
niem mózgowym, potrzebowały przede wszystkim rehabilitacji, 
której wówczas nie zapewniała służba zdrowia. 

Żyje nie tylko dla siebie

– Pod parasolem TPD i przy wsparciu pana Tadeusza współ-
organizowałam dla chorych dzieci turnusy rehabilitacyjne. Pan 
Tadeusz był kimś szczególnym, kogo spotkałam w czasie, gdy 
wręcz po omacku szukałam pomocy dla mojego niepełnospraw-
nego dziecka. Należy do tych, którzy nie odwracają głowy od 
problemów innych, ale widzą drugiego człowieka, jego troski i 
– co najważniejsze – chcą pomóc i potrafią wesprzeć, dodać 
otuchy i wiary – mówi Beata Wiśniewska, która pod gościnnym 
dachem biura TPD prowadziła lokalne stowarzyszenie.

– Takich ludzi jak on, to ze świecą szukać! – Tak mówią o Tadeuszu Kowalskim, wieloletnim sekretarzu siedleckiego 
oddziału TPD, jego znajomi i współpracownicy. 

Dziadek Tadeusz
– Spotkanie z Tadeuszem 

Kowalskim wiele zmieniło 
we mnie i w moim trudnym 
macierzyństwie. Po urodze-
niu niepełnosprawnego syna 
byłam załamana, niepewna; 
po omacku, z resztą wiary w 
dobroć ludzi wstąpiłam do 
biura TPD. Spotkałam się z 
pełnym troski i współczucia 
spojrzeniem pana Tadeusza. 
Poczułam wyraźnie, że losem 
mojego dziecka ktoś się inte-
resuje. Ten człowiek chciał mi 
naprawdę pomóc! Był 1987 
rok. Prawdziwa pustynia pod 
względem systemu wsparcia dla chorych dzieci – wspomina 
Grażyna Wiącek, która teraz sama działa na rzecz innych, pro-
wadząc w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie „Krok dalej”. 

Wielkie serce

Wiele innych osób, które zetknęły się z siedleckim Korcza-
kiem, jak niektórzy mówią o Tadeuszu Kowalskim, ceni go za 
niezwykłą delikatność i skromność. W obecnych czasach należy 
on do nielicznych osób, które dalekie są od przepychania się 
łokciami… Swoja misję społeczną realizuje z taktem, wyczuciem 
i kulturą osobistą.

– Pan Tadeusz, choć przekroczył osiemdziesiątkę, ofiarnie 
roznosi po mieście ulotki zachęcające do przekazania 1 proc. 
podatku na TPD. Nie liczy kilometrów, odwiedzając odległe in-
stytucje, aby pozyskać ich przychylność. Nie narzeka, że młodzi 
go nie wyręczają. Przeciwnie. Jest szczęśliwy, że wciąż może 
zrobić coś dla dobra dzieci.

Ma ogromne serce. Ważne miejsce zajmują w nim: córka, 
wnuczek i prawnuczek, ale od 35 lat bilo i bije ono dla dzieci 
o specjalnych potrzebach, dla tych, którym dom nie zapewnia 
troski, szacunku lub bezpieczeństwa. 

Ile tych dzieci było w ciągu ponad 35 lat działania w TPD? 
Pan Tadeusz uśmiechem odpowiada na pytanie. Nigdy tego 

nie liczył. Czasem rozpoznaje na ulicy dzieci, które przed laty 
przytulały się do niego, spragnione milości. Kiedyś nazywały go 
„Tatko Tadeusz”, a teraz „Dziadek Tadeusz”.

– Moja przygoda z TPD rozpoczęła się w 1975 roku, gdy 
powstało województwo siedleckie. Towarzystwo dostosowywało 
swoją strukturę do nowego podziału administracyjnego kraju. 
Poproszono mnie o zorganizowanie I Zjazdu Wojewódzkiego 
TPD, wybrano na sekretarza Zarządu oraz powierzono etatowe 
obowiązki dyrektora siedleckiego biura – wspomina Tadeusz 
Kowalski.

Bożena Luczewska-Matejek

Reportaż „Dziadek Tadeusz” publikujemy za „Tygodnikiem Siedleckim” z 
26.02.2012 i za zgodą Autorki tekstu. 
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Tadeusz Kowalski otrzymuje odznaki: Honoro-
wy Działacz TPD oraz Przyjaciel Dziecka
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Pierwsze koło TPD w Podgórzynie powstało przy Kole 
gospodyń Wiejskich 21 marca 1969 r. łatwo policzyć, że 
było to 44 lata temu.

Wówczas do Zarządu weszły: Irena Milczarek, Ewa Ko-
ciach, Maria Braun, leontyna Mójta, aniela Jakubowska, 
Janina Kuczyńska. Koło liczyło 25 członków i prowadziło 
działalność, jak wynika z dokumentów, do 1976 roku, kiedy 
to zostało powołane koło TPD w Szkole Podstawowej w 
Podgórzynie.

Pierwszy Zarząd gminny TPD powstał 19 lutego 1976 r., 
a jego członkami zostali dyrektorzy szkół podstawowych: 
Józefa Sobczak w Ściegnach, Kazimierz Kędron w Miłkowie, 
Halina Klepka w Sosnówce, Helena Piastowicz i Marianna 
ratajczak w Podgórzynie. Wtedy też powstały koła TPD przy 
wszystkich szkołach w gminie Podgórzyn, przy niektórych 
przedszkolach i zakładach pracy, a ponadto zaczęły działal-
ność środowiskowe koła TPD. Bardzo prężnie działały koła 
przy szkołach podstawowych w Sosnówce, Staniszowie, 
Podgórzynie, Zachełmiu, Miłkowie oraz w Ściegnach, gdzie 
koło działało już od 1975 r. Powstało również koło TPD przy 
przedszkolu w Miłkowie i Środowiskowe Koło TPD w Mar-
czycach. liczba członków wszystkich kół TPD w tym czasie 
wynosiła ponad 240 osób.

Działacze naszego stowarzyszenia prowadzili szeroko 
zakrojoną działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci 
z rodzin najuboższych i z innymi trudnymi problemami. Or-
ganizowaliśmy kolonie letnie, zdrowotne, biwaki, zimowiska 
i wycieczki krajoznawczo-turystyczne, dożywianie dzieci w 
świetlicy szkolnej, zbiórki odzieży nowej i używanej, a także 
indywidualną pomoc materialną.

Z czasem, niektóre koła TPD zaniechały swojej działal-
ności, głównie z powodu likwidacji szkół podstawowych 
w Staniszowie, Przesiece, Zachełmiu. Zamykano również 
przedszkola. liczba jednostek oświatowych na naszym tere-
nie znacznie się zmniejszyła. Zaczęto także zamykać zakłady 
produkcyjne, w których działały koła TPD. Z takich i innych 
przyczyn od około 11 lat działają prężnie tylko trzy koła TPD 
przy szkołach podstawowych w Podgórzynie, Miłkowie i 
Sosnówce z liczbą 46 członków.

Pierwszym prezesem Zarządu gminnego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w gminie Podgórzyn była Józefa Sobczak, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ściegnach, bardzo oddana 
dzieciom, wspaniała działaczka i organizatorka. Funkcję 
tę pełniła przez 11 lat, od 1976 do 1987 roku. W następnej 
kadencji prezesem była Zofia Szczepańska, wiceinspektor 
Oświaty i Wychowania w Podgórzynie. Wiceprezesem zo-
stała Czesława Jezierska, nauczyciel – bibliotekarz ze Szkoły 
Podstawowej w Podgórzynie. W 1991 r. prezesem Zarządu 
gminnego TPD Podgórzyn została Czesława Jezierska, 
skarbnikiem Maurycjusz Żukowski, nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej w Podgórzynie, a sekretarzem lidia Jaworska, 
później Bożena Mołdoch.

Czesława Jezierska i Maurycjusz Żukowski pełnili swoje 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Podgórzynie

44 lata aktywności
funkcje nieprzerwanie 16 lat i nadal działają w Zarządzie 
gminnym TPD w Podgórzynie, Maurycjusz Żukowski jako 
członek, a Czesława Jezierska jako skarbnik już od 5 lat. 
Wiceprezesem jest długoletnia działaczka w trzech kołach 
TPD Bożena Mołdoch, pełniąca tę funkcję już 13 rok. Drugą 
kadencję funkcję prezesa pełni Ewa Palczewska, od 21 lat 
członek TPD, długoletni skarbnik koła TPD Podgórzyn, od 5 
lat zastępca przewodniczącego Komisji rewizyjnej Oddziału 
Okręgowego TPD w Jeleniej górze, pełniąca także funkcję 
sekretarza Komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału TPD 
we Wrocławiu. 

Długoletnim stażem w Zarządzie gminnym TPD wyróżnia 
się również Iwona Matuszyńska, pedagog szkolny, koordyna-
tor między kołami TPD, dziećmi i rodzicami, niosąca pomoc 
dzieciom i ich rodzinom w różnych sytuacjach. Długo działają 
też w kole TPD Podgórzyn: Irena linke, renata Twardowska, 
alina Kochańska, Izabela Skowrońska; w kole TPD Miłków: 
Bożena Musiał, Katarzyna Zielińska, Barbara Białczak, w kole 
TPD Sosnówka: Dorota Ostrowska.

Działalność naszego Towarzystwa w Podgórzynie opiera 
się głównie na funduszach ze składek członkowskich, wpły-
wów ze zbiórek, darowizn od osób fizycznych i instytucji 
państwowych lub prywatnych, sprzedaży znaczków TPD i 
organizowanych loterii fantowych. Doraźnie otrzymujemy 
pomoc od Wójta gminy Podgórzyn, z gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Zarządu Oddziału Okręgowego TPD 
w Jeleniej górze oraz od Caritas Parafialnego w Podgó-
rzynie. 

