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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepe³nosprawne

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

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze	placówki	to	m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 oœrodki	adopcji 
i	rodzin	zastêpczych

•	 domy	wczasów	dzieciêcych

•	 œrodowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 œwietlice: 
-	 œrodowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajêciowej

•	 oœrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	oœrodki	adaptacyjne
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Miną wkrótce 
dwa lata od XVI 
Krajowego Zjazdu 
Delegatów TPD. Ja-
kie sprawy, patrząc 
z perspektywy tego 
niedługiego czasu, 
udało się pomyślnie 
zrealizować, a jakie 
wymagają dalszych 
starań? 

Zacznijmy od 
tego, co się udało. 
Mimo ogólnego kry-

zysu niektóre sprawy mogą budzić dumę i radość, a przede 
wszystkim wiarę w to, że gdy się dołoży starań, to można 
dużo osiągnąć, zrealizować konkretne przedsięwzięcia. 

Jako pierwszy przykład wymienię Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, gdzie w październiku zo-
stał oddany do użytku tak zwany pawilon angielski. Piszemy 
o tym w niniejszym numerze „Przyjaciela Dziecka” oraz na 
naszej stronie internetowej. Dlatego nie będę teraz przy-
pominał historii tego pawilonu. Przedszkole mogło zostać 
wybudowane dzięki dotacjom Fundacji Sue Ryder oraz sa-
morządu warszawskiego. Ten nowy obiekt oznacza nie tylko 
praktyczną korzyść dla małych niepełnosprawnych dzieci i 
ich rodziców, ale symbolizuje też nowoczesne podejście do 
procesu rehabilitacji, daje przykład, że rehabilitować chore 
dziecko trzeba jak najwcześniej. Centrum TPD „Helenów” 
zapewnia teraz opiekę, rehabilitację i naukę dzieciom i mło-
dzieży od wieku przedszkolnego do dorosłości. Można więc 
mówić o helenowskim kompleksowym systemie rehabilitacji, 
który ma na celu nie tylko naukę samoobsługi, ale także 
przygotowanie do samodzielnego życia.

Drugie osiągnięcie dotyczy placówki TPD w Serocku, 
gdzie dzięki ponaddwumilionowej dotacji (2 mln 300 tys. zł) 
na jej rewitalizację zostanie wyremontowany i dostosowany 
do potrzeb ośrodka pracy dziennej stary budynek, wpisany 
na listę zabytków, prace remontowe muszą więc być pro-
wadzone ze wszystkimi rygorami obowiązującymi w takich 
przypadkach. Zmodernizowany będzie również wybudo-
wany za nasze pieniądze łącznik między starym i nowym 
budynkiem, ulepszone zostanie również boisko sportowe. 
Ośrodek w Serocku położony nad Zalewem Zegrzyńskim 
w zdrowej strefie klimatycznej jak najbardziej zasługuje na 
polepszenie położonych na jego terenie obiektów w kie-
runku dostosowania warunków do potrzeb placówki pracy 
środowiskowej, w której opiekę i codzienna rehabilitację 
znajduje 30 osób.

Bardzo różnorodne inicjatywy są podejmowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w całym kraju.

Wciąż spełniamy tę samą misję
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego TPD

Kolejnym dobrym zdarzeniem jest przekazanie dla TPD 
budynku po zespole szkół zawodowych w Małkini. Już obec-
nie działa tam środowiskowe ognisko wychowawcze TPD 
oraz koło rodziców dzieci niepełnosprawnych dla których 
organizowane są dorywczo zajęcia rehabilitacyjne. A za rok 
przewidziane jest zorganizowanie w pełni profesjonalnej 
rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci z tej części Ma-
zowsza. Po remoncie drugiej części budynku można będzie 
pomyśleć o kolejnych inicjatywach i zorganizowaniu w tym 
obiekcie ośrodka pracy środowiskowej, czyli placówki sku-
piającej różne formy pracy na rzecz lokalnego środowiska. 
W takim ośrodku może funkcjonować wiele różnych form 
działania naszego stowarzyszenia, np. koło TPD skupiające 
rodziców, małe przedszkole, środowiskowe ognisko wycho-
wawcze, społeczny rzecznik praw dziecka i inne potrzebne 
w środowisku lokalnym.

Dodać należy, że w wielu regionach kraju ogniwa TPD, 
mimo rozmaitych obiektywnych trudności, również wykazują 
dużo inicjatywy i dobrze sobie radzą. Wystarczy przejrzeć 
przegląd prasy „Pisali o nas” zamieszczony w „Przyjacielu 
Dziecka”, aby zobaczyć, jak różnorodne inicjatywy są podej-
mowane przez ogniwa TPD w całym kraju. Może nie są to 
tak spektakularne dokonania jak wyżej wymienione, ale są 
bardzo ważne, ponieważ w dostępnych warunkach działacze 
i wolontariusze robią wiele, aby pomagać dzieciom. Orga-
nizują małe przedszkola wiejskie, klubiki dziecięce, akcje 
lato i zima w mieście, dożywianie, wycieczki, festyny, paczki 
świąteczne itp. Niemal w całym kraju odbyły się imprezy z 
okazji Roku Janusza Korczaka, co przyczyniło się do przy-
bliżenia pedagogiki Starego Doktora uczestnikom spotkań, 
happeningów czy konferencji. Efektem tych wydarzeń będzie 
niewątpliwie ogromna wartość, jaką jest uwrażliwienie lokal-
nej społeczności na problemy i prawa dzieci. 

W Małkini dobre efekty osiąga środowiskowe ognisko 
wychowawcze TPD. Jest wiele dowodów na to, że dzieci 
pozostające pod opieką takich placówek, funkcjonują co-
raz lepiej i odnajdują się w życiu, kończą szkoły, podejmu-
ją pracę, zakładają rodziny. Jednak ognisk nie przybywa, 
a wręcz odwrotnie, ubywa. Trudno to zrozumieć…

Ogniska nie mają zapewnionych funduszy na funkcjono-
wanie. Mówię o tym niemal w każdym wywiadzie i w każdym 
wystąpieniu na zebraniach i naradach, ale sprawa jest ważna 
i trzeba o niej przypominać. Ogniska zaczęliśmy zakładać w 
okresie transformacji ustrojowej na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to wiele rodzin dotknęło 
bezrobocie, bieda, zwiększyło się zagrożenie różnymi przeja-
wami patologii, alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, 
co wymagało szukania środków zaradczych. Środowiskowe 
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ogniska wychowawcze, pomyślane jako placówki profilak-
tyczno-resocjalizacyjne, były odpowiedzią na te problemy. 
Ogniska oferują dzieciom zajęcia popołudniowe, podczas 
których mogą z pomocą wychowawcy odrobić lekcje, roz-
wijać swoje umiejętności i talenty: muzyczne, taneczne, 
plastyczne, sportowe i inne. Dzięki tak kompleksowej opiece 
podopieczni ognisk mogą szybko nadrobić zaległości w na-
uce i uzyskać promocję do następnych klas. W ogniskach sto 
procent wychowanków uzyskuje promocję do klas wyższych, 
choć większość z nich w chwili zapisania się do ogniska 
jest zagrożona drugorocznością. Sukcesem było również 
wyeliminowanie potrzeby umieszczania wychowanków w 
domach dziecka i innych placówkach opieki całkowitej. 
Z czasem dzięki współpracy z Krajowym Komitetem Wy-
chowania Resocjalizującego, takim inicjatywom jak Forum 
Przyjaciół Dzieci Ulicy oraz wsparciu i pomocy wybitnych 
specjalistów w dziedzinie pedagogiki i resocjalizacji m.in. 
profesorów Lesława Pytki, Tadeusza Pilcha czy Jarosława 
Utrat-Mileckiego nasza oferta opiekuńczo-wychowawcza 
wzbogaciła się o programy pedagog rodzinny, wychowawca 
podwórkowy, przyjaciel dzieci ulicy. Programy te były reali-
zowane w ścisłym kontakcie z ogniskami, szkołą i rodzicami 
pod hasłem, które wtedy powstało: Róbmy wszystko, aby 
dzieci wychowywały się w rodzinach własnych. 

Wychowankowie w listach i wypowiedziach podkreśla-
ją, że lata spędzone w ognisku pomogły im obrać właści-
wą drogę życiową, zdobyć wykształcenie, samodzielność, 
założyć rodzinę. 

Cieszyliśmy się, że w całym kraju udało się założyć blisko 
400 ognisk, ale od roku 2005 w wyniku zmieniających się 
przepisów ich działalność została znacznie ograniczona, 
a w wielu przypadkach zlikwidowana, ponieważ nie było 
środków finansowych na ich prowadzenie, to jest opłacenie 
lokali, wychowawców, specjalistów, takich jak logopeda czy 
psycholog, którzy są potrzebni, bo wiele dzieci przychodzi 
do ogniska z rozmaitymi deficytami rozwojowymi i wy-
chowawczymi. W ognisku można osiągnąć zdecydowanie 
lepsze efekty wychowawcze niż w zwykłej świetlicy, gdyż na 
przykład pedagog rodzinny, który zaprzyjaźnia się z rodziną, 
może oddziaływać na nią o wiele skuteczniej niż inne osoby. 
Rodzina bowiem potrzebuje przyjaznej atmosfery i wsparcia, 
zaś osoby urzędowe kojarzą jej się z kontrolą. Tylko niewielki 
margines rodzin powinien być kontrolowany, większości 
wystarczą kontakty z ogniskiem i pedagogiem rodzinnym, 
który wie, w jaki sposób oddziaływać na rodziny i podnosić 
ich kulturę pedagogiczną. Wychowawcy w ogniskach i pe-
dagodzy rodzinni potrafią wyhamować wiele niekorzystnych 
sytuacji w rodzinach, np. potrzebę umieszczania dzieci w 
domach dziecka. Warto podkreślić, że to się opłaca na-
prawdę w każdym aspekcie zarówno wychowawczym, jak 
i finansowym. Opieka nad jednym wychowankiem w domu 
dziecka kosztuje około 3 tysiące złotych, zaś pobyt w ogni-
sku jedynie tysiąc złotych, i dziecko nie jest odrywane od 
rodziców, czego nie sposób przecenić. Specyfika ogniska 
polega na tym, że oddziałuje na rodzinę kompleksowo m.in. 
poprzez organizowanie wspólnych spotkań, pogadanek, 
wycieczek, imprez, turniejów rodzinnych, okolicznościowych 

uroczystości. Tego na pewno instytucjonalnie, urzędowo, nie 
da się zapewnić dzieciom i ich rodzinom. 

Niektórzy upatrują sposobów na poprawę funkcjono-
wania ognisk w ich powrocie z resortu pracy pod skrzydła 
resortu edukacji…

 Nie na tym polega problem. Mamy przecież bardzo dobre 
programy opracowane przez profesjonalistów i sprawdzone 
w praktyce właśnie w ogniskach. Wystarczyłoby zapewnić 
warunki finansowe do ich wdrażania w codziennej pracy 
ognisk. Tymczasem obmyśla się nowe, urzędowe programy, 
nawiązujące do naszych sprawdzonych rozwiązań, choć 
lepiej byłoby po prostu wesprzeć nasze placówki, tanie, 
dobrze funkcjonujące w środowisku lokalnym, osiągające 
świetne rezultaty wychowawcze. 

Wydawało się, że szansą na rozwiązanie tych i innych 
problemów finansowych stanie się jednoprocentowy od-
pis od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale 
obserwujemy, że tak się nie stało.