Nawiązujemy również współpracę z różnymi produ-
centami, przedsiębiorstwami, hurtowniami i sklepami, a 
także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 
w całej Polsce. Dzięki tej współpracy otrzymujemy różne 
wyroby, artykuły, produkty, które przekazujemy naszym 
podopiecznym. 

Nasi członkowie prowadzą społecznie zajęcia dydaktycz-
ne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 
ramach tej działalności prowadzone jest koło muzyczne gi-
tarowe, zespół gimnastyki artystycznej „KOJM” oraz zajęcia 
terapii pedagogicznej. Dla naszych podopiecznych organi-
zujemy wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Włączamy się 
również do wszystkich akcji prowadzonych na terenie naszej 
gminy i przez poszczególne szkoły.

Otaczamy opieką ponad 100 dzieci, również niepełno-
sprawne, niosąc pomoc także ich rodzinom. rozdajemy 
przybory szkolne, artykuły plastyczne, podręczniki, środki 
chemiczne i higieniczne, artykuły żywnościowe, odzież, 
obuwie, bieliznę osobistą, słodycze i zabawki. Pokrywamy 
koszty wycieczek szkolnych, wyjazdów na kolonie, obozy 
harcerskie i sportowe. Dofinansowujemy wyjścia do teatru, 
kina, na koncerty. 

Czesława Jezierska
Ewa Palczewska
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Ukazała się kolejna książka pod tytułem „Propedeutyka 
praw człowieka” pod redakcją naukową prof. Stanisława 
leszka Stadniczeńki. Ta trzecia z tego cyklu pozycja wydaw-
nicza opatrzona jest podtytułem „Prawa dziecka w rodzinie 
i oświacie”, zatem jasne jest, o czym szczegółowo traktuje 
publikacja. Podobnie jak poprzednie dwie części „Propedeu-
tyki” również ta najnowsza stanowi zbiór prac, w większości 
studentów udzielających się w Klinice Prawa Uniwersytetu 
Opolskiego, opracowanych pod kierunkiem pracowników 
naukowych Wydziału Prawa i administracji tej uczelni. Impul-
sem do podjęcia tej pracy wydawniczej było zapotrzebowanie 
na tę problematykę, zgłaszane przez różne środowiska, jak 
również chęć kontynuowania współpracy z uczelnią ze strony 
Publicznego liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. 

W artykule omawiającym poprzednie dwie książki (”Przy-
jaciel Dziecka” nr 1–6/2012) pisaliśmy, że celem publikacji 
jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę przestrzegania 
praw człowieka zarówno dorosłego, jaki i dziecka. Podobny 
zamiar realizuje obecna edycja. W słowie wstępnym prof. 
Stadniczeńko stwierdza, że kolejna porcja opracowań za-
prezentowana w książce „ściśle harmonizuje z problematyką 
losu praw człowieka – w tym dziecka. (…) Dziecko oczekuje 
na pomoc i wsparcie w swoich słusznych oczekiwaniach od 
dorosłego człowieka, który jest odpowiedzialny za stworze-
nie prawidłowych warunków rozwoju dziecka i zaspokajania 
potrzeb opiekuńczo-wychowawczych zdrowotnych, eduka-
cyjnych, psychologicznych i społecznych. To dzieci stano-
wiące 1/3 naszego społeczeństwa mają prawo oczekiwać 
konsekwentnej realizacji swych praw ogłoszonych w aktach 
prawnych rangi międzynarodowej i krajowej oraz solidnego 
wsparcia, szczególnej ochrony i pomocy rodzinie, by mogła 
w sposób prawidłowy spełniać swoją misję i funkcję. Pragnę 
żywić nadzieję, że publikacja stanie się przydatna w procesie 
edukacji społeczeństwa obywatelskiego i humanizacji życia 
społecznego, w którym żyje dziecko”. 

Problematyka zaprezentowana w książce obejmuje szeroki 
wachlarz spraw dotyczących dziecka, o czym można się prze-
konać już choćby czytając spis treści, w którym znajdujemy 
takie tytuły, jak: Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Komitet Praw Dziecka a faktyczna kontrola 
przestrzegania praw dzieci, Ochrona prawa dziecka do życia 
– wybrane zagadnienia, Prawa dziecka w rodzinie – obowiązek 
rodzicielski, Prawo dziecka do informacji, Prawa dziecka w 
oświacie, Prawa dzieci i młodocianych w pracy, Dziecko jako 
uczestnik mediacji, Szkoła – przywilej czy obowiązek.

 Dla zobrazowania charakteru i zawartości poszczegól-
nych rozdziałów warto przytoczyć fragmenty choćby niektó-
rych prac. autorzy opracowań piszą: 

Piotr Zamelski, „Ochrona prawa do życia: „Prawa dzie-
cka są prawami o szczególnej wrażliwości na naruszenia. 
Podmiot uprawniony wymaga bowiem szczególnej troski i 
opieki, jest podatny na różne niebezpieczeństwa, a przy tym 
niezdolny do samodzielnego przeciwstawienia się narusze-

KSIąŻKa, KTórą WarTO PrZECZyTać

 Prawa człowieka
niom. Najbardziej bolesne w skutkach i najtrudniejsze do 
rozwiązania są sytuacje, kiedy naruszenie praw pochodzi od 
podmiotu szczególnie zobowiązanego do ich urzeczywistnia-
nia, jak rodzice, wychowawcy czy różne rodzaje wspólnot, 
ze wspólnotą polityczną na czele”. 

Sabina Stocka, Anna Wacławczyk, „Procedury ochro-
ny praw dziecka w systemie oświaty”: „Wśród form zapew-
nienia bezpieczeństwa uczniom w szkole należy wymienić: 
działania mające na celu maksymalne utrudnienie przedo-
stania się na teren szkoły osób postronnych, nie będących 
jej pracownikami ani uczniami; działania mające na celu zmi-
nimalizowanie zjawiska opuszczania szkoły przez uczniów w 
trakcie zajęć i przerw międzylekcyjnych; zapanowanie nad 
dyscypliną w placówce, a także monitorowanie wszelkich 
newralgicznych miejsc w szkole. Inne bardzo powszechnie 
stosowane formy to wprowadzanie ujednoliconego ubioru 
dla uczniów zawierającego elementy identyfikujące szkołę 
oraz obowiązek noszenia przez uczniów identyfikatorów (…) 
Przemoc w szkole stanowi przykład łamania praw człowie-
ka. Dyrektor szkoły, przy wsparciu nauczycieli, pedagogów 
szkolnych oraz rodziców ma swoimi działaniami przeciwdzia-
łać zjawisku przemocy rówieśniczej”. 

 Patrycja Mikulewicz, Agata Nowak, „Prawa dziecka 
w rodzinie. Obowiązek rodzicielski”: „Dziecko jako istota 
ludzka, która nie potrafi zadbać o siebie w sposób samo-
dzielny, musi posiadać szczególne prawa. Potrzebuje do 
swojego prawidłowego rozwoju rodziców, opiekunów, ale 
też wielu innych ludzi. Dziecko ze względu na swoją niedoj-
rzałość psychiczną, społeczną i życiową ma mniej wolności 
niż dorośli jest częściej narażone na bagatelizowanie jego 
praw. Dlatego też ustanowione zostały dla niego dodatkowe 
prawa w celu zapewnienia szczególnej ochrony i opieki. Naj-
lepszym środowiskiem zapewniającym dziecku prawidłowy 
rozwój jest rodzina. W rodzinie zarówno dziecko, jak i czło-
wiek dorosły może zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. 
rodzina spełnia wiele ważnych funkcji, wśród których warto 
wskazać funkcję wychowawczo-socjalizacyjną polegającą 
na przygotowaniu młodego pokolenia do samodzielnego ży-
cia w społeczeństwie oraz funkcję opiekuńczą, dzięki której 
zapewniona jest piecz nad małoletnimi dziećmi. 

Uznanie podmiotowości dziecka oraz sformułowanie ka-
talogu należnych mu praw znalazło najpełniejszy wyraz w 
uchwalonej 20 listopada 1989 r. Konwencji o Prawach Dzie-
cka. Nic więc dziwnego, że można się spotkać z określeniem, 
że jest ona światową konstytucją praw dziecka”. 

Arkadiusz Brzdąk, Damian Słomski, Paulina Stefań-
ska, Anna Trojnar, „Sytuacja prawna osób w okresie 
edukacji szkolnej”: „Jednym z największych zagrożeń 
społecznych, jednocześnie zjawiskiem bardzo powszech-
nym, jest pijaństwo. alkoholizm w rodzinie jest przyczyną 
konfliktów rodzinnych, prowadzi do patologii społecznych 
i jest źródłem zachowań kryminalnych. W tej sytuacji tym 
bardziej martwi używanie alkoholu przez osoby niepełnolet-
nie, u których zahamowuje on rozwój psychiczny i prowadzi 
do jeszcze gorszych skutków fizycznych niż ma to miejsce 
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u osób dorosłych. Ustawodawca, chcąc ochronić osoby 
tego nieświadome, a także ich prawidłowy rozwój fizyczny 
i psychiczny, spenalizował przestępstwo rozpijania małolet-
niego (art. 208 k. k.), które zagrożone jest karą grzywny, karą 
ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 
2. (…) Napojem alkoholowym, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest produkt przeznaczony 
do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu prze-
kraczającym 0,5% objętościowych alkoholu”. 