Na temat funkcjonowania mechanizmu jednego procenta w 
systemie podatkowym od osób fizycznych odbyły się dyskusje 
na najwyższych szczeblach państwowych, pisała o tym prasa, 
w tym pismo tak opiniotwórcze jak„Polityka”. W opiniach doty-
czących jednego procenta wskazuje się na to, że są to środki 
publiczne stanowiące część podatku zasilającego budżet pań-
stwa, jednak przez część obywateli i fundacji są traktowane jak 
prywatna filantropia. Pewne ugrupowania zbierają pieniądze 
dla pojedynczych osób, a więc w pewnym sensie dla celów 
prywatnych. I tak, zamiast służyć wszystkim potrzebującym 
dzieciom, są świadczeniem dla pojedynczych dzieci. Mija 
się to z intencjami ustawodawcy i założeniami ustawy, które 
w ten sposób zostały wypaczone, bo państwowe pieniądze 
są wykorzystywane na indywidualne potrzeby, a organizacje 
pozarządowe, w tym TPD, nie mają funduszy na swoją działal-
ność. Jeden procent został pomyślany jako sposób wspierania 
organizacji pożytku publicznego, w skrócie określanych jako 
OPP, a nie osób indywidualnych, bo od tego są inne instytucje 
i inne formy gromadzenia środków. Dlatego powinien trafiać 
na cele statutowe i rozwój organizacji, zgodnie z pierwotnym 
założeniem. Trzeba pilnie zająć się uporządkowaniem realizacji 
przekazywania jednego procenta; sprawa ta powinna być jak 
najrychlej podjęta przez władze, szczególnie resort finansów.

Organizacje społeczne, nazywane obecnie pozarządo-
wymi, muszą mieć na swoją działalność zapewnione fun-
dusze, bo nie wszystko można zrobić społecznie, nawet z 
pomocą wolontariuszy. Trzeba opłacić pracowników, choćby 
w księgowości, urządzenia takie jak telefon, faks, internet, 
niezbędne materiały biurowe, czynsz za lokal, tego się za 
darmo zrobić nie da. Jeden procent miał zapewnić choćby 
minimalne warunki do funkcjonowania takich organizacji 
jak TPD, ale tak nie jest, w związku z czym nasze zarządy 
borykają się z ogromnymi trudnościami finansowymi zamiast 
koncentrować się na działalności merytorycznej. 

Wiele nadziei pokładano we władzach samorządo-
wych i konkursach, które miały pomagać organizacjom 
pozarządowym w wypełnianiu ich statutowych zadań. 
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Ta pomoc jest bardzo niepewna, choćby z tego powodu, 
że samorządy na swoje zadania nie otrzymują z budżetu pań-
stwa wystarczających środków finansowych. Toteż ograniczają 
nawet rozpisywanie konkursów, a jeśli je ogłaszają, to w taki 
sposób, aby kondycja urzędu na tym nie ucierpiała. Nigdy 
nie możemy przewidzieć, czy będą pieniądze z konkursu, a 
to negatywnie odbija się na naszej działalności, zwłaszcza że 
wymaga ona ciągłości i systematyczności, bo taka jest specy-
fika pracy opiekuńczo-wychowawczej. Nie powinno być tak, że 
praca placówki, na przykład środowiskowego ogniska wycho-
wawczego z powodu braku pieniędzy zostaje przerwana. 

Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego. Dla 
zarządów TPD to czas rozliczeń i bilansów. Co można 
powiedzieć na ten temat?

Od kilku lat pracujemy intensywnie nad tym, aby zarządy 
terenowych oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uzyska-
ły osobowość prawną i w tym zakresie możemy odnotować 
znaczny postęp: już tylko dwa zarządy regionalne TPD nie 
posiadają tego statusu i praktycznie mapa struktur regional-
nych jest pod tym względem prawie pełna. A to znacznie 
ułatwia przekazywanie sprawozdań, sporządzanie bilansów i 
wypełnianie innych obowiązków rozliczeniowych. Gorzej jest 
z uzyskiwaniem statusu OPP, co dla Zarządu Głównego TPD 
oznacza dodatkowe obciążenia wynikające z przekazywania 
jednostkom terenowym kwot pieniężnych wpływających na 
konto Zarządu Głównego z tytułu jednego procenta. W tym 
roku było aż 800 kont terenowych do obsłużenia, co dla 
szczupłej obsady kadrowej w dziale księgowości stanowi 
ogromne obciążenie. Dlatego nadal będziemy nalegać na 
nasze ogniwa o występowanie o status organizacji pożytku 
publicznego, czyli OPP. 

Delegaci z całego kraju zjadą się w maju przyszłe-
go roku, aby podsumować działalność Towarzystwa za 
pierwsze dwa lata obecnej kadencji, powiedzieć o sukce-
sach, ale także o oczekiwaniach i trudnościach. 

Niełatwo podsumować tak bogatą działalność, jaką w 
całym kraju prowadzi od blisko stu lat Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci. Jedno jest pewne, mimo upływu czasu nasze 
stowarzyszenie ma wciąż do spełnienia tę samą ważną misję, 
cele i priorytety, którymi są podejmowanie wyzwań i poszu-
kiwanie możliwości organizowania i udzielania dzieciom i ich 
rodzinom potrzebnej pomocy, w codziennej pracy dla dobra 
i na rzecz dziecka.

Zawsze były dzieci w trudnej sytuacji życiowej: sieroty, 
dzieci opuszczone, biedne, narażone na przemoc, osamot-
nione, żyjące w rodzinach patologicznych. Takich dzieci nie 
można zostawić na pastwę losu, trzeba im dać szansę wyjścia 
z kręgu niemożności i ukazać perspektywę rozwoju. Na po-
szczególnych etapach życia dziecka służą temu celowi odpo-
wiednie formy pracy. Mało kto pamięta, że na przykład ogródki 
jordanowskie zostały w latach międzywojennych spopulary-
zowane przez nasze stowarzyszenie, że wtedy rozpoczęło się 
wysyłanie dzieci na kolonie letnie, dla najmłodszych powstały 
tzw. kuchnie mleczne, zorganizowano pierwsze przedszkola i 
ogniska, na których wzorujemy się do dziś. Zmieniają się wa-
runki życia, ale zawsze są i będą dzieci potrzebujące pomocy, 

Rok Bezpiecznej Szkoły 

Bez agresji, bez przemocy
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkol-

ny 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły. 5 grudnia br. 
odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego została 
zawiązana koalicja na rzecz bezpiecznej szkoły. Minister 
edukacji Krystyna Szumilas powiedziała: Osiąganie wyso-
kich efektów kształcenia nie będzie możliwe, jeśli szkoła nie 
będzie dbała o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów. 

Ze statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Po-
licji wynika, że znacznie wzrosła liczba bójek i agresji w 
szkołach; szczególne nasilenie  przemocy obserwuje się w 
gimnazjach. Częściej też  w szkołach  dochodzi do wyrafino-
wanych form przemocy psychicznej. Trzeba zrobić wszystko, 
aby  eliminować z życia uczniów te przestępstwa –  zgodzili 
się uczestnicy spotkania.

Minister oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 
podpisali list intencyjny, w którym zobowiązali się m.in. do 
podejmowania działań, które mają wzmocnić bezpieczeń-
stwo uczniów. Sygnatariusze wyrazili też wolę współpracy 
przy projektach, które  będą realizowane w „Roku Bezpiecz-
nej Szkoły”.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci list intencyjny 
podpisał Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD.

Prezes ZG TPD Wiesław Kołak podpisuje list intencyjny. Pierwsza z prawej: 
minister edukacji Krystyna Szumilas.

oprac. I. M.

dzieci gorszych szans, jak je nazwaliśmy na pewno trafnie, 
bo dziecko z biednej rodziny, często alkoholowej, dziecko 
ulicy z reguły nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb, 
a w związku z tym jego perspektywy na pomyślne życie na 
ogół są gorsze aniżeli rówieśników z tak zwanych dobrych 
domów. Organizujemy dożywianie, pomoc w nauce, imprezy 
kulturalne, sportowe, wycieczki, kolonie, półkolonie oraz wiele 
innych zajęć i form pomocy, dzięki którym można skutecznie 
wspierać dzieci i ich rodziny, zapobiegając w ten sposób ich 
wykluczeniu społecznemu. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska
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Nowy rok szkolny w działalności Zarządu Głównego 
rozpoczęto otwarciem placówki na miarę marzeń. W Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki „Helenów” na bazie 
wyeksploatowanego baraku wybudowano przedszkole spe-
cjalne dla dzieci niepełnosprawnych. Głównym inicjatorem 
budowy tej placówki był Zbigniew Drzewiecki – dyrektor 
Centrum. Dzięki jego staraniom, nawet w czasie powszech-
nego kryzysu inwestycyjnego, udało się znaleźć sponsorów 
wrażliwych na dziecięcą krzywdę. Na szczególne wyróżnie-
nie wśród nich zasługuje Fundacja Sue Ryder, dzięki której 
powstała wspaniała, kolorowa, wygodna placówka, spełnia-
jąca wszelkie standardy umożliwiające pracę z dzieckiem 
niepełnosprawnym. To osiągnięcie powinno być dobrym 
sygnałem możliwości i bodźcem dla wszystkich, którym 
– pomimo potrzeb – brak odwagi do realizacji podobnych 
przedsięwzięć. 

Nawiązując do głównego tematu, należy przypomnieć, 
że najważniejszym źródłem wyboru zadań i budowania pro-
gramów są trzy podstawowe dokumenty: statut Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, uchwały zjazdowe oraz sprawozdania z 
działalności statutowej. Nieustanna analiza i ocena stopnia 
realizacji celów i misji zawartych w statucie i uchwałach To-
warzystwa pozwala określić zarówno bieżące, jak i perspek-
tywiczne zadania prowadzonych przez zarządy jednostek 
TPD. Na tej podstawie można zbudować swoistą mapę po-
trzeb i możliwości środowiskowych, lokalnych, regionalnych. 
Merytoryczne rekomendacje wyboru treści działania ogniw 
TPD znajdują się w dokumencie programowym pod nazwą 
„Priorytety, kierunki i strategie działania TPD na lata 2011–
2015” przyjętym przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów TPD. 
Z tego dokumentu należy wybierać, w pierwszej kolejności, 
zadania najbardziej charakterystyczne dla TPD w regionach, 
które budują naszą odrębność i wyróżniają wizerunek TPD 
spośród innych organizacji pozarządowych. Wśród różno-
rodnych form tepedowskiego dorobku, który powinien być 
upowszechniany we wszystkich regionach, na uwagę zasłu-
gują „programy autorskie”, a w szczególności:
– społeczne rzecznictwo praw dziecka;
– edukacja obywatelska, parlamentaryzm i samorządność 

dziecięca;
– pedagogika środowiskowa: pedagog uliczny i wycho-

wawca podwórkowy, a także w odróżnieniu od asystenta 
rodziny – pedagog rodzinny lub doradca/trener domowy, 
samorządy podwórkowe, place gier i zabaw. 
Realizując te programy, należy pamiętać o konieczności 

zachowania wypracowanych treści, standardów i metod 
ich realizacji. Ważne jest, aby stale poddawać je ewaluacji 
oraz dbać o ich należytą promocję z wykorzystaniem logo 
TPD i innych charakterystycznych dla naszej tożsamości 
znaków. Promocję działań Towarzystwa należy tu rozumieć 
jako proces komunikacji ze społeczeństwem, utrwalający w 

Nowe i dotychczasowe zadania ogniw i placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w roku szkolnym 2012/2013

 

Priorytety – kierunki – strategie

świadomości potencjalnych odbiorców i sponsorów naszych 
ofert nie tylko istnienie TPD, ale także kreatywność, solid-
ność i skuteczność w rozwiązywaniu trudnych społecznych 
problemów. To, że bronimy się przed nazywaniem swoich 
ofert „produktami”, a beneficjentów „klientami”, nie znaczy, 
że nie podlegamy mechanizmom rynkowym ze wszystkimi 
konsekwencjami tego zjawiska, np. uczestnicząc w konkur-
sach ofert.

W realizację tepedowskich projektów autorskich pro-
ponujemy włączać młodych działaczy, których w ten spo-
sób mamy nadzieję integrować wokół tepedowskich celów. 
Każdy, kto chciałby przystąpić do realizacji wymienionych 
projektów, może znaleźć je w wydawnictwach TPD i KKWR 
oraz na stronach internetowych tych organizacji, a także 
skorzystać z konsultacji i doradztwa pracowników biura 
Zarządu Głównego.