Artur Szymczak, „Szkoła – przywilej czy obowiązek”: 
„Przyznać muszę, że kiedy poproszono mnie, bym spróbował 
odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia nauczyciela, 
zadanie to nieco mnie przeraziło. Sam nie mam zbyt dobrych 
skojarzeń związanych z moim młodzieńczym spotkaniem ze 
szkołą. Stres, zmęczenie, sprawdziany, testy, brak wolnego 
czasu, jednak z drugiej strony przyjaźnie i znajomości, które 
przetrwały do dziś. To w końcu szkoła rozbudziła we mnie 
ciekawość świata, to w niej spotkałem się z jedną z moich 
największych namiętności … historią. (…)

Słowo obowiązek budzi we mnie wewnętrzny opór. Szkoła 
powinna stanowić powszechne prawo, tak jak zapisano to w 
Konwencji o Prawach Dziecka, ustanowionej przez Organiza-
cję Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1989 r. Współczesny 
świat oferuje nam niemal nieograniczony dostęp do informacji 
i właśnie zadaniem szkoły jest nauczyć młodego człowieka 
korzystać z tych zasobów. Zdobycie informacji to dopiero 
początek, trzeba jeszcze umieć ją zweryfikować, krytycznie 
ocenić, dokonać interpretacji, a później wykorzystać. gdzie, 
jeśli właśnie nie w szkole, można zdobyć potrzebne do tego 
umiejętności i wiedzę? Powszechna edukacja ma dać młodym 
ludziom szansę na zrealizowanie swoich marzeń i ambicji. 
Już niedługo to właśnie oni będą kreować nasz świat i szkoła 
powinna dać im do tego bazę, dzięki której będą mogli go 
ulepszać. Czy tak się dzieje? Tutaj wiele zależy od nas, pe-
dagogów. Żadna reforma, żadna ministerialna wizja edukacji 
nie jest w stanie nadążyć za zmieniającym się światem. Naszą 
rolą, osób nieco dłużej w tej rzeczywistości funkcjonujących, 
posiadających znacznie większą wiedzę oraz doświadczenie 
jest dołożenie wszelkich starań o to, by młody człowiek mógł 
ten świat lepiej rozumieć, aby uzyskał wszelkie instrumenty do 
tego, aby jak najlepiej mógł w nim funkcjonować”. 

Nie sposób przytoczyć więcej i obszerniej fragmentów 
książki liczącej 375 stron. Warto jednak podkreślić, że publi-
kacja stanowi bardzo cenne i wszechstronne źródło wiedzy 
o sytuacji dziecka w świetle obowiązującego prawa. Na 
podkreślenie zasługuje również to, że na ostatnich stronach 
książki zamieszczono wykaz autorów, z którego możemy się 
dowiedzieć, czy są oni studentami, absolwentami uczelni lub 
nauczycielami. W znakomitej większości są nimi studenci IV 
i V roku prawa, w kilku wypadkach są to osoby z tytułami 
magisterskimi, a w jednym uczennica III klasy gimnazjum. 

  Irena Malanowska

S.L. Stadniczeńko (red.), Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa dziecka 
w rodzinie i oświacie. Finansowanie publikacji: Fundacja AKSYD, Wyd. Kli-
nika Prawa (Studencka Poradnia Społeczno-Prawna) przy Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. Rok 
wyd. 2012. 
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko jest wiceprezesem Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

FUNDaCJa TESCO DZIECIOM

Dożywianie  
dla podopiecznych TPD

ZDrOWO JEŚć, By rOSNąć W SIłĘ to ogólnopolski 
program dożywiania dzieci prowadzony przez Funda-
cję Tesco Dzieciom. Bierze w nim udział 20 placówek 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, co zapewnia dożywianie 
kilkuset podopiecznym TPD w różnych miejscowościach, 
m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblą-
gu, Kielcach, Koszalinie, Kluczborku, Koninie, Krakowie, 
lublinie, łodzi, Przemyślu, rzeszowie, Sosnowcu, Su-
wałkach, Szczecinie, Tarnowie, Wałbrzychu, Warszawie 
i Żarowie. 

W celu pozyskania funduszy na realizację programu 
„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” przeprowadzane są zbiór-
ki publiczne w sklepach Tesco na terenie całego kraju. 

Program Fundacji Tesco Dzieciom stanowi nieoce-
nioną pomoc dla podopiecznych z placówek TPD, od-
powiada na ich potrzeby żywieniowe, jego celem jest 
nie tylko finansowanie zakupów żywności dla dzieci, ale 
również ich edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, 
kształtowanie umiejętności, higieny i estetyki związanych 
z przygotowaniem posiłków.

Na realizację programu Fundacja przekazała do pla-
cówek TPD środki finansowe w wysokości 200 tys. zł. Po-
nadto, w ramach ogłoszonego przez Fundację konkursu 
grantowego „Pracownia Talentów”, siedem placówek To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymało granty na realizację 
ciekawych inicjatyw społecznych (40 tys. zł). Jak łatwo 
policzyć dofinansowanie przez Tesco łącznie z kwotą na 
dożywianie wynosi 240 tys. zł.

W dowód uznania i wdzięczności kierownik projektów 
w Fundacji Tesco Dzieciom Joanna Śpiewla została, de-
cyzją Zarządu głównego TPD, odznaczona Medalem im. 
dr. Henryka Jordana.

Więcej o programie Fundacji Tesco Dzieciom można 
przeczytać na stronie www.fundacjatesco.pl

Dzieci gorszych szans potrzebują
Twojego wsparcia! 

W swoim PIT przeznacz 

1% podatku 
na pomoc dla podopiecznych  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W odpowiednią rubrykę wpisz:

KRS 0000114345 
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W naszej poczcie redakcyjnej jeszcze są listy z 
placówek TPD o imprezach i innych wydarzeniach 
zorganizowanych w ubiegłym roku. Nie mogliśmy 
ich w tym czasie opublikować, ponieważ poprzedni 
„Przyjaciel Dziecka” był już wydrukowany, dlatego 
zamieszczamy je w bieżącym numerze naszego 
pisma.   

 

Wigilia w Piątnicy
19 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie wigilijne 

dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 
TPD w Piątnicy. Do wspólnej wieczerzy wigilijnej zasiedli 
wychowankowie ogniska, dyrektor TPD Jan Szymański, 
księża z pobliskiej parafii, którzy zapewnili oprawę duchową, 
nauczyciele wychowanków z SP w Piątnicy, przedstawiciele 
gminy Piątnica: wójt, przewodniczący rady gminy, pracow-
nicy gOPS, dyrektor gOK w Piątnicy, wicestarosta powiatu 
łomżyńskiego oraz dyrektor Kredyt Banku w Białymstoku 
Oddział w łomży. Pan Jan Szymański, otwierając spotkanie, 
przywitał wszystkich zebranych, a także przekazał życzenia 
nadesłane przez posła do Sejmu rP p. Jarosława Zieliń-
skiego, skierowane do dzieci tej placówki oraz wszystkich 
przybyłych gości. 

Dzieci wystąpiły w jasełkach bożonarodzeniowych, śpie-
wały kolędy wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotka-
nia, wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, 
wspólnie spożywali potrawy wigilijne przygotowane na ten 
szczególny wieczór. Długo oczekiwaną niespodzianką były 
również paczki świąteczne od Mikołaja ufundowane przez 
TPD Oddział w łomży oraz dodatkowe upominki dla każ-
dego dziecka przywiezione przez Panią Dyrektor z Kredyt 
Banku, który współpracuje z ogniskiem od dwóch lat, spon-
sorując różne imprezy, w tym wyjazdowe, dla dzieci z naszej 
placówki. 

Janina Charkiewicz 
Wychowawca Środowiskowego  

Ogniska Wychowawczego TPD w Piątnicy

IMPrEZy I UrOCZySTOŚCI W PlaCóWKaCH TPD

TPD w Zamościu 

Andrzejki
W dniu 30 listopada 2012 roku o godz. 17.00 spotkaliśmy 

się w „Spitfire Pub”w Kalinowicach. Okazją do spotkania 
były popularne „andrzejki”. Obecni byli wychowankowie 
zamojskich środowiskowych ognisk wychowawczych TPD 
(Zamoyskiego, Peowiaków, Konopnickiej, Staszica i Orzesz-
kowej), nauczyciele–wychowawcy, rodzice i wolontariusze. 
razem około 100 osób, w tym 80 wychowanków ognisk. 

Powitała nas pani prezes Helena Hass wraz z wycho-
wawcami: Katarzyną Wolską, Katarzyną gasiuk, adamem 
Magrytą, Barbarą Kwiatkowską i Karoliną Mazurkiewicz. 

Przygrywała dyskotekowa muzyka, w czasie której zapro-
szono nas do pięknie udekorowanych, zastawionych stołów. 
Podano bardzo smaczny obiad (kotlet z kurczaka i ziemniaki 
z surówką), kanapki, ciasto i lubiane przez nas napoje. W 
czasie trwania wieczoru częstowano też czekoladowymi 
łakociami. 

Wszystko byłoby może nie tak atrakcyjne, gdyby nie 
wyjątkowi goście, którymi byli członkowie grupy „Utopia”, 
którzy są jednocześnie wolontariuszami zamojskich środo-
wiskowych ognisk wychowawczych. Na widok szczudeł i 
wysokiego, wspaniale tańczącego jegomościa oraz zabaw-
nego pana w szkockim garniturze żonglującego sprawnie 
piłkami, niejeden chłopiec robił wielkie oczy, a wszystkie 
dzieci podskakiwały z radości. Dodatkowo jeden z członków 
grupy – szczupły, wysoki z rozwianym końskim ogonem 
wydmuchiwał różne kształty balonów. Obdarowywał nimi 
wszystkie chętne dzieci. Natomiast czarodziejki grupy „Uto-
pia” za pomocą „czarodziejskiej różdżki” pomagały dziew-
czynkom stać się pięknymi damami, aniołkami, dziwnymi 
małymi ludkami, a chłopcom walecznymi lwami, uroczymi 
klownami czy wąsatymi panami.

W czasie wieczoru nie zabrakło też wróżb, które popro-
wadzili nauczyciele-kierownicy ognisk. Zapoznali oni dzieci 
z tradycjami wieczoru. Były też takie zabawy, jak losowanie 
„spod kubeczka”, przebijanie szpilką wielkiego czerwonego 
serca i trafianie na tego wybranego czy wybraną. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyło się przelewanie „magicznego” 
wosku przez srebrny klucz i domyślanie się, co oznaczają 
woskowe znaki i figurki. Dzieci i dorośli tańczyli i bawili się 
razem. radości nie było końca. O godzinie 20.00 zabawa się 
zakończyła i uczestnicy andrzejkowej zabawy pod opieką 
opiekunów oraz rodziców zostali odwiezieni autokarem do 
domu.