Inną formą naszej działalności są tepedowskie placówki, 
których funkcjonowanie trzeba utrzymywać, dbać o ich roz-
wój i bronić je dobrymi efektami przed konkurencyjnością i 
nierzadkim w ostatnich czasach zawłaszczaniem dorobku. 
Trudno pogodzić się z faktem stałego zmniejszania się liczby 
ośrodków adopcyjnych – placówek z wieloletnimi tradycjami. 
Toteż nowym wyzwaniem dla TPD jest uważne zapoznanie 
się z treścią ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, a jest to szczególnie ważne wobec powszechnego 
zawłaszczania dorobku TPD w dziedzinie przysposobienia i 
rodzicielstwa zastępczego oraz w sytuacji dowolnej interpre-
tacji ustawy przez jednostki samorządowe, najczęściej nieko-
rzystnej dla podmiotów prowadzących niepubliczne ośrodki. 
TPD jako organ prowadzący placówki działające w oparciu 
o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny (…), jak wymienione 
już ośrodki adopcyjne, a także placówki wsparcia dziennego, 
musi znać i rozumieć przepisy ustawy; po pierwsze, aby nie 
działać w niezgodzie z nimi, a po drugie, aby nie dopusz-
czać do ich naruszania przez organy publiczne. Członkowie 
Prezydium ZG TPD służą (według kompetencji) pomocą w 
interpretacji przepisów ustawy, a także gotowością podjęcia 
interwencji w przypadku ich naruszania z niekorzyścią dla 
jednostek TPD. 

Nowy rok szkolny jest nowym otwarciem dla przed-
sięwzięć TPD w kontekście bardzo niestabilnej sytuacji 
„dziecka” w działaniach rządu i samorządu terytorialnego. 
Ostatni kwartał 2012 r. to nieustanne pogarszanie warunków 
edukacji, opieki, świadczeń zdrowotnych należnych dzie-
ciom, coraz bardziej rozpowszechnione naruszanie praw 
dziecka widoczne w postępowaniu i orzecznictwie sądowym. 
Ilustracją potwierdzającą postawione tezy są skumulowane, 
w ostatnim półroczu, doniesienia o nieliczeniu się z dobrem 
dziecka. Są to np.:
– mała dostępność opieki i edukacji przedszkolnej – sa-

morządy gminne nie doceniają wagi wychowania przed-
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szkolnego, z braku środków likwidują nawet przedszkola 
zakładane ze środków unijnych;

– likwidacja ponad 700 szkół, w wielu przypadkach po-
dyktowana warunkami demograficznymi i ekonomicznymi 
– za każdym razem godzi w dobro i interes konkretnego 
dziecka, w konkretnej szkole;

– zamykanie szkolnych stołówek – nie bacząc na względy 
zdrowotne i wychowawcze – finanse decydują o przeka-
zywaniu żywienia dzieci zewnętrznym firmom cateringo-
wym;

– niebezpieczna szkoła – w ciągu roku w polskich szko-
łach dochodzi średnio od 74 do 100 tysięcy wypadków z 
udziałem dzieci; z badań Instytutu Badań Edukacyjnych 
przeprowadzonych w 2010 roku wynika, że w pierwszej 
kolejności rodzice oczekują od szkoły bezpieczeństwa 
(78,9 %), dopiero później kompetentnych nauczycieli, 
przyjaznej atmosfery, dobrego wychowania, wysokiego 
poziomu edukacji; 

– odpłatne zajęcia pozalekcyjne – eliminują z udziału w 
nich znaczną grupę niezamożnych dzieci;

– ubóstwo i wykluczenie społeczne uczniów – co piąte 
dziecko w Polsce żyje w ubóstwie (raport UNICEF) wy-
rażającym się nie tylko w niskim dochodzie rodziny, ale 
przede wszystkim w barierach uniemożliwiających pełny 
dostęp do edukacji, kultury, sportu itp.;

– cyfryzacja szkół, e-podręczniki i inne technologie wy-
magające sprzętu specjalistycznego są przykładem na 
to, jak – skądinąd niezbędny postęp technologiczny 
wkraczający do szkół – różnicuje i uwypukla nierówność 
szans i stygmatyzuje dzieci ubogie;

– niestabilność edukacji: treści nauczania, programów 
szkolnych, podręczników, zasad oceniania, publiczna 
dyskusja na temat nauczycieli – to wszystko odbija się 
niekorzystnie na sytuacji dziecka w szkole;

– problemy służby zdrowia – mała dostępność leczenia 
specjalistycznego, wysokie ceny bądź brak leków;

– ograniczanie bądź odbieranie władzy rodzicielskiej 
i umieszczanie dzieci poza rodziną z powodu ubó-
stwa, złych warunków bytowych, niepełnosprawności 
lub zadłużenia rodziców bez wyczerpania wszystkich 
możliwości udzielenia pomocy ze strony instytucji i służb 
społecznych.
Na tym tle sytuacja „dzieci gorszych szans”, którymi od 

lat zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przedstawia się 
wręcz dramatycznie, bowiem dotykają je wszystkie wymienio-
ne problemy, a ponadto bezrobocie, ubóstwo, niezaradność 
i dysfunkcjonalność rodzin, zaburzenie struktury, samotne 
rodzicielstwo, sieroctwo, niepełnosprawność samych dzieci, 
a często także i ich rodziców, zaniedbane problemy zdrowot-
ne, uwikłanie rodzin w konflikty środowiskowe, zadłużenie, 
dziedziczenie biedy, patologii itp.

Paradoksalnie, z sytuacji kryzysowych rodzą się nowe 
możliwości dla TPD. Jest to często konieczność podejmowa-
nia zadań wynikających z misji realizowanej przez Towarzy-
stwo już w okresie międzywojennym i we wczesnych latach 
powojennych. Polecam przeanalizowanie tych problemów i 
rozważenie, czy oddział, którym Państwo kierujecie, może 
podjąć się organizacji niepublicznych: „małych szkół”, szkół 
i placówek kształcenia specjalnego, dożywiania dzieci w 
szkołach – jako odrębnych, niezbędnych dla środowiska 
działań.

Kryzys w wymiarze ekonomicznym rodzi konieczność 
edukacji ekonomicznej działaczy tepedowskich po to, aby 
bezpiecznie i dobrze gospodarowali finansami, ale także po 
to, aby mogli być menadżerami swoich jednostek. W posia-
daniu wiedzy ekonomicznej i umiejętności jej wykorzystania 
upatrujemy możliwości rozwoju działalności małych ogniw 
TPD, które ze względu na szczupłość środków ograniczają 
się jedynie do dystrybucji żywności. Edukacją ekonomiczną 
warto także objąć podopiecznych TPD zarówno dzieci, jak 
i ich rodziców. 

Kolejnym problemem generującym koszty jest cyfryzacja. 
W obliczu cyfryzacji szkół oraz wprowadzania do edukacji 
e-podręczników należy już dziś myśleć o pozyskaniu środ-
ków finansowych lub darczyńców gotowych do odnowienia 
sprzętu komputerowego w prowadzonych przez TPD pla-
cówkach, jak ogniska, świetlice, ośrodki oraz o pozyskaniu 
osób kompetentnych, które potrafią udzielić pomocy dzie-
ciom, aby z powodu gorszego dostępu do sprzętu i urzą-
dzeń elektronicznych nie czuły się wykluczone „cyfrowo”. 
Cyfryzacja to także obecność jednostek TPD w mediach 
elektronicznych, na portalach społecznościowych, na stro-
nach lokalnych edycji Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), 
to utrwalanie nowoczesnego wizerunku Towarzystwa.

Rozliczne zadania natury merytorycznej wymagają ob-
sługi kadrowej, a to sprawia, że poszczególne jednostki TPD 
są także zakładami pracy i jako pracodawcy muszą spełniać 
wszystkie warunki związane z zatrudnieniem, pamiętać o rze-
czywistych kosztach pracy (składki ZUS, podatek dochodo-
wy) oraz o obowiązkach pracodawcy wobec pracowników. 
Jako pracodawcy muszą być przygotowani do obecności, 
czasem opozycyjnych wobec nich, związków zawodowych. 
Taka sytuacja powstała w regionie śląskim i – przyjmując ten 
fakt do wiadomości – należy podejmować racjonalne i prag-
matyczne działania nie rodzące nieporozumień i konfliktów, 
nie budzące wątpliwości prawnych.

Reasumując: nowy rok szkolny jest pojęciem umownym, 
użytym tu w celu pobudzenia działań poprzedzających czas 
składania wniosków o dotacje, subwencje, dofinansowania 
itp., odpowiadających na ogłaszane jesienią konkursy dla 
organizacji pozarządowych; to czas na przemyślenia bądź 
zweryfikowanie dotychczasowych zamierzeń. Ważne jest, 
aby Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizowało różnorodne 
zadania wybrane spośród bogatego katalogu statutowego, 
aby jego członkowie byli aktywni i otwarci na nowe zjawiska 
i szybko reagowali na potrzeby środowiska. Nasze działania 
powinny mieć charakter publicznych wypowiedzi sprze-
ciwiających się naruszaniu dobra dziecka, pokazujących 
alternatywne możliwości pomocy dziecku. Żyjąc w medialnej 
rzeczywistości musimy pamiętać, że oprócz pracy organicz-
nej, realnej, polegającej na udzielaniu pomocy konkretnym 
osobom, nie wolno nam zaniedbać sfery promocyjnej, sta-
nowiącej obecnie ważny środek komunikacji i wpływu na de-
cyzje ofiarodawców, sponsorów i zleceniodawców, ale także 
wpisujący TPD w historię społeczności, w której działa.

Barbara Głowacka
Członek Prezydium ZG TPD

 

Artykuł powstał w oparciu o wystąpienie na zebraniu Zarządu Głównego TPD 
w dniu 22 września 2012 r. 
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O Roku Korczaka pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Przyjaciela Dziecka”, ale przypomnijmy: Rok 2012 został 
ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem 
Janusza Korczaka, prekursora działań na rzecz dzieci, wy-
bitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza 
społecznego. Z tej okazji wiele placówek TPD uwzględniło 
w swojej działalności treści wiążące się z ideami Starego 
Doktora. Jedną z ulubionych form dokumentowania tych 
przedsięwzięć są kroniki i gazetki opracowane przez dzieci 
z pomocą wychowawczyń. Wśród nich jest kronika, która 
powstała w świetlicy środowiskowej TPD w Pszczynie.

Na okładce gazetki pod tytułem „The Korczak Times” 
zamieszczono dwa zdjęcia: Janusza Korczaka oraz członków 
zespołu redakcyjnego. Młodzi redaktorzy prowadzący gazet-
kę to: Dagmara Pękala, Dominika Kolarz, Karolina Zientek, 
Kamil Małolepszy, Kamil Świder, Paweł Bąk, Szymon Reclik, 
Mateusz Kaczmarek, Martyna Zientek, Julia Kędzior, Jakub 
Reclik, Kacper Zientek, Natalia Nowak. To oni, pod okiem wy-
chowawczyń, przygotowali obszerną kronikę wakacyjnych 
wydarzeń, ale znajdziemy w niej również biografię Starego 
Doktora oraz cytaty z jego publikacji, opisy zwiedzanych 
miejsc, zabytków oraz współczesnych miejsc turystycznych, 
a także historii Pszczyny i innych miast Górnego Śląska. Ale 
oddajmy głos autorom gazetki.

Na pierwszych stronach znajdujemy sporo szczegółów z 
biografii Janusza Korczaka. Czytamy m.in.: Obok wspania-
łych książek dla dzieci, żarliwie i niepokornie wypowiadał się 
na temat dzieci, ich sytuacji życiowej, szkół przytułków dla 
sierot, „narażając się na zarzut, że zamęt sieje”. Tak, bo prawa 
dzieci – to było wtedy coś niepojętego dla wielu dorosłych. 
Są także cytaty z publikacji Janusza Korczaka, np. Nie ma 
dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie do-
świadczenia, innych popędach, innej grze uczuć”. „Dzieci nie 
są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”. 
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, 
abym ja działał i kochał”. „Nie jest obowiązkiem otoczenia 
pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o 
człowieka”. 

Wakacje 

Wreszcie zaczęły się wakacje. Dzieci spędziły je głównie 
na półkolonii, ale przecież bardzo ciekawie, o czym świadczą 
teksty z gazetki półkolonijnej zmieszczone w kronice. 