W imieniu uczestników zabawy serdecznie dziękujemy 
Panu Prezydentowi, który ze środków Urzędu Miasta Za-
mość, w ramach zadań zleconych, sponsorował wydatki 
związane z imprezą. Wszystkim dziękujemy za pomoc w 
organizacji imprezy i mile spędzony czas.

Uczestnicy wieczoru Fo
t. 
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Złożyliśmy z mężem wniosek o adopcję dzieci w Holandii, 
gdzie mieszkamy. Oczekiwanie na załatwienie tej sprawy 
trwało 3 lata. Zdążyłam w tym czasie urodzić dwoje dzieci 
i dopiero potem adoptowaliśmy trójkę. razem więc mamy 
pięcioro dzieci.

U nas w rodzinie nikt nie pił. Kieliszek wina zdarzał się 
tylko przy wielkich okazjach. Może dlatego w trakcie zała-
twiania adopcji, gdy dowiedziałam się, że matka dzieci jest 
alkoholiczką, pomyślałam sobie: jej wybór i jej strata, teraz 
ja je będę miała. Nie zapaliło sie u mnie żadne czerwone 
światło, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że picie alko-
holu „non stop” w czasie ciąży poczyni takie spustoszenie. 
Spodziewałam się, że matka biologiczna może być niedo-
żywiona, a dzieci mogą mieć z tego powodu anemię. Było 
jednak dużo gorzej. Był rok 1983, 30 lat temu, gdy zadzwonił 
telefon z gdańska z wiadomością o adopcji. Dzieci, chłopiec 
i dziewczynka, miały po 14 miesięcy, były słabe, opóźnione 
w rozwoju psychoruchowym, do dziś są nosicielami żółtaczki 
zakaźnej.

Nasze dzieci mają FaS, ich rozwój był naznaczony syn-
dromem, o którym nic nie wiedzieliśmy. Odkrywanie świata 
syndromu FaS, jego konsekwencji i zależności z tym zwią-
zanych, trwa do dziś i chyba będzie trwało do końca życia. 
Dla moich adoptowanych dzieci FaS jest ograniczeniem ich 
możliwości działania i rozumienia tego, co się wokół nich 
dzieje. Z drugiej strony – poznawanie ich świata zmieniło 
mnie i wzbogaciło.

Wychowaliśmy z mężem troje dzieci z FaS i dwoje zdro-
wych, ale nie można ich z sobą porównywać.

 Każde dziecko z FAS jest inne 

Przypominam sobie moje pierwsze spotkanie z przezna-
czonymi dla nas bliźniętami. Było to również moje pierwsze 
spotkanie z FaS.

Przedstawiciel komisji adopcyjnej był przy naszym pierw-
szym spotkaniu. Przed zobaczeniem dzieci zapytałam go, 
jak one wyglądają. – No, tak normalnie, jak to małe dzieci 
– padła odpowiedź – ładne. Pomyślałam zaraz o naszej gra-
żynie w wieku bliźniąt, bo ona dla mnie była ładna. Jednak 
gdy je zobaczyłam, byłam zaszokowana i nieprzygotowana 
na taką inność. adoptowane bliźnięta nie były podobne do 
żadnych małych dzieci, które znałam. Chłopiec miał dużą 
czaszkę z czołem bardzo wysuniętym do przodu, prawie jak 
przy czapce z daszkiem, smutne oczy, siedział na kolanach 
pielęgniarki, patrzał na mnie ze spuszczoną głowę. Wzięłam 
go na ręce, zupełnie nie zwracając uwagi na to, czy on się 
boi, przytuliłam do siebie, zareagował tak, jakby wiedział, o 
co chodzi. Dziewczynka była szczupła, mniejsza od chłopca, 
spięta, z małą główką w kształcie beczki z trzema grubszy-
mi obręczami, nogi i ręce trzymała wysunięte do przodu, 
twarz miała wyraz „śmiechałkowaty”, oczy zezowały. Nie 
wiedziałam, czy ona patrzy na mnie, czy obok, czy się do 

Alkoholowy Zespół Płodowy

Moje dzieci mają FAS
mnie uśmiecha, czy krzywi na mój widok, czy się mnie boi, 
czy odpowiada na mój uśmiech. Nikt mnie nie przygotował 
do tego spotkania, nikt nie powiedział mi, że te dzieci są tak 
inne.

Pierwsza wizyta trwała nie więcej niż pół godziny. Wy-
szłam z domu dziecka otumaniona, pamiętam słoneczny 
dzień, zapach zbliżającej się jesieni, wystraszonego chłopca 
patrzącego zezem na mnie spod dużego czoła, dziewczynkę 
z napięcia twardą jak kamień, jej małą głowę i rozbiegane 
oczy. Przedstawiciel komisji adopcyjnej zapytał mnie, jak 
mi się podobały dzieci. Nie byłam w stanie nic powiedzieć, 
oprócz tego, żeby dał mi spokój. Jednak postanowiliśmy z 
mężem, że „bierzemy je”, bo one na nas czekają. 

O tym, że adoptowane przez nas dzieci są typowe dla 
syndromu FaS, dowiedziałam się z czasem. Są ostatnią trój-
ką z siedmiorga dzieci matki pijącej w ciąży od 16 roku życia. 
Pamiętam, że bardzo się bałam tego, jak nasza rodzina przyj-
mie dzieci. Napisałam, że nasze nowe dzieci są najbrzydsze 
ze wszystkich, jakie w życiu widziałam. gdy dzieci znalazły 
się w Holandii, przyglądano się im uważnie. Powtarzano mi, 
że wcale nie są takie brzydkie, jak uprzedzałam. Osiągnęłam 
więc taki cel, że nikt się nie dziwił, natomiast wszyscy mnie 
pocieszali.

 Moje doświadczenia
 
gdy obecnie jeżdżę z rodzicami adopcyjnymi poznać ich 

przyszłe dziecko, opowiadam im o swoich doświadczeniach. 
Często widzę, że jest im trudno przyznać się, że inność twa-
rzy dziecka jest dla nich problemem. Po rozmowie ze mną 
odczuwają ulgę. Pokazuję im zdjęcia swoich dzieci. Mówię 
im, że ich dzieci też za jakiś czas będą ładne. W okresie 
dojrzewania dzieci zmieniają się, twarz najczęściej pięknieje, 
chociaż inne dolegliwości nieraz się pogłębiają.

Zawsze myślałam, że smutne twarze są typowe dla dzieci 
z domu dziecka, że to brak miłości i choroba sieroca tak się 
na nich odbija. Po latach uświadomiłam sobie, że są to typo-
we twarze większości dzieci z tych domów, głównie dlatego, 
że pochodzą ze środowisk pijących. reszty dokonuje brak 
miłości i choroba sieroca.

gdy moje dzieci zaczęły pięknieć i zdrowieć, nasz lekarz 
pierwszego kontaktu przyznał, że był zszokowany stanem 
naszych dzieci (czyli nie tylko wyglądem), jednak taktownie 
nic nam nie powiedział, wypisując skierowania do specjali-
stów.

Zaczęła się dla mnie i męża mozolna opieka nad pięcior-
giem dzieci, z których trójka miała FaS. Nie powiem, żebym 
w ciąży nie piła; kieliszek wina do obiadu zalecał mi lekarz, 
aby zadbać o właściwy poziom żelaza w organizmie. W 
czasie studiów miewałam anemię. Wiedziałam, że anemia 
szkodzi dziecku, nie wiedziałam, że wino jeszcze bardziej. W 
taki sposób każdy kieliszek był moim z dzieckiem wspólnym 
toastem i to, o ironio, na jego zdrowie.
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gdy patrzę na moje już dorosłe biologiczne dzieci, a wi-
dzę jakąś niezgrabność, drżącą rękę, to myślę, skąd się to 
mogło wziąć i mam wyrzuty sumienia.

 Leczenie i rehabilitacja

Zaczęły się mozolne fizykoterapie, ergoterapie, logo-
pedie – trzy razy w tygodniu. Operacje przepukliny, oczu, 
stałe kontrole u specjalistów. I tak z każdym adopcyjnym 
dzieckiem. Dzieci miały inne twarze, dłonie, palce u nóg, 
proporcje ciała, brak odporności, alergie, wcześniactwo, 
parametry urodzeniowe – mały wzrost i wagę, obwód głowy, 
powolny rozwój, spastyczność, szpotawość stopy, a do tego 
zaburzenia równowagi. Mój adoptowany syn, bliźniak Joasi, 
przewracał się co parę kroków, uderzając najpierw czołem 
o chodnik, bo nie miał odruchu automatycznego wyciągania 
rąk. Natomiast Joasia, chociaż bardziej poszkodowana (przy 
porodzie wylew krwi III stopnia do komór mózgowych) nie 
miała takich problemów. rafał z kolei nie opanował kontroli 
nad kilkoma czynnościami, które już w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej są niezbędne, np. przy przepisywaniu 
z tablicy. ławki w klasie były ustawione skośnie do tablicy, 
zaś on patrząc na tablicę, nie potrafił przenieść zapisanej 
tam informacji do zeszytu. ławka, w której siedział rafał, 
jako jedyna została postawiona na wprost tablicy, i wtedy 
przestał istnieć problem.

 Bliźnięta nie były wrażliwe na ból, ale jednocześnie wyka-
zywały przeczulenie na dotyk. Joasia ma wyostrzony węch, 
ale zarazem niedosłuch i problemy ze wzrokiem. Oboje prze-
szli po 3 operacje oczu. Ich system nerwowy był niedojrzały, 
bo dzieci były urodzone w siódmym miesiącu ciąży z wagą 
1500 i 1600 gramów. Później, gdy dopytywały się, jak duże 
były przy urodzeniu, porównywałam je do bochenka chleba, 
a one się z tego cieszyły i śmiały.