„W poniedziałek zaczął się pierwszy dzień półkolonii. 
Pani Magda przedstawiła nam plan Wakacji z Korczakiem. 
Następnie oglądaliśmy film o Januszu Korczaku pod tytułem 
Janusz Korczak – Król Dzieci i razem z Paniami omawialiśmy 
film, a potem zajęliśmy się robieniem gazetki oraz zdobie-
niem Księgi podziękowań i przeprosin. Pomagaliśmy także 
Paniom zrobić planszę do plebiscytu życzliwości. Kiedy 
skończyliśmy, poszliśmy na lody Big Milki i byliśmy w redakcji 
„Głosu Pszczyńskiego”. Następnie wróciliśmy do świetlicy i 
zjedliśmy pyszny obiad przygotowany przez Panią Halinkę. 

Na obiad był rosół i pyzy z mięsem. 
Na deser lody na patyku”.

Wyjazd do Aquaparku. „W dniu 
11 lipca byliśmy w Tarnowskich Gó-
rach na basenie. Zbiórka była o godz. 8.00 w świetlicy. 
Jadąc autobusem śpiewaliśmy piosenki i śmialiśmy się. 
Gdy przyjechaliśmy na upragniony basen, cieszyliśmy się 
i nie mogliśmy się doczekać czarnej rury. Na basenie ra-
townik tłumaczył nam obowiązujące zasady. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się czarna zjeżdżalnia, była 
szybka, straszna i wydawała różne dźwięki. Co 30 minut na 
dużym basenie były wywoływane wielkie fale, przez które 
skakaliśmy. Ten dzień spędziliśmy z myślą J. Korczaka: 
Prawo do zabawy. Odkryj w sobie dziecko. Po basenie 
zjedliśmy pyszny posiłek, były to bułeczki z szynką, pączki, 
drożdżówki i owoce, piliśmy wodę mineralną”.

Była też pogadanka o podstawowych zasadach BHP, na 
temat odpowiedniego zachowania się w autokarze, słuchania 
poleceń wychowawców i ratowników podczas zabawy w 
wodzie. Po wycieczce dzieci opracowały tekst o Tarnowskich 
Górach. Dowiadujemy się z niego, że „Tarnowskie Góry 
to jeden z najstarszych ośrodków górniczych w Polsce. 
Powstanie i rozwój tego miasta było ściśle związane z bo-
gactwami naturalnymi tej ziemi, z eksploatacją rud ołowio-
wo-cynkowych z domieszką srebra, która na szerszą skalę 
rozpoczęła się tutaj na przełomie XII i XIII wieku. Z tamtych 
czasów zachowała się nazwa jednej z kopalń – Srebrna Góra 
– kopalnie i szyby nazywano wówczas górami (gorami), stąd 
również słowo górnik. Obecnie Tarnowskie Góry zatraciły 
swój pierwotny, przemysłowy charakter. Miasto pełni ważną 
rolę jako węzeł kolejowy w kraju, ale na pierwszy plan coraz 
częściej wysuwa się turystyka, rekreacja i usługi, czemu 
sprzyja dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna i otaczająca 
zieleń. Podziemne trasy turystyczne, muzea, ciekawa histo-
ria i architektura, jak również nowoczesny park wodny czy 
niedaleka sportowa dolina z możliwością całorocznego jeż-
dżenia na nartach przyciąga odwiedzających z coraz bardziej 
odległych zakątków. 

 Wizyta w Domu Pomocy Społecznej to program kolej-
nego dnia na półkolonii. Oto fragment kroniki: „Po pysznym 
śniadaniu przećwiczyliśmy przygotowany przez nas występ 
dla mieszkańców domu. Lekko zdenerwowani poszliśmy 
tam, Panie zamówiły ciasto dla mieszkańców, które pięknie 
pachniało. Występ się udał, wszyscy fajnie się bawili. Panie 
były z nas zadowolone. Po powrocie do świetlicy zamiast 
obiadu był grill, na który zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną świet-
licę. Kiedy kiełbasa się smażyła, my graliśmy w piłkę. Emocji 
było co niemiara i Panie znowu były z nas zadowolone. Była 
pogawędka na temat tolerancji i konieczności podtrzymy-
wania więzi z osobami starszymi. A także przypomnienie 
zasad fair play podczas zawodów sportowych oraz zasad 
bezpieczeństwa w czasie gry”. 

Kilka następnych stron kroniki zajmują informacje na 
temat Paraolimpiady wraz z ładnymi rysunkami przedstawia-

Z Korczakiem, mapą i plecakiem

Atrakcyjne wakacje
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jącymi różne dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby 
niepełnosprawne. Oto fragment tekstu: „Paraolimpiada 
odbywa się co cztery lata, zazwyczaj kilka dni po igrzyskach 
olimpijskich i jest organizowana przez Międzynarodowy 
Komitet Paraolimpijski. Organizowane są letnie i zimowe 
Igrzyska Paraolimpijskie. Pierwsze letnie igrzyska odbyły 
się w 1960 roku z inicjatywy sir Ludwiga Guttmanna, zimo-
we w 1976 roku. Aby w nich wystartować należy uzyskać 
kwalifikację, podobnie jak na igrzyska olimpijskie. Z roku na 
rok minima są podwyższane ze względu na wzrost poziomu 
sportowego zawodników. 

Kiedy dzieci nie wyjeżdżają na wycieczki, mają sporo 
ciekawych możliwości spędzenia czasu w swoim mieście. 
W „Gazetce Półkolonijnej” dzieci napisały: „Dziś sobota. 
Poszliśmy do parku i trochę spacerowaliśmy. Byliśmy też 
w zagrodzie żubrów, która znajduje się kilkaset metrów od 
pszczyńskiej Starówki i która powstała na terenie zabytkowe-
go parku, w części zwanej „Zwierzyniec”. Zwierzęta można 
oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepeł-
nosprawne mogą wjechać windą”. Pogadanka dotyczyła 
korzyści wynikających z kontaktu z przyrodą, atrakcji tury-
stycznych Pszczyny, ochrony zabytków przyrody oraz zasad 
właściwego zachowania się podczas spaceru w parku.

 Wycieczka do Radochy po raz kolejny nawiązała do 
myśli Korczaka: Odkryj w sobie dziecko. Prawo do zabawy. 
„Był tam dmuchany zamek. Bawiliśmy się w chowanego i w 
berka. Zjeżdżaliśmy na zjeżdżalniach. Było tam dużo kory-
tarzy i trzeba się było schylać. Trochę się poobijaliśmy. Była 
tam też ścianka wspinaczkowa, na którą można było wejść 
tylko do połowy. Na zamku dmuchanym bawiliśmy się w 
masz go i bardzo się zmęczyliśmy. Chętnie więc wróciliśmy 
do naszej świetlicy, gdzie czekał na nas jak zwykle pyszny 
obiad. Sala zabaw Radocha to w pełni bezpieczne miejsce 
o powierzchni ponad 500 m2, które zostało stworzone po 
to, by zapewnić dzieciom wspaniałą rozrywkę i dostarczyć 
im niezapomnianych wrażeń. Główne atrakcje dla starszych 
dzieci (3-11 lat) to czteropoziomowy labirynt wysoki na ok. 6 
metrów, wypełniony różnego rodzaju przeszkodami o zróż-
nicowanej skali trudności i łącznej powierzchni ok. 350 m2; 
cztery zjeżdżalnie (w tym jedna o długości 6 m); ogromny 
basen wypełniony po brzegi niezliczoną ilością kolorowych 
piłeczek; dmuchany zamek do skakania; armatki pneuma-
tyczne, automaty do gier. Dla najmłodszych dzieci (0-3lat) 
przygotowana została specjalna strefa, gdzie pod okiem 
swoich opiekunów mogą się bawić. Znajduje się tu m.in. 
basenik z piłeczkami, mała zjeżdżalnia, miękkie duże klocki 
z pianki, domek z huśtawką, piłki, pojazdy bujane. Dla sprag-
nionych chwili relaksu rodziców i opiekunów jest kawiarenka, 
w której można odpocząć w wygodnym fotelu przy kawie 
lub herbacie, a przy okazji dyskretnie obserwować swoje 
buszujące po sali dzieciaki”. 

Elektrownia Porąbka-Żar w Międzybrodziu Żywieckim. 
Najpierw: pogadanka na temat właściwego zachowania 
się w busie: (np. niespożywania posiłków podczas jazdy), 
bezpieczeństwa podczas wycieczki; przypomnienie zasad 
kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym (np. w 
kinie, w restauracji). A w gazetce czytamy: „Na górze powi-
tała nas piękna panorama okolicy. Na szczycie góry znaj-
duje się zbiornik wodny Elektrowni Szczytowo-Pompowej 
Porąbka-Żar oddanej do użytku w 1979 roku, udostępnionej 
do zwiedzania. Można tam wjechać drogą asfaltową. Na 

południowych stokach góry Żar zlokalizowana jest kolejka 
linowo-terenowa (wagon ciągnięty przez linę porusza się po 
szynach) – najmłodsza tego typu kolejka w Polsce. Przy ko-
lejce wytyczona jest dosyć długa (1600 m) trasa, przeznaczo-
na dla bardziej zaawansowanych narciarzy i snowboarderów. 
Trasa jest sztucznie naśnieżana i oświetlona, a zjeżdżającym 
towarzyszy muzyka z głośników rozmieszczonych wzdłuż 
trasy. W roku 1935 z inicjatywy Ligi Obrony Przeciwlotniczej 
powstało na górze Żar lotnisko szybowcowe. Obecnie funk-
cjonuje tam szkoła szybowcowa i paralotniowa”.

Również historia TPD

 Kronika, oprócz przytoczonych przykładowo opisów za-
jęć, zawiera wiele informacji na temat zwiedzanych miejsco-
wości, ciekawostek przyrodniczych, a także obszerne stresz-
czenie historii i form działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
O TPD czytamy: „Towarzystwo dążyło do rozwoju bardziej 
masowej działalności na rzecz dzieci z rodzin robotniczych, 
a przede wszystkim z rodzin dotkniętych bezrobociem, żyją-
cych w biedzie i niekorzystnych warunkach mieszkaniowych. 
Głównie dla tych dzieci od 1922 r. zaczęło organizować i 
prowadzić ogniska – środowiskowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Zapewniały one dzieciom troskliwą opiekę, 
dożywianie, dogodne warunki do odrabiania lekcji oraz nie-
zbędną pomoc w nauce. Dzieci w ogniskach uczestniczyły 
w zajęciach kulturalnych i sportowych, brały aktywny udział 
w życiu ogniskowego samorządu dziecięcego. Ogniska dały 
początek przedszkolom i klubom dziecięcym RTPD”. Dalej 
czytamy o organizowaniu kolonii i półkolonii, Przychodni 
Przeciwgruźliczej dla dzieci i młodzieży w Łodzi i Rudzie Pa-
bianickiej, co w tych czasach było działalnością pionierską, 
o dokonaniach Towarzystwa w Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, o konspiracyjnej działalności w czasie oku-
pacji, a także o obecnej działalności TPD.

Do kroniki została dołączona „Księga podziękowań i prze-
prosin”, w której dzieci piszą o tym, komu i za co dziękują i 
kogo przepraszają. Oto kilka przykładów: Dziękuję Jurkowi, 
że dzisiaj ze mną pływał, że się bawiliśmy i że pożyczył mi 
okulary. Dziękuję wszystkim Paniom za fajną wycieczkę do 
Aquaparku i za to, że Panie bawiły się z nami. Przepraszamy 
Wszystkie Panie za nasze zachowanie na świetlicy. 

Reasumując: Półkolonie zorganizowane przez świetlicę 
TPD w Pszczynie były niewątpliwie bardzo atrakcyjne dla 
dzieci, które w nich uczestniczyły. Docenić warto ich walory 
poznawcze, edukacyjne i wychowawcze. W kronice, oprócz 
opisów zajęć i wycieczek, zamieszczono wiele zdjęć, haseł 
związanych tematycznie z osobą Janusza Korczaka oraz 
ciekawostek. Wiele tekstów opatrzonych jest przypisami 
świadczącymi o umiejętności posługiwania się internetem 
w poszukiwaniu informacji, w tym dotyczących biografii Ja-
nusza Korczaka, historii zwiedzanych miast czy zabytków. 
W sumie młodzi redaktorzy i ich koledzy, wspomagani przez 
wychowawczynie, nie tylko spędzili atrakcyjnie wakacje, le-
piej poznając postać i idee Korczaka, ale sporządzili również 
opracowanie świadczące o dobrym poziomie działalności 
prowadzonej w tej placówce TPD.

Na podstawie gazetki-kroniki „The Korczak Times”
opracowała Irena Malanowska 
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Wakacje w Złotowie

Lato w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Na letnich koloniach, organizowanych przez Zarząd 
Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zło-
towie, od 10 lat niezmiennie życie płynie z szumem rzek 
Hornad i Poprad, wśród malowniczych krajobrazów Parku 
Narodowego Słowacki Raj oraz na szlakach Słowackich 
Tatr Wysokich. Na tegoroczną, jubileuszową wyprawę do 
Słowackiego Raju udało się 30 kolonistów wraz z czworgiem 
wychowawców: Sylwią Mróz, kierowniczką kolonii, Bożeną 
Zalewską, opiekunką i księgową w jednej osobie, Izabelą 
Szmyt i Marcinem Łyjakiem. Nad wszystkim czuwała inicja-
torka i organizatorka przedsięwzięcia Alicja Andrzejewska, 
prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Złotowie.  

Przez 10 lat na koloniach przewinęło się ponad 300 
uczestników, którzy skorzystali z okazji przebywania poza 
granicami kraju. W trakcie pobytu poznawali kulturę naszych 
sąsiadów Słowaków, odwiedzali urokliwe miejsca, uczyli się 
samodzielności – relacjonuje Sylwia Mróz. 

W tym roku koloniści zdobyli Przełom Hornadu, To-
maszowski Vyhlad, szlak nad Jeziorem Dedinky, schodzili 
z Łomnickiego Plesa (pod Łomnicę wjechali wyciągiem), 
zwiedzili kompleks pałacowy w Markuszowicach oraz Spiski 
Hrad, trzy dni spędzili na basenach w Popradzie i we Vrbov. 
Dodatkową atrakcją, już w drodze powrotnej, było zwiedza-
nie kopalni GUIDO w Zabrzu. 

Organizowanie tak atrakcyjnych kolonii jest możliwe dzię-
ki współfinansowaniu projektu przez Gminę Miasto Złotów, 
zaangażowaniu kadry pracującej bezpłatnie (w ramach wo-
lontariatu) i dzięki wytrwałości i wieloletniemu zaangażowa-
niu prezes Alicji Andrzejewskiej, której za trud podziękowano 
„Odą jubileuszową”:

Jest osoba zacna w gronie, 
co obmyśla te kolonie. 
I mniej więcej w środku lata 
pokazuje nam część świata, 
co graniczy z naszym krajem, 
a Słowackim zwie się Rajem.

TPD w Złotowie zorganizowało, oprócz kolonii, półkolonie 
letnie „Lipiec 2012” dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Pół-
kolonie miały swoją bazę lokalową w Przedszkolu nr 3 i nr 4 
w Złotowie. Podczas półkolonii dzieci spędzały miło czas na 
zabawie, poznawaniu i zwiedzaniu ciekawych miejsc, brały 
udział w interesujących zajęciach, poznały historię miasta 
Złotowa, odwiedziły miejsca użyteczności publicznej, jak np. 
Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Spółdzielczy Bank Lu-
dowy, Straż Pożarną, Powiatową Komendę Policji, Ośrodek 
Rehabilitacyjny „Zabajka”. Projekt był współfinansowany ze 
środków Gminy Miasto Złotów.

Śladami przeszłości
Dzięki Fundacji PZU uczniowie SP nr 2  
w Obornikach Śląskich mogą lepiej poznawać  
historię i piękno swojego kraju

Szkolne Koło TPD działające przy SP nr 2 w Obornikach 
Śląskich w ubiegłym roku starało się pozyskać środki na 
dofinansowanie wycieczek krajoznawczych i kulturalnych dla 
uczniów. Starania te uwieńczył sukces. W lipcu 2011 r. Fun-
dacja PZU w ramach ogłoszonego konkursu: „Wzbogacanie 
oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” 
przyznała dotację 35500 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Obornikach Śląskich na realizację projektu pod hasłem: 
„Śladami przeszłości”, którego autorkami są: Katarzyna Radu-
chowska, Beata Olbert, Renata Machnik. Projekt ten spośród 
128 wniosków nadesłanych na konkurs został nagrodzony i 
jako jeden z dwudziestu skierowany do realizacji! Przyznana 
przez Fundację PZU dotacja została przeznaczona na dofi-
nansowanie wycieczek historycznych dla uczniów szkoły oraz 
zakup cyfrowych aparatów fotograficznych, które stanowiły po-
nadto pomoc dydaktyczną na zajęciach kółka fotograficznego. 
– Pragnęliśmy umożliwić wszystkim dzieciom, niezależnie od 
statusu rodzin, wzięcie udziału w wyjazdach krajoznawczych i 
kulturalnych – wyjaśnia Katarzyna Raduchowska. – Znajomość 
ojczyzny i jej dziejów jest obowiązkiem i wartością, którą szkoła 
przekazuje swoim uczniom w procesie dydaktyczno-wycho-
wawczym poprzez szeroko pojęte krajoznawstwo, a przede 
wszystkim znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum. 
Dzięki uzyskanej dotacji z Fundacji PZU, środkom pozyskanym 
przez rodziców i szkolne koło TPD stworzyliśmy naszym uczniom 
możliwość zetknięcia się z faktami i zjawiskami historycznymi w 
ich naturalnym środowisku. 

Projekt „Śladami przeszłości” przewidywał 6 wycieczek. 
W realizacji projektu, oprócz uczniów, uczestniczyli rów-
nież rodzice, nauczyciele, członkowie koła TPD. W trakcie 
wycieczki uczniowie prowadzili wnikliwą obserwację oraz 
robili zdjęcia. Po powrocie przygotowali na lekcji informatyki 
prezentację multimedialną. 

Podczas czerwcowego pikniku pod hasłem: „Śladami 
przeszłości” połączonego z zabawami naszych przodków, 
każda klasa zaprezentowała przygotowaną prezentację mul-
timedialną dotyczącą wycieczki. 

Podsumowaniem projektu był wspólny bieg wielopokole-
niowy na pobliskie wzniesienie pn. „Grzybek 2012”, w którym 
wzięli udział uczniowie, rodzice, dziadkowie i inne osoby 
zaangażowane w realizację projektu. 

opracowała I. Malanowska
Zbiórka żywności zorganizowana przez TPD w Złotowie. 

Fot. A
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Tygodnik Płocki 10-01-12

Prezenty od Fundacji Orlen Dar Serca 
dla dzieciaków z TPD 
O nowe komputery wzbogaciły się sale miejskiego od-

działu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prezent, który będzie 
wykorzystywany przez dzieci podczas zajęć, przekazała 
Fundacja Orlen Dar Serca. 

Do komputerów Fundacja dołączyła czek o wartości 2 
tysięcy zł. Wszystkie prezenty będą przeznaczone na uatrak-
cyjnienie i rozszerzenie codziennych zajęć organizowanych 
dla dzieciaków z prowadzonego przez TPD Klubu Profilaktyki 
Środowiskowej „Przyjaciel Dziecka”.

– Cieszymy się, że już kolejny raz za sprawą przedstawi-
cieli Fundacji spełniają się nasze marzenia i oczekiwania. A 
przekazywane kolejne prezenty pozwalają wspierać dzieci w 
nauce i rozwijać ich zainteresowania w dobrze wyposażonych 
placówkach – mówiła prezes miejskiego oddziału TPD Sta-
nisława Rymarowicz.

Prezes Rymarowicz zaznaczała, że każde przekazywane 
placówce wsparcie pozwala pomagać dzieciakom, które w 
Klubie uczą się, odrabiają lekcje, bawią. Pracownikom zaś 
daje impuls do jeszcze lepszej i bardziej intensywnej pracy. 
(rad) 

* * *
Kurier Szczeciński 09-02-12

Wykorzystali wolny czas 
Wszystko o bezpieczeństwie
Miło i ciekawie upłynęły ferie podopiecznym Środowisko-

wych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Szczecinie. Organizacja zadbała też, by jej podopieczni 
poznali zasady bezpieczeństwa.

Policjanci Wydziału Prewencji KWP nadkom. Elżbieta 
Szatanik, asp. Magdalena Piaszczyńska, asp. Dariusz Okoń 
oraz Piotr Puzoń zorganizowali spotkania z dziećmi na temat 
zasad bezpiecznej zabawy i unikania zagrożeń. Przeprowa-
dzili quizy, dzieci miały okazję obejrzeć od środka radiowóz 
policyjny, a także zmierzyć się w dyscyplinach sprawnościo-
wych m.in. w ubieraniu moro na czas. Na zakończenie każdy 
otrzymał drobny upominek. Funkcjonariusze zorganizowali 
również konkurs internetowy związany z bezpieczeństwem 
w domu i w trakcie zabawy.   (gan) 

* * *
Dziennik Wschodni Lublin 20-02-12

W cyrkowym stylu
100 niepełnosprawnych dzieci bawiło się wczoraj na 

balu karnawałowym w Lublinie. Zabawie przyświecało hasło 
„Cyrkowy świat” Pojawili się więc klauni. Były też cyrkowe 
sztuczki. Pierwszy raz biorę udział w tej zabawie. Bardzo 
mi się podoba, zwłaszcza malowanie twarzy. Takich atrakcji 
nie mamy na co dzień – cieszy się 11-letnia Wiktoria Dudek, 

która na bal przyszła ze swoją mamą. – Byli też moi koledzy 
ze szkoły. To nie pierwsza zabawa przygotowana prze Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci. – Już dziesiąty raz z rzędu organi-
zujemy tę imprezę – mówi Iwona Łysakowska, wiceprezes 
Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. – Na zabawie bawią się nie tylko niepełnosprawne 
dzieci. Chore dzieci mogły zabrać swoje rodzeństwo. Salę 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza uży-
czyła nam nieodpłatnie policja.

Dla uczestników zabawy przygotowano poczęstunek i 
upominki. Zabawa mogła się odbyć dzięki wsparciu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (AA) 

* * *
Kurier Szczeciński 23-02-12

Dzieci wiedzą więcej 
Gratulował im komendant
Wychowankowie świetlic środowiskowych Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Szczecinie mieli w czasie ferii okazję 
spotkać się z policjantami i posłuchać o zasadach bezpiecz-
nej zabawy zimą. Na koniec wzięli udział w zimowym quizie 
zorganizowanym przez Wydział Prewencji KWP.

Dzieci miały odpowiedzieć na 10 pytań i przesłać plik w 
formie elektronicznej do policjantów. Pytano między innymi, 
czym grozi ślizganie się po zamarzniętym jeziorze lub rzece, 
czy bezpieczne jest doczepianie sanek do samochodu, jakie 
są numery alarmowe do policji, straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego. Spośród wielu nadesłanych odpowiedzi orga-
nizatorzy wylosowali grupę 15 dzieci, które z rąk insp. Jacka 
Fabisiaka – pierwszego zastępcy komendanta wojewódz-
kiego policji w Szczecinie – odebrały dyplomy i upominki. 
Najmłodsi ze swoimi opiekunami mieli też okazję przyjrzeć 
się z bliska pracy policjantów w siedzibie Sztabu Policji KMP 
w Szczecinie. (gan) 

Artur Jurkowski 

* * *
Ziemia Kaliska 11-05-12

Pieniądze na wypoczynek
KALISZ. W tym roku miasto wyda z własnego budżetu 

prawie 400 tysięcy złotych na letni wypoczynek dzieci i 
młodzieży.

Na zorganizowanie letnich obozów wypoczynkowo-te-
rapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miasto 
przeznacza ponad 222 tysiące złotych. Organizatorzy obo-
zów zostali wyłonieni w drodze konkursu ofert. Są to: Polski 
Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Związek 
Harcerstwa Polskiego.