 
Moje emocje

Przez pierwsze pół roku dbałam o dzieci instynktownie 
jak kwoka. Miały wszystko co trzeba: dom, rodziców, były 
zadbane. Natomiast ja chodziłam spięta. W końcu zwierzy-
łam się mężowi, mówiąc, że chyba nie jestem dobrą matką, 
ponieważ tyle mnie w dzieciach drażni i rozpłakałam się z 
bezsilności. Chociaż zmiany w dzieciach były ewidentne i 
pozytywnie postępujące, ja opadałam z sil. Moje przeko-
nanie, że zawsze ze wszystkim sobie dam radę, zaczęło 
się chwiać. I wtedy pomógł mi mój mąż, który wziął mnie w 
ramiona i powiedział mi rzecz oczywistą, że miłość to jest 
proces i że wszystko jest na dobrej drodze. Wierzył we mnie, 
a ze mnie spadł ciężar wstydu, wynikający z przekonania, że 
nie podołam.

 Tylko systematyczna praca z naszymi dziećmi daje dobre 
rezultaty. Im więcej czasu im się poświęca, tym bardziej jest 
się świadomym ich inności i braków. Tym skuteczniej można 
im pomóc.

lista nieprawidłowości prawie nie ma końca, u każde-
go dziecka jest coś innego. rozpiętość uszkodzeń i ich 
konsekwencje są ogromne. Na przykład u Joasi odkryłam 
niedosłuch. ale lekarze mówili mi, że nie mam racji, dopiero 
logopeda potwierdziła moje spostrzeżenia i doradziła audio-
loga. Epilepsję rafała odkryłam w jego ósmym roku życia, 
pamiętam, że denerwowałam się, bo mnie nie słuchał, a on 

wtedy miał wyłączenia świadomości, których ja nie zauwa-
żałam. Po takich odkryciach miałam wyrzuty sumienia, że 
nie zauważyłam tego wcześniej. Często sama musiałam 
zwracać lekarzom uwagę na nieprawidłowości i sugerować, 
że powodem może być FaS.

Nie tak dawno poszukiwaliśmy profesjonalnych opieku-
nów dla naszej Joanny, do tego były potrzebne badania, 
między innymi psychiatryczne. Na początku rozmowy o Joasi 
zapytałam psychiatrę, czy on jest specjalistą w dziedzinie 
syndromu FaS. Odpowiedział, że nie, a gdy zapytałam dla-
czego, otrzymałam odpowiedź, że to są rzadkie przypadki. 
Zdziwił się, gdy powiedziałam, że nie tak rzadkie. Po rocz-
nych poszukiwaniach opiekuna dla córki, znaleźliśmy właś-
ciwą osobę. Musieliśmy wytłumaczyć przyszłej opiekunce 
razem z psychiatryczną pielęgniarką, jak córka funkcjonuje. 
Przeszkoliliśmy opiekunkę, wskazaliśmy stronę internetową. 
Teraz jest już dobrze. Zawsze w takich momentach zastana-
wiam sie nad losem dzieci, którym nikt nie pomaga, bo FaS 
nie jest u nich rozpoznany.

Informowaliśmy szkołę o problemach naszych dzieci, 
prosząc o pomoc. Nauczyciele winni wiedzieć, że te dzieci 
nie są leniwe, lecz mają duże problemy, nawet gdy nie są 
one widoczne gołym okiem.

 Stosunek do alkoholu

Kiedy Joanna w wieku 3 lat dostała okulary, starałam się 
jej wytłumaczyć, że trzeba o nie dbać, a mamusia będzie 
je czyścić, kiedy się zabrudzą. Zdjęłam okulary z jej noska, 
spryskałam szkła, a ona wciągnęła powietrze całą piersią i 
powiedziała „łekker”, co znaczy po holendersku smaczne. 
Pamiętam swoje osłupienie w momencie, gdy zdałam sobie 
sprawę, że ona przecież dobrze wie, jak smakuje alkohol, że 
przez całą ciążę u mamy biologicznej była pijana do utraty 
przytomności, bo matka tyle piła. Od tego czasu zaczęłam 
zwracać uwagę na to, co podaję dzieciom, ponieważ alkohol 
znajduje się w wielu produktach: lekarstwach, czekoladkach, 
jajeczkach wielkanocnych, mazakach itd. 

Teraz Joasia informuje mnie, w jakich produktach jest 
alkohol. Na nasze i jej szczęście nie pije, ale gdy wypije 
piwo bezalkoholowe, jest rozluźniona, weselsza (w Holan-
dii piwo bezalkoholowe zawiera do 1% alkoholu). Kiedyś 
podczas operacji nosa podano jej niewłaściwą narkozę. W 
konsekwencji chodziła dwa miesiące z ogromnym kacem: 
wymiotowała, miała bóle głowy. Uważam, ze to była reakcja 
na alkohol. Od tego czasu przed każdym zabiegiem mówię 
anestezjologowi, że jej matka piła w czasie ciąży. 

Obecnie znamy destrukcyjne działanie alkoholu na roz-
wój wszystkich zmysłów już od poczęcia. Teraz jest to oczy-
wiste, ale ja tego nie wiedziałam, nikt mi o tym nie powiedział, 
musiałam sama odkrywać prawdę o FaS. Często musiałam 
nawet fachowcom uświadamiać, że Joasia bardziej odczuwa 
ból niż inni, natomiast rafał w ogóle nie odczuwa bólu.

To, co rodzice sami powinni odkryć u swoich dzieci, 
to „mapa” destrukcji zmysłów każdego dziecka z osobna, 
jak również stopień tych destrukcji. Destrukcja w każdym 
przypadku jest inna, w zależności od tego, co i ile matka 
piła, oraz jaka była kondycja zdrowotna matki pijącej, jakie 
dziecko dostało geny. U dzieci ból może występować lub nie 
na powierzchni i pod powierzchnią skóry, są też zaburzenia 
systemu nerwowego, w tym widzenia, często oczy maja róż-
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ne parametry, zezują, węch jest przytępiony lub wyczulony, 
zaburzone jest odczuwanie ciepła i zimna. 

Przy dzieciach z FaS często trzeba wybiegać myślami 
naprzód, przewidywać różne sytuacje, ponieważ dzieci rzad-
ko uczą się na własnych błędach. Na przykład Joasia jeździ 
na rowerze i pokonuje wiele kilometrów dziennie, parkując 
rower w różnych miejscach. Średnio raz w roku, a czasami 
częściej kradną jej rower. rowery są zawsze ubezpieczone, 
więc Joasia ma pieniądze na następny, ale ubezpieczenie 
musi zapłacić sama, a to kosztuje około 150 euro. ale nadal 
parkuje je w miejscach, gdzie wiadomo, że kradną. Dwu-
krotnie zmienialiśmy ubezpieczyciela rowerów. Jak tak dalej 
pójdzie, firmy nie będą chciały ubezpieczać jej pojazdu. 
Inny przykład: Joasia uczęszczała do szkoły życia dla dzieci 
bardzo trudno uczących się i dlatego mówi płynnie dwoma 
językami – holenderskim i polskim. Zawsze proszę rodziców 
adopcyjnych, aby np. na spacerze czy przy stole rozmawiali 
z dziećmi w swoich ojczystych językach.

Czasem Joasia wybucha i złości się nieproporcjonalnie 
do sytuacji, obraża nas i innych, używa wulgarnych słów, 
ale już po 10 minutach przychodzi i przeprasza. Tak działa 
u niej adrenalina. Tłumaczę rodzicom dorosłych dzieci, że 
nad takimi wybuchami nie da się zapanować, że to mogą 
być zaburzenia związane z FaS. Nie należy takich zachowań 
interpretować jako złośliwości ze strony swoich podopiecz-
nych.

 Moja praca

 W mojej pracy adopcyjnej stykam sie prawie wyłącznie z 
dziećmi, których matki piły w czasie ciąży. Organizacja adop-
cyjna, dla której pracuję, dostaje prawie zawsze ciężkie przy-
padki dzieci matek pijących; nawet, gdy nie jest to zapisane 
w dokumentach, trzeba się liczyć z taką ewentualnością. 
Najczęściej dostajemy dzieci z patologicznych środowisk, 
dla których nie znaleziono rodzin w Polsce. Moja praca po-
lega na tłumaczeniu danych dziecka, które przeszło przez 
„bank” danych w Warszawie i zostało zakwalifikowane do 
adopcji zagranicznej. Następnie odwiedzam te dzieci przed 
przedstawieniem ich przyszłej rodzinie, piszę sprawozdanie 
ze spotkania, robię zdjęcia (jesteśmy zobowiązani do poka-
zania zdjęć, ale dopiero po akceptacji dziecka przez rodzinę), 
opisuję otoczenie, w którym dziecko wzrasta, uczestniczę 
wraz z pracownikami ośrodka adopcyjnego w pierwszych 
spotkaniach przyszłych rodziców z dzieckiem, objaśniam 
zawiłości syndromu FaS. rodzice muszą być świadomi, z 
jaką materią się zetkną, tłumaczę co oznacza FaS i jak sobie 
z tym radzić. Utrzymuję kontakt z rodziną w czasie całego 
procesu adopcyjnego, a następnie, przez 5 lat, tłumaczę 
sprawozdania rodziny o postępach ich dziecka. Znajomość 
obu języków umożliwia mi obserwowanie dziecka przez kilka 
lat w okresie jego intensywnego rozwoju. Prowadzę również 
i organizuję spotkania z biologiczną rodziną, w czym bardzo 
pomaga mi własne, bezpośrednie doświadczenie wycho-
wawcze z moimi adoptowanymi dziećmi.

A oto uwagi i spostrzeżenia wynikające z mojej pracy: 
1.Wszystkie dzieci z wielowadziem, które nam propono-

wano do adopcji, pochodzą z matek pijących i często nie 
tylko pijących.