Dzieci będą wypoczywały na obozach między innymi w: 
Sarbinowie nad morzem oraz w górach w Karpaczu (Karko-
nosze) i w Walimiu (Góry Sowie). Uczestnicy obozów będą 
wybierani przez organizatorów przy współpracy z pedago-
gami szkolnymi. (…) DK



�0 Przyjaciel Dziecka 7–12/2012

Kurier Szczeciński 22-05-12

Budowali mosty w Zagrodzie
W świetlicy wiejskiej „Zagroda” w Daleszewie (gmina 

Gryfino) odbyła się kolejna z cyklu impreza integracyjna pn. 
„Budujemy Mosty”. Ich inicjatorem jest Tadek Wasilewski, 
gospodarz świetlicy, któremu pomagają działające tu Koło 
Gospodyń „Europejki” oraz Stowarzyszenie Seniorów „Ra-
dość”. – Impreza upłynęła w miłej, ale przede wszystkim ro-
dzinnej atmosferze. Dziękuję wszystkim, którzy okazali serce 
i zrozumienie – mówi T. Wasilewski. Gośćmi „Zagrody” byli 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gryfinie. 
Wystąpiły dla nich dzieci z miejscowego przedszkola (TPD) 
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Potem 
była wspólna zabawa z muzyką na żywo. (akme)

 

* * *
Kurier Lubelski 03-09-12

Niedzielny festyn edukacyjno-rekreacyjny 
dla dzieci w parku Ludowym
Bezpieczny powrót do szkoły
Kilkaset osób uczestniczyło wczoraj w akcji pn. „Bezpiecz-

ny powrót do szkoły”. Imprezę rekreacyjno-informacyjną w 
parku Ludowym zorganizował lubelski oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

– Poprzez zabawę uczymy dzieci zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach – mówiła Irena Kasperska-Dwór-
nik, prezes lubelskiego oddziału TPD.

Była to już szósta edycja akcji. Festyny są organizowa-
ne zawsze w ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. Tegoroczny odbywał się pod hasłem „Jestem 
widoczny, jestem bezpieczny”. Łącznie w naszej zabawie 
edukacyjnej wzięło udział około 500 osób – wyliczała Ka-
sperska-Dwórnik.

Dzieci mogły uczestniczyć w konkursach, były spotkania 
z policjantami, pokaz udzielania pierwszej pomocy. –Takie 
akcje są bardzo potrzebne – podkreślała Izabela Kwiatkow-
ska, matka 6,5-letniego Karola. 

* * *
Kurier Szczeciński 01-10-12

Nowe ważne miejsce
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozwija swoją bazę w 

Szczecinie. W piątek otworzyło nową siedzibę przy ul. Pocz-
towej. Mieści się tam koło ADHD oraz środowiskowe ognisko 
wychowawcze. Na ponad 120 metrach kwadratowych jest 
5 sporych sal. W dwóch czas spędzać będzie 24 wycho-
wanków środowiskowego ogniska, pozostałe posłużą na 
działania Koła Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psy-
choruchową ADHD. TPD w budynkach pozyskanych z STBS 
przeprowadziło poważny remont. (gan) 

Nowiny Gazeta Codzienna Rzeszów 26/28-10-12

Świetlicom grozi zamknięcie.
Dzieci wrócą na ulice
 PODKARPACKIE: Nowe przepisy doprowadzą do likwi-

dacji wielu placówek.
Los m.in. świetlic środowiskowych socjoterapeutycznych, 

ognisk wychowawczych leży w rękach straży pożarnej i san-
epidu. Wymogi, jakie będą obowiązywać placówki po pierw-
szym stycznia, dla wielu są niemożliwe do zrealizowania. W 
tej chwili trwają kontrole, czy spełniają nowe restrykcyjne 
normy. Dotyczą one na przykład wysokości pomieszczeń, 
ilości toalet, szerokości klatki schodowej.

Jeśli świetlice otrzymają pozytywne opinie, będą mogły 
działać nadal. Problem w tym, że sporo tych placówek 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe mieści się 
w starych kamienicach, piwnicach czy suterenach. (…) 
Systematycznie spędza tu czas ok. 30 dzieciaków. Za-
pewniamy im tutaj to, co powinny mieć u siebie w domu. 
Przede wszystkim mogą w spokoju odrabiać lekcje, zjeść 
ciepły posiłek. Zamykając takie placówki, pogłębimy jedy-
nie biedę i wyślemy dzieci na ulice – nie ma wątpliwości 
Irena Rząsa, szefowa Stowarzyszenia Rodzina Rodzin w 
Rzeszowie. (…)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu prowa-
dzi dziesięć świetlic. Szefowie placówek mają nadzieję, że 
kontrole nie będą tak skrupulatne. – Liczę, że kontrolujący 
podejdą do sprawy po prostu po ludzku i nie będą spraw-
dzać wszystkiego, co zostało zapisane od kropki do kropki 
– mówi Grzegorz Piestrak, prezes Podkarpackiego Oddziału 
TPD w Rzeszowie.

Rzecznik praw dziecka ostrzega, że likwidacja świetlic od-
bije się na podopiecznych, którzy potrzebują pomocy. (…)

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, które prowa-
dzą świetlice środowiskowe i ogniska wychowawcze apelują 
do premiera o rozważenie zmiany przepisów, jakie mają 
obowiązywać po 1 stycznia. (…)

Małgorzata Motor   

* * *
Gazeta Lubuska Zielona Góra 07-12-12

W prezencie dostali piękną muzykę  
i mikołajkowe, słodkie paczki

REGION Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pamięta o milusiń-
skich z regionu. Przez cały rok. A już na pewno w mikołajki. 
Wczoraj zaprosiło ponad 200 dzieci na spotkanie integra-
cyjne do Filharmonii Zielonogórskiej. Nie zabrakło dobrej 
muzyki, a po koncercie paczek od Świętego Mikołaja. Warto 
dodać, że TPD prowadzi też centrum porad, gdzie rodzinom 
pomaga prawnik, logopeda, psycholog. Więcej informacji 
pod nr tel. 68 320 27 26.  (kali)

oprac. I. Malanowska
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Niemal wszędzie, na ulicach, osiedlowych ścieżkach i 
ławkach, a nawet na podwórkach widuje się młodych ludzi 
palących papierosy. Często nie mają więcej niż piętnaście, 
szesnaście lat, palą zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, cho-
ciaż na pewno spotkali się z informacją (jest na każdej pacz-
ce papierosów), że nikotyna szkodzi zdrowiu. Ale czegóż 
się nie robi dla „szpanu”, bo przeważnie chęć imponowania 
grupie koleżeńskiej skłania do sięgnięcia po papierosy. A 
czasem również lęk, że się zostanie wyśmianym i odrzuco-
nym przez grupę, jeśli się powie NIE. Również łatwy dostęp 
do papierosów, nie tylko w sklepach, ale przede wszystkim 
na bazarach, a nieraz i na ulicy, przyczynia się do zwiększe-
nia grona młodzieżowych palaczy. 

13 września br. ukazał się raport Dobre prawo, sła-
ba egzekucja, opublikowany przez Program STOP 18, na 
temat dostępu niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. 
Opracowanie zwraca uwagę na potrzebę skuteczniejszego 
egzekwowania w placówkach handlowych zakazu sprzeda-
ży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Data publikacji 
raportu nie jest przypadkowa, gdyż drugi czwartek wrześ-
nia jest Ogólnopolskim Dniem Odpowiedzialnej Sprzedaży 
STOP18; chodzi oczywiście o wyroby tytoniowe.

Jednak nie zawsze sprzedawcy zwracają uwagę na wiek 
kupującego papierosy, choć powinni. Aż 95 proc. wycho-
wawców uważa, że dostępność niepełnoletnich do wyrobów 
tytoniowych jest wysoka lub bardzo wysoka. Prawo jest 
dobre, ale jego egzekwowanie wciąż pozostawia wiele do 
życzenia. Potrzebna jest współpraca wielu partnerów oraz 
szeroka działalność edukacyjna, uważają koordynatorzy pro-
gramu, ale z roku na rok zwiększa się zasięg oddziaływania 
akcji STOP18. W tegorocznej edycji programu uczestniczy 
już około 70 jednostek straży miejskiej w całym kraju, a 
wkrótce wśród nich znajdą się dalsze straże oraz samorządy, 
organizacje społeczne i firmy.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18 od 1998 
roku podejmuje szerokie działania na rzecz pełnego prze-
strzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom 
do lat 18. 

– W najbliższym czasie rozpoczniemy kolejny etap działań, 
których podstawą będzie edukacja sprzedawców – powie-
dział na konferencji prasowej Michał Pełczyński, krajowy 
koordynator programu STOP18. Duża rotacja wśród sprze-
dawców powoduje, że szkolenia są wciąż potrzebne. Trzeba 
wciąż uwrażliwiać sprzedawców na to, by zwracali uwagę na 
wiek kupujących i potrafili zadawać odpowiednie pytania. 
Przykładem dobrej współpracy w tym zakresie jest sieć han-
dlowa Real, w której ponad 4 tysiące pracowników uczest-
niczyło w szkoleniach z zasad odpowiedzialnej sprzedaży 
wyrobów tytoniowych. Ogółem w całym kraju przeszkolono 

Niepełnoletni z papierosami

kilkanaście tysięcy sprzedawców. W ubiegłym roku, w XIV 
edycji programu STOP 18 uczestniczyło m.in. ponad 300 
samorządów i straży miejskich, poparcia akcji udzieliło rów-
nież wielu parlamentarzystów. 

– Trzeba także zmienić nastawienie społeczne do palenia 
papierosów przez młodzież. Wielu rodziców lekceważy prob-
lem, traktując papieros jako mniejsze zło – mówili uczestnicy 
konferencji.

– TPD od samego początku wspiera akcję STOP 18, współ-
pracując z jej organizatorami – podkreślił Wiesław Kołak, 
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
– Szkodliwość papierosów, podobnie jak alkoholu i narkoty-
ków jest poza dyskusją, toteż wszelkie działania mające na 
celu odciągnięcie młodzieży od palenia, w tym ograniczanie 
ich dostępności dla nieletnich są słuszne. Podobnie jak zakaz 
palenia papierosów w miejscach publicznych; dobrze też, że 
w telewizji aktorzy i inne osoby występując na wizji nie palą, i 
to jest dobry przykład dla młodzieży. Ważne jest oddziaływa-
nie w domu, wpływ rodziców, szczególnie dawanie przykładu 
własnym postępowaniem. Szkoła również może mieć znaczący 
udział w zwalczaniu palenia wśród uczniów. Nauczyciele po-
winni zdecydowanie reagować na widok uczniów palących 
papierosy, jednak często w ogóle nie zwracają na to uwagi. 
Szkoła ma obowiązek nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Warto 
przypomnieć, że przez długie lata był resort oświaty i wychowa-
nia oraz takież kuratoria. Ale słowo wychowanie znikło z nazwy 
tych instytucji, a w ślad za tym zmniejszyło się zainteresowanie 
szkoły tą sferą oddziaływania na dzieci i młodzież. 

TPD od wielu lat prowadzi działalność opiekuńczo-wycho-
wawczą w swoich placówkach, szczególnie w środowisko-
wych ogniskach wychowawczych. Podopieczni uczestniczą 
systematycznie w różnego rodzaju zajęciach organizowa-
nych w atrakcyjnych formach, uzyskując wiedzę o szkod-
liwości m.in. papierosów, alkoholu czy narkotyków. Zakazy 
są potrzebne, ale bardzo ważna jest szeroko rozumiana 
profilaktyka wychowawcza, uświadamianie wychowankom 
zagrożeń wynikających z uzależnień, i to nie tylko od wyro-
bów tytoniowych. 

Irena Malanowska

Pełna wersja raportu jest opublikowana na stronie internetowej www.stop18.pl

Program STOP18!