2. Dzieci z otwartym podniebieniem to dzieci w znacznym 
stopniu zdeformowane przez FaS. Zniekształcenia ciała nie 

kończą się na gotyckim podniebieniu; te dzieci mają również 
wielowadzie.

3. Wielowadzie zawsze występuję z typową dla FaS dy-
smorfią twarzy.

4. Matki, które rodzą dzieci z FaS, są najczęściej również 
dotknięte FaS; kiedyś nie otrzymały pomocy. Jest to wynik 
opieszałości systemu, który powinien dbać i sprawować 
kontrole nad środowiskami patologicznymi.

5. Często dzieci zaadoptowane są pierwszą od pokoleń 
generacją, które umknęły środowisku, w którym się urodziły 
i mają szansę na inną przyszłość, chociaż nie zawsze z tego 
szczęścia zdają sobie sprawę.

6. Często wiem o matkach dzieci, które adoptujemy, 
że w chwili obecnej ponownie chodzą w ciąży i często są 
widywane w stanie upojenia alkoholowego. Wiedzą o tym 
również opieka społeczna i kuratorzy sądowi, którzy taką 
rodzinę prowadzą. 

7. Często szpitale wydają dzieci do domu, chociaż wia-
domo, że matka piła podczas ciąży. Nigdzie tego nie zgła-
szają.

 8. Opieszale reaguje się na sytuacje skrajne, gdzie nie ma 
szansy na zmianę warunków bytowych i zmianę stylu życia 
matki i pozwala się jej zabrać dziecko do domu, a odbiera 
dopiero wtedy, gdy jest ono bardzo zaniedbane albo jak się 
coś wydarzy, najczęściej po roku. Takich przypadków mam 
kilka w ciągu roku.

9. Kandydaci na rodziców adopcyjnych, z których cho-
ciażby jedno jest pijące, nie powinni dostać zezwolenia na 
adopcję.

Uważam, że dzieci matek stale pijących podczas ciąży 
są z urodzenia alkoholikami, takimi samymi jak alkoholicy 
po odwyku. Z powodu tego przekonania i posiadanych na 
to dowodów, przygotowuję przyszłych rodziców na taką 
ewentualność. Tłumaczę, że ich dzieci mogą popaść w 
czynny alkoholizm; gdy zaczynają pić, szybciej osiągają 
wyższy poziom alkoholizmu niż osoby bez takiej przeszłości. 
Proponuję rodzicom, aby zwrócili baczną uwagę na takie 
wychowywanie swoich dzieci, aby one miały świadomość 
tego, co oznacza w ich przypadku picie alkoholu i jakie są 
tego konsekwencje. Powinni się starać zainteresować dzieci 
innymi przyjemnościami, takimi jak sport wyczynowy, skau-
ting, wiara itp. Chodzi o to, aby picie nie stało się wartością 
samą w sobie i stylem życia.

Zagrożenie jest duże, ponieważ dzieci te znają smak al-
koholu, tak jak żadne inne w ich wieku, a co gorsza mają do 
niego naturalny pociąg, ponieważ kiedyś były od niego uza-
leżnione, a przy tym nie wiedzą, co to oznacza. Opowiadała mi 
matka adopcyjna, że jej 2,5-letni maluch w trakcie poszukiwań 
jajeczek wielkanocnych w trawie, skupił się na szukaniu jaje-
czek w żółtej folii i mówił, że są bardzo dobre, bo zjadł już kilka. 
Z całej gamy smakowej te zawierały ajerkoniak, czyli alkohol. 
Dzieci trzeba uczyć również asertywności, aby wiedziały, jak 
bronić się przed presją grupy i umiały docenić wartość życia 
bez używek. Własny przykład jest tu bardzo ważny.

Tę wiedzę zawdzięczam moim adopcyjnym dzieciom. 
Kochamy je takimi, jakie są, ale wiemy, że przez całe życie 
trzeba je wspierać i im pomagać.

 Grażyna Nowodworska de Laat

Wielowadzie: zespół kilku wad jednocześnie występujących.
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Jesteśmy jedną z najdłużej działających organizacji w 
Polsce, przy czym pracujemy stale na najwyższym pozio-
mie merytorycznym i organizacyjnym. Nasza siła wynika 
z różnorodności działań opartych przede wszystkim o wo-
lontarystyczną działalność naszych członków. Jednym z 
istotnych nurtów naszej działalności jest wspieranie, pomoc 
i współdziałanie ze środowiskiem rodzin z dzieckiem niepeł-
nosprawnym. Zakresem działalności obejmujemy zarówno 
dzieci przewlekle chore, jak również niepełnosprawne bez 
względu na przypisanie ich do określonego kodu niepełno-
sprawności. Takie działania gwarantuje nam statut TPD, który 
w rozdziale o kołach przyjaciół dzieci uwzględnia możliwość, 
a zarazem zasadność tworzenia i działania kół specjalistycz-
nych ukierunkowanych na działalność w bezpośrednim 
środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie 
członkami kół są przede wszystkim rodzice (opiekunowie) 
przy współpracy z kadrą medyczno-rehabilitacyjną i peda-
gogiczno-psychologiczną.

Koło tworzy grupę wsparcia społecznego dzięki ze-
społowi ludzi znających problemy środowiska, jego moż-
liwości i potrzeby. Jest więc jednostką organizacyjną TPD 
realizującą wybrane cele i zadania naszego Towarzystwa. 
Koła zrzeszające rodziców dzieci niepełnosprawnych są 
liczebnie dużymi grupami społecznymi (nie ma w kraju 
koła dzieci niepełnosprawnych, które miałoby tylko wyma-
gane minimum 7 członków założycieli, zawsze jest dużo 
więcej, nawet ponad 100 członków) i podejmują się takich 
form działalności, które wynikają z potrzeb i możliwości 
organizacyjnych koła. Koła Przyjaciół Dzieci, wśród nich 
koła specjalistyczne (dzieci niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych, specjalnej troski itp.) są wizytówką Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, integrują i wzbogacają działalność To-
warzystwa, świadczą o sile społecznie odpowiedzialnego 
działania organizacji. Natomiast integrującą i merytoryczną 
funkcję działalności kół specjalistycznych sprawują Krajowe 
Komitety, które działają w naszym Towarzystwie na podsta-
wie własnych regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd 
główny TPD, zgodnie z § 39 ust. 10 i 11 Statutu Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Jednym z takich komitetów jest Krajowy 
Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
ruchowo, który swoją oficjalną działalność rozpoczął w 
dniu 26 marca 1983 roku (patrz: skaner dokumentu potwier-
dzający powołanie Komitetu – uchwała Zarządu głównego 
TPD z dnia 20.04.1983 r.).

Jubileusz, rocznica...

30 lat działalności. rocznice, jubileusze zawsze nastrajają 
refleksyjnie. Czynimy podsumowania, wspominamy i oce-
niamy to, co dotychczas uczyniliśmy. robimy własny, w tym 

�0 lat ruchu społecznego w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych w TPD 
Jesteśmy autentycznym działaczami społecznymi, wrośliśmy w tę działalność wiele lat temu,  

nie dla pieniędzy, prestiżu, sławy i władzy. Ale dlatego, bo „nic co ludzkie, nie jest nam obce”.

przypadku świecki, rachunek sumienia. Zastanawiamy się, 
czy to wszystko, co dotychczas założyliśmy, a było zależne 
od nas, zostało przez nas zrealizowane, co przeoczyliśmy, 
a czego nie uwzględniliśmy w naszych działaniach. Dobrze, 
że potrafimy zastanowić się, że potrafimy krytycznie spojrzeć 
na siebie i nasze poczynania. 

Jeżeli w naszej działalności widzimy tylko same plusy, to 
nie jest to normalna sytuacja. Potknięcia, niedociągnięcia, 
braki organizacyjne, tematyczne i merytoryczne są normal-
nym zjawiskiem w każdej działalności i nie sposób, żebyśmy 
i my się od nich uchronili. To jest normalne, szczególnie w 
działalności społecznej, nawet najbardziej odpowiedzialnej 
społecznie, że nie objęliśmy wszystkich wystarczającą pomo-
cą, że nie do wszystkich dotarliśmy, że coś umknęło naszej 
uwadze, że o czymś zapomnieliśmy. Nie sposób wszystkiego 
ogarnąć (problemów w przestrzeni osób niepełnosprawnych 
jest naprawdę wiele), nie sposób do wszystkich dotrzeć, 
zajrzeć w dusze i dowiedzieć się, czego tak naprawdę ocze-
kują. Ważne jest natomiast, byśmy uzbroili się w cierpliwość, 
byśmy byli tolerancyjni i życzliwi, wspomagający i przyjaźni, 
abyśmy mieli wiarę, nadzieję i miłość.

Szczegóły działalności Komitetu i kół pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym oraz osób z nimi związanych zawarte są 
w naszej książce będącej kompendium wiedzy o środowi-
sku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym „Nie ma dzieci 
bez szans”, wydanie I w 2003 roku i wydanie II w 2008 roku. 
Wydanie I obejmowało okres do dwudziestolecia Komitetu, 
a wydanie II zostało poszerzone, uzupełnione i wzbogacone 
o nowe treści z okazji 25-lecia Komitetu. Jest to publikacja 
godna polecenia i warta poznania.

Rodzice, ukłon w Waszą stronę

Cóż można opowiedzieć o następnym 5-leciu, które 
dopełnia 30 lat działalności Komitetu i kół pomocy dzie-
ciom niepełnosprawnym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci? 
Właściwie ten zacny jubileusz poprawnie winno nazywać 
się: „30 lat działalności ruchu społecznego rodziców dzieci 
niepełnosprawnych w TPD”. 30 lat, prawie 1/3 wieku, to już 
ponad pokolenie działalności i cieszy nas, że jest z nami tak 
wiele osób, które zaczynały tę działalność i trwają w niej po 
dzień dzisiejszy. I jak tu nie mówić, że rodzice to autentyczni 
liderzy ruchu społecznego w TPD. Wielki Szacun Szanowni 
Państwo, serdeczne podziękowania i gratulacje za działal-
ność społecznie odpowiedzialną. Czapki z głów! I o chwilę 
zadumy proszę nad osobami, które nie doczekały z nami 
trzydziestolecia, jednak nadal żyją wśród nas, a wspomnienia 
o Nich pozostaną w naszej pamięci na zawsze. ludzie, oso-
by, to największy kapitał, należy o niego dbać i pielęgnować, 
abyśmy ciągle byli razem.
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Koła wizytówką TPD

Koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym w naszym 
Towarzystwie zasługują na szczególny szacunek i uzna-
nie, gdyż różnorodność form działalności, jaką podejmują 
koła, adresowana do najbardziej potrzebujących, w znacz-
ny sposób poszerza krąg zainteresowania i działania TPD. 
Znajdujemy się w określonych sferach działalności pożytku 
publicznego, w zgodzie z zapisami obowiązujących ustaw. 
Jesteśmy tymi jednostkami organizacyjnymi TPD, które rea-
lizując cele i zadania statutowe TPD, wnoszą ponadczasowe 
wartości pomocy drugiej osobie, a są to wartości nadrzędne 
w funkcjonowaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Najważ-
niejszy i najistotniejszy w naszej działalności jest fakt, że 
ciągle jesteśmy razem, chociaż – trzeba o tym wspomnieć 
– część naszych kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
zapragnęła działalności na własny rachunek i funkcjonuje 
w lokalnej społeczności jako niezależne stowarzyszenie. 
Miałem przyjemność weryfikowania rejestru kół pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym jeszcze w ujęciu historycznym 
(czyt. od prawie 30 lat działalności) i z rejestru danych wyni-
ka, że takich kół jest prawie 120. 

Szanowni Państwo, to nie jest wykaz kół, to jest rejestr kół, 
czyli są w nim także dane o zaprzestaniu działalności (nie-
kiedy zawieszeniu działalności), zresztą z różnych powodów 
(samorozwiązanie, utworzenie nowej organizacji itp.), ale są 
też dane osobowe o przewodniczących kołach, nazwie koła, 
adresach i pozostałych danych weryfikujących koło w struk-
turach organizacyjnych TPD. Decyzje dotyczące zaprzestania 
działalności należały do zebrania ogólnego członków koła i 
zostały zaakceptowane przez stosowne władze oddziałów 
macierzystych (okręgowych, miejskich, powiatowych, gmin-
nych). różne były powody takich decyzji, jednak najbardziej 
bolesne są dwa przypadki: pierwszy, gdy nie ma następcy 
przewodniczącego, czyli nie ma następnego lidera wśród 
rodziców, który byłby w stanie dalej poprowadzić koło; i drugi 
przypadek, gdy nie ma wsparcia z macierzystego oddziału. 
Nawet najlepszy działacz społeczny, oddany sprawie, gdy 

nie ma wsparcia z zewnątrz, czyli z oddziału okręgowego 
(miejskiego, powiatowego, gminnego), nie jest w stanie nic 
więcej uczynić niż tylko złożyć rezygnację i podziękować 
za współpracę. Niestety, brak wsparcia z oddziałów macie-
rzystych dla jednostek niższego szczebla jest w dalszym 
ciągu zjawiskiem niepokojącym w hierarchicznej strukturze 
naszego Towarzystwa. W TPD obowiązuje pionowa struktura 
działalności (hierarchia działalności) i za niższą strukturalnie 
jednostkę organizacyjną (np. koło pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym) odpowiada jego oddział nadrzędny (tzw. 
oddział macierzysty). Niestety wielokrotnie tak się nie działo 
i stąd m.in. wiele kół odeszło z TPD, podejmując działania 
na własny rachunek. Czy wszystkim się to udało, to już inna 
sprawa i nie nam to oceniać.  

Jednak mamy również bardzo przyjemne wieści, którymi 
z przyjemnością możemy podzielić się z Państwem. Są koła, 
które podjęły się zadania uzyskania własnej osobowości 
prawnej i pozyskania statusu organizacji pożytku publiczne-
go (OPP). Obecnie w TPD funkcjonują dwa takie koła: jedno 
w Wałbrzychu i drugie w gdańsku. Koła funkcjonują jako 
stowarzyszenia, ale są również w dalszym ciągu w naszych 
strukturach organizacyjnych. Jak widać, nic nie stało na prze-
szkodzie, aby pozostać w TPD i mieć niezależną zdolność do 
czynności prawnych, jaką posiadają stowarzyszenia, które 
„wyszły” z TPD. I w ten sposób można postępować, aby nie 
tracić wartościowych ludzi i wartościowych organizacyjnie 
jednostek strukturalnych naszej organizacji (czyt. koła). Fak-
tem jest, że koło może naprawdę wiele, jeżeli tylko chce, ma 
oddanych sprawie ludzi, ma możliwości i sprzymierzeńców, 
szczególnie wśród działaczy TPD, a także placówki opiekuń-
czo-terapeutyczne prowadzone przez koła. To właśnie koła 
niepełnosprawnych prowadzą warsztaty terapii zajęciowej 
(np. Jawor, Morąg), środowiskowe domy samopomocy (np. 
Ząbki), ośrodki rehabilitacji (np. Płońsk), dom dziennego po-
bytu dla niepełnosprawnych (np. Bogatynia). Jest także drugi 
aspekt tej sprawy, który potwierdza, że właśnie koło było ini-
cjatorem, motorem napędowym utworzenia warsztatu terapii 
zajęciowej (np. Świętochłowice, Bełchatów), ośrodka rehabi-

litacji (np. Sosnowiec, Wrocław). 
Dzisiaj, po wielu latach, w ewi-
dencji jest zapisane, że jednost-
ką prowadzącą jest oddział TPD 
i dobrze, że nadrzędna jednost-
ka strukturalna podjęła się tego 
zadania i placówka funkcjonuje 
w naszych strukturach. Chociaż 
znam i taką sytuację, że WTZ 
mógł być naszą placówką, ale 
nie starczyło odwagi oddziałowi 
nadrzędnemu, aby podjął wy-
zwanie i taki warsztat poprowa-
dził. Pocieszający w takiej sytua-
cji jest fakt, że w takiej placówce 
zasadnicza większość uczest-
ników to podopieczni naszego 
koła. I najważniejsze jest to, że 
te dzieci, młodzież, którą wiele 
lat opiekowaliśmy się, znalazła 
miejsce w placówce odpowia-
dającej jej możliwościom, zain-
teresowaniom i potrzebom.Fo
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Krajowy Komitet, przyszłość i teraźniejszość

a co, jeśli chodzi o Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej ruchowo? Co dalej, quo 
vadis... ? Wyrażam przekonanie, że nie jest tak źle. Przede 
wszystkim dlatego, że w dalszym ciągu jesteśmy razem, 
że ciągle jesteśmy rodzicami dziecka (dzieci) z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, 
zespołem Downa, wodogłowiem i wieloma innymi schorze-
niami neurologicznymi, które w konsekwencji spowodowały, 
że nasze dziecko jest niepełnosprawne, wymaga ciągłej i 
systematycznej pomocy innej osoby. ale to nas wzmacnia, 
żyjemy nie tylko dla siebie, zdajemy sobie sprawę, że razem 
z nami i obok nas są również inne osoby, które wymagają 
wsparcia, pomocy, integracji. To jest nasz cel, nasze działanie 
społecznie odpowiedzialne. 

Jesteśmy autentycznymi działaczami społecznymi, wro-
śliśmy w tę działalność wiele lat temu, nie dla pieniędzy, pre-
stiżu, sławy i władzy. Jesteśmy, bo nic co ludzkie, nie jest nam 
obce. Bardzo znaczący, wręcz ujmujący jest fakt, że wśród 
nas są coraz to młodsze osoby (nie wspominam tym razem 
o młodych wolontariuszach), które bardzo sympatycznie i 
bardzo profesjonalnie (ale to już nowe pokolenie) zaanga-
żowały się w działalność w kołach. Te osoby są autentyczną 
przyszłością naszej organizacji, możliwością realizowania jej 
celów, zadań i form działalności. Jeżeli tak mogę powiedzieć 
– oczywiście nikomu nic nie ujmując – to na przestrzeni lat 
starałem się wprowadzić takie postanowienia formalno-praw-
ne w naszym statucie, aby każde koło, każdy zaangażowany 
działacz TPD mógł znaleźć coś dla siebie, coś co mógłby 
robić dla innych i w czym czułby się naprawdę dobrze i 
bezpiecznie. Natomiast dla kół pomocy dzieciom niepeł-
nosprawnym wnioskowałem o takie spektrum działalności 
zapisane w statucie, które – przynajmniej na dzień dzisiejszy 
– zabezpiecza wachlarz działań na najbliższą kadencję. 

Szanowni Państwo, po wielu latach mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć, że dzięki Waszemu wsparciu, udzie-
lonej pomocy, a przede wszystkim życzliwości i rozumieniu 
mojej idei działalności jednostek organizacyjnych i placó-
wek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stworzone zostały zapi-
sy prawne dające podstawę poprawnego funkcjonowania 
organizacji o tak szerokim spektrum działania i tak rozbu-
dowanej strukturze organizacyjnej. Jeszcze raz serdeczne 
dzięki.

Pozostało jeszcze „parę drobnych spraw” do załatwie-
nia, chociażby statutowy, ramowy zakres obowiązków osób 
funkcyjnych (bardzo ważne, bo – tak z ręką na sercu – kto 
ma regulaminowo unormowaną sprawę obowiązków osób 
funkcyjnych w kole, oddziale?), a także forma i zakres dzia-
łalności gospodarczej (wcześniej czy później nie unikniemy 
takiego zapisu w statucie, tylko pytanie, na jakich zasadach i 
czy na pewno dotyczyć on będzie także naszych kół pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym). 