Kontakt dla mediów: biuroprasowe@stop18.pl
Kontakt dla samorządowców: samorzady@stop18.pl
Kontakt dla sprzedawców: sprzedawcy@stop18.pl
Kontakt dla rodziców: rodzice@stop18.pl

Jak przeciwdziałać?
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W dniu 6 października 2012 r. w warszawskim Klubie 
ZASP odbył się benefis znanego i lubianego iluzjonisty 
Stefana Poźniaka, zorganizowany z okazji 75. urodzin tego 
wybitnego artysty. Jubileusz zgromadził wielu popularnych 
artystów sceny, filmu i estrady. Dla Solenizanta zaśpiewali: 
Jolanta Kubicka, Jerzy Połomski i Marta Paulina Szymanow-
ska. Wystąpiło wielu młodych iluzjonistów z różnych stron 
kraju, zaś uroczystość prowadził, jak zwykle ze swadą i 
humorem,  Maciej Pietrzyk. Były życzenia, listy gratulacyjne, 
laudacje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Jubilatowi 
Odznakę Specjalną Przyjaciela Dziecka. Wręczając wyróż-
nienie, prezes ZG TPD Wiesław Kołak powiedział, że Stefan 
Poźniak to wielki przyjaciel dzieci i trudnej młodzieży. Swoją 
pracą wywołuje uśmiech, pobudza wyobraźnię, przenosi 
widzów w świat magii, iluzji często po to, aby lepiej zrozu-
mieli rzeczywistość, a także posiada niezwykłą umiejętność 
nawiązywania kontaktu z ludźmi, którzy żyli w świecie iluzji, 
eksperymentującymi z narkotykami, osobami uzależnionymi, 
z młodzieżą balansującą na granicy prawa bądź je w brutalny 
sposób łamiącą, ale także z osobami, które otarły się o śmierć, 
nie potrafiły odróżnić dobra od zła, fikcji od rzeczywistości. 
Od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 
z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego, a 
podopieczni tych stowarzyszeń to dzieci i młodzież w trud-
nej sytuacji życiowej, zagrożeni wykluczeniem, zbuntowani, 
nieszczęśliwi. Pan Stefan, organizując spotkania z naszymi 
wychowankami, pokazuje im fenomen magii, zaraża optymi-
zmem i motywuje do wiary we własne możliwości.

Stefan Poźniak bliżej zetknął się ze sztuką iluzji i ma-
gii jako dziennikarz radiowy. Przeprowadzając wywiad ze 
znanym iluzjonistą Władysławem Kieresem nawet nie przy-
puszczał, że te zawodowe kontakty zaowocują wieloletnią 
przyjaźnią i zgłębieniem tajników zawodu iluzjonisty. Porzucił 
dziennikarstwo, aby poświęcić się swojemu artystycznemu 
i pedagogicznemu powołaniu. Nie tylko występował, ale 
i tworzył artystyczne spektakle, napisał musical o mistrzu 
Twardowskim „Hulaj dusza”, współtworzył i reżyserował 

Iluzjonista – Przyjaciel – Wychowawca

Benefis Stefana Poźniaka

baśń cyrkową „Królewna Grymasella”, od roku 1970 kierował 
Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Obrony Cywilnej 
„Patrol”, zapraszając do współpracy znanych twórców, takich 
jak Krzysztof Daukszewicz, Ryszard Marek Groński, Ja-
nusz Kondratowicz, Antoni Kopf, Jacek Korczakowski, Bruno 
Miecugow, Wojciech Trzciński i wielu innych. Jest autorem 
książek o iluzji: „Magia niejedno ma imię”, „Przemoc jako 
złudzenie dowartościowania”, „Złudzenia a uzależnienia”, 
„Iluzja a rzeczywistość”. Wielokrotnie występował w telewizji 
mi. in. w programach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. 
Od wielu lat współpracuje Z TPD i KKWR, co zostało doce-
nione nie tylko z okazji benefisu artysty, ale już wcześniej, a 
wyrazem tego są odznaki „Przyjaciel Dziecka” i „Przyjaciel 
Dzieci Ulicy”. Za swoje dokonania artystyczne i zaangażo-
wanie w edukację i wychowanie młodzieży otrzymał wiele 
innych wyróżnień, w tym Srebrny Krzyż Zasługi. 

Mimo napiętego harmonogramu zajęć, Stefan Poźniak 
znalazł niedawno czas, aby wystąpić dla dzieci w Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Międzylesiu 
oraz w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania i Terapii 
KKWR w Serocku. 

Na koniec warto przytoczyć słowa z zakończenia artykułu 
„Istota iluzji i magii”, który Stefan Poźniak udostępnił redakcji 
„Przyjaciela Dziecka”, gdzie napisał, że „to nie złudzenia są 
groźne, złudzeniami można się bawić, co w swoich progra-
mach wystarczająco udowadniają iluzjoniści. Groźne jest 
natomiast przyjęcie jakiegokolwiek złudzenia za rzeczywi-
stość, bo wtedy ulegamy iluzji i stajemy się bezbronni, czego 
nikomu nie życzę, nawet w miłości. Ustrzeżemy się przed 
tym, jeśli będziemy pamiętali, że granica między pozorami, 
czyli złudzeniami świadomymi a iluzją, czyli przyjęciem tych 
pozorów za rzeczywistość jest względna, a nie przekonywali 
się o tym po fakcie”. 

Irena Malanowska

Artykuł S. Poźniaka „Istota iluzji i magii” postaramy się zamieścić w całości w 
następnym numerze „Przyjaciela Dziecka”.

Fot. I. M
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Każda rodzina doświadcza w trakcie swojego istnienia 
trudnych sytuacji, kryzysów i konfliktów. Część z tych kry-
zysów wpisuje się w naturalny cykl życia rodziny i wynika 
z jej dojrzewania. Psychologowie uważają, że jakość życia 
rodziny zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób 
radzi ona sobie z kryzysami, pojawiającymi się na jej 
drodze. 

Niektóre kryzysy, które wynikają z sytuacji szczególnych. 
Wojna, poważna choroba dotykająca jednego z członków 
rodziny, śmierć nowo narodzonego dziecka, utrata źródła 
utrzymania mogą poważnie zakłócić życie rodziny, a na-
wet zagrozić jej istnieniu. Podobnie dzieje się, gdy świeżo 
upieczeni rodzice dowiadują się o niepełnosprawności 
dziecka. 

W oczekiwaniu na diagnozę

Pierwszym trudnym momentem dla rodzin z dzieckiem 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym jest oczekiwanie na 
diagnozę, które bywa dość długie, gdyż zespół ten rzadko 
jest rozpoznawany przed ukończeniem przez dziecko pierw-
szego roku życia. Zazwyczaj rozpoznania można oczekiwać 
około 18 miesiąca życia dziecka, ponieważ diagnoza MPDz 
jest złożona, a lekarze nie chcąc niepotrzebnie stygmatyzo-
wać maluchów, zostawiają sobie więcej czasu na obserwację 
ich rozwoju i uzyskanie pewności co do ich stanu zdrowia. 
Dla wielu rodziców okres ten jest szczególnie trudny i wypeł-
niony niepewnością. Gdy okazuje się, że dziecko jest nie-
pełnosprawne, doświadczają oni uczucia smutku, a często 
też złości, rozpaczy i bezradności. W wyobrażeniach wielu 
osób posiadanie niepełnosprawnego dziecka przekreśla 
szansę na normalne, szczęśliwe życie. Bywa, że rodzice, 
zwłaszcza matki, borykają się z poczuciem winy, obwiniając 
się o niepełnosprawność dziecka, mimo że dane medyczne 
nie potwierdzają wpływu trybu życia matek na występowanie 
MPDz. Etiologia tego zespołu jest do dziś dnia niejasna. W 
literaturze przedmiotu mówi się raczej o czynnikach ryzyka 
(do których zalicza się urazy wewnątrzmaciczne, zatrucie 
środkami chemicznymi, w tym używanie alkoholu i narkoty-
ków, infekcje wirusowe, złe odżywianie matki w czasie ciąży, 
wcześniactwo, niską wagę urodzeniową) niż o bezpośred-
nich przyczynach. Praktyka pokazuje, że nawet skrupulatne 
realizowanie zaleceń lekarskich nie chroni dziecka przed 
MPDz. 

Głównym zadaniem rodziców w pierwszym okresie po 
postawieniu diagnozy jest poradzenie sobie z szokiem i roz-
czarowaniem. Matki i ojcowie muszą pożegnać się ze swoimi 
wyobrażeniami na temat dziecka, które miało być przecież 
sprawne. Nie jest to zadanie łatwe. Wielu rodziców w tym 
okresie próbuje zaprzeczać diagnozie, poszukując ratunku 
u kolejnych lekarzy i specjalistów w nadziei, że wszystko 
okaże się złym snem. Zdarza się, że przeżywają uczucia am-
biwalentne: z jednej strony chcą opiekować się dzieckiem, 
z drugiej odczuwają niechęć do niego z powodu jego od-

mienności. Pojawiają się również niepokój i pytania o to, jak 
dziecko będzie funkcjonować w przyszłości. Lekarze unikają 
udzielania odpowiedzi na takie pytania. Wynika to z bardzo 
nieraz odmiennego funkcjonowania dzieci z rozpoznaniem 
MPDz. Zespół nie jest jednorodną jednostką chorobową, 
lecz raczej grupą zaburzeń motorycznych spowodowanych 
uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Ma różne 
postacie, a ocena stopnia uszkodzenia i rokowanie, jakie 
efekty przyniesie rehabilitacja jest niemożliwa, gdy dziecko 
jest bardzo małe. 

Okres stawiania diagnozy i jej ostatecznego sformułowa-
nia jest dla wielu rodziców źródłem urazu. Psychologowie 
mówią wręcz o konieczności przeżycia w tym czasie żałoby 
po zdrowym dziecku. Dla większości par okres oczekiwania 
na narodziny często długo oczekiwanego potomka jest 
związany z radością i nadzieją. Przyszli rodzice tworzą 
wtedy obraz dziecka, wyobrażenia, jakie ono będzie, jak 
będzie wyglądała jego przyszłość. Zastanawiają się nad 
tym, jak będą pełnić swoje nowe role i jak się w nich spraw-
dzą, oczekują, że nowo narodzone dziecko będzie zdrowe, 
sprawne, inteligentne. Proces żegnania się z wyobrażeniami 
o zdrowym dziecku porównywany jest do żałoby, ponieważ 
wyróżnia się w nim te same fazy: początkowe zaprzecze-
nie, które przechodzi w złość i bunt, następnie w smutek, 
a w końcowej fazie w pogodzenie się z rzeczywistością. 
Nie wszystkim parom udaje się szczęśliwie zakończyć ten 
proces. Część zatrzymuje się na fazie buntu i złości, po-
pada w zgorzknienie, smutek. Tak jak w przypadku każdej 
żałoby, szczęśliwe zakończenie tego procesu uzależnione 
jest od tego, czy znajdą się ludzie, którzy zechcą udzielić 
rodzinie wsparcia. Źródłem wsparcia społecznego powinni 
być zarówno członkowie dalszej rodziny, przyjaciele, jak i 
specjaliści zajmujący się dzieckiem. 

Ale nawet najlepsze chęci bliskich nic nie pomogą, jeśli 
sami rodzice nie zdadzą sobie sprawy, że zarówno oni, jak i 
dziecko potrzebują kontaktu z otoczeniem. 

Po diagnozie

Od tego, jak rodzice poradzą sobie w tym pierwszym 
okresie z diagnozą MPDz, zależy adekwatność podjętych 
przez nich oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Dziecko potrzebuje różnych form wspierania rozwoju, a ich 
skuteczność jest tym większa, im szybciej się one rozpo-
czną. Ich liczba musi wydać się astronomiczna każdemu, 
kto usłyszy listę zaledwie podstawowych zajęć, na której 
znajdują się rehabilitacja, terapia logopedyczna, terapia 
SI i terapia pedagogiczna. Do tego każdy ze specjalistów 
zwykle oczekuje, że jego praca będzie wspierana przez 
rodziców w domu. Obrazu dopełniają regularne wizyty u 
różnych lekarzy specjalistów, które wraz z innymi obowiąz-
kami powodują, że bycie rodzicem dziecka z MPDz jest 
pracą na pełnym etacie, a często wręcz obejmuje godziny 
nadliczbowe. Sytuacja taka powoduje oczywiście chronicz-

Psycholog radzi

Gdy się ma dziecko niepełnosprawne 
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ne przemęczenie, które w połączeniu z lękiem o przyszłość 
dziecka jest przyczyną nie tylko chwil zwątpienia, ale i mo-
mentów załamania. 