Mówią o mnie, że to ten od niepełnosprawnych, ale ja nie 
myślę, że tak jest do końca; potwierdzam, że przede wszyst-
kim wychowałem się w działalności społecznej w środowisku 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, to moje najbardziej 
wdzięczne działanie w społeczności lokalnej i ogólnokrajo-
wej, jestem z nim najbardziej związany. 

ale również jako działaczowi Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci nie są mi obce inne działania: rzecznicy praw dziecka, 

sejmiki dziecięce, konkursy, gry i zabawy sportowe, kolonie, 
szkolenia, konferencje i spotkania integrujące środowisko 
wokół dziecięcych problemów itp., opracowanie obowiązu-
jącego w kraju dokumentu TPD „Zasady działalności statu-
towej, cz. I Koła Przyjaciół Dzieci”. 

ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełno-
sprawnej ruchowo TPD oraz jego specjalistyczne koła dążą 
do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego, 
po prostu do godziwego życia osoby niepełnosprawnej i jej 
funkcjonowania w życiu społecznym. To jest meritum naszej 
działalności, a wynika z niej wielowątkowość i różnorodność 
spraw i problemów, którymi zobowiązani jesteśmy zająć się 
i czynimy to z wielką uwagą i pokorą. Dlatego nieobce są 
nam zapisy ustaw i rozporządzeń dotyczących środowiska 
osób niepełnosprawnych, nieobca jest nam Konwencja ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowaliśmy projekt 
ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych 
i wiele zapisów z tej ustawy zostało zawartych również w 
Konwencji ONZ, chociaż obydwa dokumenty pisane były 
niezależnie i bez obopólnych konsultacji. 

Ciągle uczymy się i podnosimy swoje kwalifikacje. Wielu 
naszych kolegów ukończyło specjalistyczne kursy, kolegia i 
wyższe uczelnie. Czynimy to nie tylko dla siebie, ale również 
dla naszych podopiecznych i naszej organizacji. Miło nam, 
że z naszych doświadczeń i publikacji korzysta wiele osób 
oraz prosi nas o pomoc i współpracę.

Najbliższe spotkania

10 lat temu, w 2003 roku, dwudziestolecie Krajowego 
Komitetu obchodziliśmy w Europejskim roku Osób Niepeł-
nosprawnych ustanowionym przez UE; obecnie trzydziesto-
lecie Krajowego Komitetu obchodzimy w roku Osób Nie-
pełnosprawnych ustanowionym przez Sejm rP, w państwie 
będącym prawnym członkiem Unii Europejskiej.

Przed nami rok wytężonej pracy. rozpoczynamy cykl 
szkoleń pod ogólnym tytułem „Savoir-vivre wobec osób 
niepełnosprawnych – wspieranie samodzielności”. Star-
tujemy w Bogatyni podczas warsztatów tematycznych 
„Wspieranie samodzielności – warsztaty plastyczno-mu-
zyczne”, później spotykamy się w Nowym Dworze Mazo-
wieckim podczas ogólnopolskiej konferencji „akceptacja 
i tolerancja osób niepełnosprawnych w lokalnej społecz-
ności”. Następny przystanek to gdańsk, gdzie zapozna-
my się z działalnością sportową „Sport i rekreacja wobec 
osób niepełnosprawnych,” a zwieńczeniem obchodów ju-
bileuszu 30-lecia ruchu społecznego rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych w TPD będzie spotkanie w Warszawie 
przedstawicieli kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym  
w kraju podczas integracyjnej imprezy „Savoir-vivre wobec 
osób niepełnosprawnych – jak to się robi”. Uświetnieniem 
jubileuszu ruchu społecznego rodziców dzieci niepełno-
sprawnych w TPD mogą być również odznaczenia pań-
stwowe (złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi), o które 
wnioskowaliśmy poprzez Zarząd główny TPD.

Józef Bogdaszewski
Prezes Krajowego Komitetu

Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej ruchowo TPD
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W związku z uchwałą Sejmu rP z dnia 16 września 2011 r. 
w sprawie ustanowienia roku 2012 rokiem Janusza Korczaka 
16 stycznia w Koninie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
zawiązał się Komitet Obchodów roku Korczakowskiego na ziemi 
konińskiej.

W skład 12-osobowego zespołu weszli przedstawiciele władz 
administracyjnych i samorządowych miasta, powiatu konińskiego 
oraz instytucji o zasięgu subregionu konińskiego. Opracowany 
został program obchodów o zasięgu ponadlokalnym z podziałem 
zadań do realizacji przez członków zespołu reprezentującego 
różne instytucje.

rolę koordynatora przedsięwzięcia pełnił Oddział Powiatowy 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie. Patronat honorowy 
nad realizacją programu został przyjęty przez: rzecznika Praw 
Dziecka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Konina, Starostę 
Konińskiego i Przewodniczącego rady Miasta Konina.

W lutym ogłoszone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży: 
plastyczny na temat utworów Janusza Korczaka oraz z wiedzy 
o Starym Doktorze. Natomiast nauczyciele mogli przystąpić do 
konkursu na scenariusz lekcji z wykorzystaniem elementów 
pedagogiki Janusza Korczaka. 

rozstrzygnięcie konkursów na wszystkich poziomach, co zo-
stało przygotowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli i Wydział Oświaty w Koninie, odbyło się 22 czerwca 2012 r. 

„Miejsce przyjazne dzieciom” to konkurs Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci adresowany do zakładów usługowych, przed-
siębiorstw i instytucji w celu tworzenia kącików wyposażonych w 
mebelki, zabawki, gry dla dzieci interesantów. Wyniki konkursu 
ogłoszone zostały 20 marca 2012 r. 

W okresie od 15 do 30 maja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Koninie przygotował wystawę prac plastycznych 
z warsztatów organizowanych przez Samodzielne Publiczne 
Sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci im. J. Korczaka w Krasno-
brodzie pod hasłem „Korczak i jego dzieło”. Otwarcie wystawy 
odbyło się w ratuszu podczas sesji rady Miasta Konina. 

26 maja odbył się Integracyjny Festyn rodzinny zorganizo-
wany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z udziałem MOPr 
na placu przed KDK. Impreza poprzedzona była przemarszem 

Obchody Roku Janusza Korczaka
na ziemi konińskiej

dzieci i młodzieży ulicami miasta z orkiestrą ZSgE manifestują-
cymi prawa dziecka. Ważnym punktem programu był koncert 
„Młodzież ziemi konińskiej Korczakowi”.

25 czerwca w Domu Kultury „Oskard” odbyła się Debata 
rady Sejmiku Dziecięco-Młodzieżowego Środowiskowych Og-
nisk Wychowawczych TPD pod hasłem „Mam prawo do radości 
i szczęścia”. Debacie na temat przestrzegania praw dziecka 
przysłuchiwali się: rzecznik Praw Dziecka, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele policji, sądu, oświaty, pomocy 
społecznej i samorządów uczniowskich wszystkich poziomów 
kształcenia. Uchwała Sejmiku dotycząca respektowania praw 
dziecka przekazana została rzecznikowi Praw Dziecka, Kurato-
rowi Oświaty, Prezydentowi Miasta i Staroście Konińskiemu. 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w sierpniu i wrześniu prze-
prowadził cykl konferencji metodycznych dla nauczycieli wszyst-
kich poziomów kształcenia pn. „Koncepcja systemu wychowaw-
czego Janusza Korczaka we współczesnej edukacji”. 

7 listopada odbyła się konferencja naukowo-metodyczna 
„Pedagogika Janusza Korczaka – wczoraj, dzisiaj, jutro”. 
Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki PWSZ w Ko-
ninie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Efektem wydarzenia będzie 
publikacja zawierająca materiały z konferencji.

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły wystawy publikacji J. 
Korczaka przygotowane przez Bibliotekę Pedagogiczną i PWSZ 
w Koninie.

Końcowym wydarzeniem obchodów roku Korczakowskiego 
na ziemi konińskiej było nadanie Szkole Podstawowej w Woli 
Podłężnej (gmina Kramsk powiat koniński) imienia Janusza 
Korczaka. Uroczystość nadania szkole imienia i przekazania 
sztandaru, która odbyła się 14 grudnia uświetnił spektakl „Król 
Maciuś I” w wykonaniu uczniów szkoły. 

 W placówkach oświatowych w ciągu całego roku Korcza-
kowskiego na wszystkich poziomach kształcenia odbywały się 
uroczyste spotkania przybliżające postać Janusza Korczaka i 
jego koncepcję systemu wychowawczego. 

Krystyna Chowańska 
Prezes TPD w Koninie

Fotoreportaż patrz obok. 

Jeszcze o Starym Doktorze



„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. 
Musimy pochylić się, zniżyć ku niemu”.

„Szacunku dla bieżącej godziny, dla 
dnia dzisiejszego. (...) Nie deptać, nie 
poniewierać, nie oddawać w niewolę jutra, 
nie gasić, nie spieszyć, nie pędzić”.

„Można żądać dobroci, ale nie takiej, która 
jest poświęceniem”.

Fot. Archiwum TPD w Koninie

Na zdjęciach: Nadanie Szkole Podstawowej w Woli 
Podłężnej imienia Janusza Korczaka; Debata Sejmiku 
Dziecięco-Młodzieżowego TPD; Przemarsz dzieci i mło-
dzieży ulicami miasta; Wystawa „Korczak i jego dzieło”; 
Konkurs „Miejsce Przyjazne Dzieciom”.

Cytaty pochodzą z publikacji J. Korczaka.

„Młodzi mają różne własne sprawy, 
własne zmartwienia, własne łzy i 
uśmiechy, własne młode poglądy i młodą 
poezję. Często ukrywają przed dorosłymi, 
bo się wstydzą, nie ufają... ”
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Radosne i kształcące zajęcia w przedszkolach TPD  
w powiecie elbląskim

O przedszkolach TPD piszemy na str. 16 –19.