Część rodziców ma niesłuszne przekonanie, że powin-
na porzucić wszystkie inne formy aktywności, i poświęcić 
się rehabilitacji dziecka. Decyduje się na rezygnację z 
życia zawodowego, towarzyskiego i rozwijania zaintere-
sowań, pozbawiając się tym samym źródeł wsparcia spo-
łecznego i możliwości wypoczynku, a więc podstawowych 
zasobów, które są im w tej sytuacji potrzebne. I w tym 
wypadku sprawdza się stara prawda, że szczęśliwy rodzic 
to szczęśliwe dziecko. Natomiast przemęczony i zniechę-
cony rodzic nie jest w stanie nawiązać ze swoim dzieckiem 
dobrej, pełnej ciepła i miłości relacji. Wiele osób angażuje 
się w tzw. „gonitwę terapeutyczną”, niekończący się bieg 
po gabinetach specjalistów, co zwykle nie przynosi spo-
dziewanych rezultatów. Należy pamiętać, że oddziaływania 
terapeutyczne przynoszą najlepsze rezultaty u maluchów, 
dlatego należy je rozpoczynać jak najwcześniej. 

Więź małżeńska rodziców

Wiele mówi się o rozwodach wśród rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Zwłaszcza często podkreśla się, że to 
mężczyźni nie wytrzymują napięcia i odchodzą, zostawiając 
matki same z całym ciężarem opieki i wychowania. Badania 
naukowe nie do końca potwierdzają te potoczne wyobra-
żenia. Okazuje się, że odsetek rozwodów wśród rodziców 
dzieci z MPDz nie jest istotnie wyższy niż wśród par, które 
mają zdrowe dzieci. Efekt bywa nawet odwrotny. Dla nie-
których par potrzeba zapewnienia dziecku specjalistycznej 
opieki staje się okazją do umocnienia więzi małżeńskiej. 
Wiele osób czerpie wsparcie w trudach wychowania głównie 
od żony lub męża. To, czy małżonkowie są w stanie zacieś-
niać swoją więź i udzielać sobie wsparcia w dużym stopniu 
zależy od tego, jakie relacje łączyły ich przed narodzeniem 
dziecka, ale także i od tego, jak zorganizują swoje życie po 
jego narodzinach. Niekorzystny wpływ na życie rodzinne ma 
podział obowiązków, w którym jeden z rodziców (najczęściej 
matka) zajmuje się tylko opieką nad dzieckiem, a drugi (naj-
częściej ojciec) tylko pracą zawodową. Taki układ powoduje, 
że małżonkowie widują się rzadko, a jedno z nich prawie w 
ogóle nie ma kontaktu z dzieckiem. Sprzyja to oczywiście 
bardziej rozpadowi niż umacnianiu więzi. Dużo lepszy jest 
podział, w którym obie osoby pracują i obie (na zmianę) zaj-
mują się dzieckiem. Mają wówczas wspólne sprawy, którymi 
się dzielą, i jednocześnie oboje spędzają czas z pociechą, 
dzieląc trudy i odpowiedzialność za nią. Umacnianiu więzi 
małżeńskich sprzyja też wspólne spędzanie czasu, np. udział 
w spotkaniach towarzyskich, uprawianie sportu czy rozwija-
nie wspólnych zainteresowań.

Wybór formy kształcenia

Jednym z trudniejszych zadań, jakie stoi przed rodzicami 
dziecka z MPDz jest wybór przedszkola i szkoły. Zależy on 
głównie od poziomu funkcjonowania dziecka. W polskim 
systemie oświatowym dziecko niepełnosprawne może uczyć 
się w placówkach masowych, integracyjnych lub specjal-
nych. Szkoły i przedszkola integracyjne często dysponu-
ją odpowiednim sprzętem, współpracują ze specjalistami 

(logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI, psycholog), 
pozbawione są barier architektonicznych, co ma szczególne 
znaczenie dla dzieci poruszających się na wózkach. Ogrom-
ną zaletą tego rodzaju placówek jest mała liczba dzieci w 
zespole klasowym (do dwudziestu) oraz dwóch nauczycieli, 
z których jeden jest tzw. „nauczycielem wspomagającym”, a 
więc indywidualnie wspiera w trakcie zajęć lekcyjnych dzieci 
wymagające pomocy. Wiele dzieci z MPDz jest sprawnych 
intelektualnie, ale ich rozwój jest nieharmonijny, co oznacza, 
że niektóre funkcje poznawcze są zaburzone, a dziecko 
wymaga wsparcia w wykonywaniu zadań określonego typu. 
W takich sytuacjach pomoc nauczyciela wspomagającego 
jest niezbędna.

Pewna część dzieci z MPDz ma wcześniej lub później 
zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
lub umiarkowanym. W takim wypadku wymagania wobec 
dziecka powinny zostać obniżone. Dziecko upośledzone, 
któremu poprzeczka stawiana jest zbyt wysoko, narażone 
jest na ciągłe porażki i niepowodzenia, co owocuje niechę-
cią do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku, utratą wiary 
we własne siły, a w konsekwencji niską samooceną, apatią 
i poczuciem bezradności. O ile dostosowanie wymagań do 
możliwości dziecka upośledzonego w stopniu lekkim jest 
możliwe w szkole integracyjnej, o tyle diagnoza upośledze-
nia w stopniu umiarkowanym kwalifikuje do nauki w szkole 
specjalnej. Wielu rodzicom trudno się pogodzić z taką ko-
niecznością i odwlekają decyzję o umieszczeniu dziecka w 
szkole specjalnej przez długi czas. Czas ten spędza ono na 
lekcjach, z których niewiele rozumie i wśród rówieśników, z 
którymi nie ma kontaktu. 

Wspieranie dziecka

To, jak samo dziecko będzie się odnosiło do swojej 
niepełnosprawności, w dużej mierze zależy od tego, jak 
podchodzą do niej rodzice. Pokazywanie dziecku, jak wiele 
może, zamiast skupiania się na jego ograniczeniach pozwoli 
młodemu człowiekowi inaczej spojrzeć na własne życie. 
Bardzo ważne jest, by nie zamykać dziecka w domu. 
Przedszkola i szkoły integracyjne pozwalają dzieciom niepeł-
nosprawnym na kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Kontakt 
ten należy wykorzystać, by wspierać nawiązywanie relacji. 

Kącik z zabawkami w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika.
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Stwarzanie okazji do spotkań jest szczególnie ważne w 
wieku przedszkolnym, gdy zarówno zdrowe, jak i nie-
pełnosprawne dzieci są jeszcze nie do końca świadome 
różnic między sobą. Nawiązywanie kontaktu przychodzi 
wówczas dużo bardziej naturalnie, a kompetencje spo-
łeczne ukształtowane na tej bazie pozostają i procentują 
w późniejszym życiu. 

Dzieci niepełnosprawne nieraz bywają narażone na za-
czepki i przykrości ze strony kolegów i koleżanek z klasy. 
Trudności te nasilają się zwykle w starszych klasach szkoły 
podstawowej i w gimnazjum. W wieku dojrzewania, kiedy 
akceptacja grupy rówieśniczej jest dla nastolatków na pierw-
szym miejscu, takie odrzucenie może być bardzo bolesne. 
Do tego dochodzą rozważania dotyczące własnej atrakcyj-
ności. Niepełnosprawne nastolatki, oprócz naturalnych dyle-
matów tego okresu, zmierzyć się muszą z pytaniem, czy ktoś 
zainteresuje się osobą na wózku. Bywa, że niepełnosprawny 
nastolatek jest w klasie lubiany jako kolega, ale nie jest brany 
pod uwagę jako kandydat na sympatię. Dla dorastającego 
człowieka jest ważne, by mieć o tym z kim porozmawiać. Z 
tego powodu rodzice powinni być przygotowani i otwarci na 
takie rozmowy. 

10 przykazań dla rodziców dzieci z MPDz

1. Dbaj o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie. Znajdź czas 
na odpoczynek i rozwijanie zainteresowań.

2. Dbaj o swoje małżeństwo. Spędzaj czas ze współmałżon-
kiem. 

3. Dziel trudy opieki nad dzieckiem ze współmałżonkiem. 
Nie bierz wszystkiego na siebie ani nie uciekaj od obo-
wiązków w pracę zawodową.

4. Nie rezygnuj z życia zawodowego, rozwoju i aspiracji 
– pracuj chociaż kilka godzin w tygodniu.

5. Nie rezygnuj z życia towarzyskiego i kontaktów z dalszą 
rodziną. Naucz się czerpać wsparcie od ludzi, którzy ci 
je oferują. Jeśli czujesz się osamotniony i przeciążony, 
umów się na spotkanie z psychologiem lub dowiedz 
się, gdzie możesz uczestniczyć w spotkaniach w grupie 
wsparcia.

6. Dowiedz się jak najwięcej o niepełnosprawności twojego 
dziecka.

7. Zapewnij swojemu dziecku terapię i rehabilitację, ale nie 
przesadź! Pamiętaj, że ono musi mieć też czas na wypo-
czynek, zabawę, rozwijanie zainteresowań i kontakty z 
rówieśnikami. Niczyje życie nie może w całości składać 
się z terapii!

8. Zapewnij swojemu dziecku odpowiednią formę kształce-
nia. Nie jest ważne, jak nazywa się szkoła, którą wybra-
łeś. Ważne, żeby dziecko dobrze się w niej czuło i miało 
możliwości rozwoju.

9. Rozmawiaj z dzieckiem o jego trudnościach. Bądź otwarty 
na problemy. Ono naprawdę potrzebuje twojego wspar-
cia, czasu i uwagi.

10. Pamiętaj, że twojemu dziecku nauka przychodzi trudniej 
niż rówieśnikom. Chwal je za każdy, najmniejszy nawet 
sukces. Twoje słowa budują jego wiarę w siebie.

Maria Kirejczyk 
psycholog  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

Wspomnienie

Urszula Bakun
19 października w wieku 65 lat odeszła Urszula Bakun, 

osoba wyjątkowa, oddana działaniu na rzecz drugiego czło-
wieka, która na trwałe wpisała się w piękną kartę historii 
naszego miasta – tak o Zmarłej czytamy we wspomnieniu  
B. Malewskiej zamieszczonym w „Gazecie Nowodworskiej”.

Na co dzień wspaniała żona i matka trzech synów. Ciepła i 
życzliwa, z uśmiechem niosła każdemu, kto Ją spotkał, dobre 
słowo, wiarę i nadzieję. Od ponad 25 lat swoje umiejętności 
i bezgraniczną miłość ofiarowała dzieciom niepełnospraw-
nym. Była pierwszą przewodniczącą Koła Dzieci Niepeł-
nosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim, 
powstałego w 1987 roku. Duży wpływ na Jej działalność miał 
ówczesny proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła ks. 
Czesław Żyła i ks. Tadeusz Sowa. Przy parafii skupiona była 
Wspólnota rodziców i dzieci niepełnosprawnych, która już od 
1994 r. miała swe stałe miejsce w sali katechetycznej, gdzie 
mogła się spotykać i korzystać z rehabilitacji. 

„Kochana ciociu Ulu” – zwracały się do niej dzieci. Była 
dla nich całym światem, walczyła z determinacją o ich do-
bro, wnosząc do ich serc radość i sens życia, organizując 
wspólne zajęcia, zabawy wycieczki, pomoc w nauce, turnusy 
rehabilitacyjne, pielgrzymki do Częstochowy i innych sanktu-
ariów Maryjnych w kraju. Wielkim spełnieniem Jej marzenia 
były pielgrzymki do Wilna, Włoch i Watykanu. Marzyła także o 
zorganizowaniu pielgrzymki dzieci do Lourdes we Francji.

Ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi i ich rodzicami wy-
chodziła do środowiska ludzi zdrowych. Ukazywała ich wiel-
kie możliwości w olimpiadach wiedzy, w sporcie i konkursach 
oraz w spektaklach wystawianych z różnych okazji – Świąt 
Bożego Narodzenia, Wielkanocy, obchodów Powiatowego 
Dnia Niepełnosprawnych, Dni Miasta, jubileuszy Koła. Ich 
sukcesem cieszyła się jak dziecko W swym pięknym poświę-
ceniu Ula była sługą niepełnosprawnych dzieci.

Koło ściśle współpracowało z władzami miasta, powiatu 
oraz wieloma organizacjami społecznymi. Za swoją dzia-
łalność Urszula Bakun otrzymała liczne odznaczenia TPD: 
Odznakę Przyjaciela Dziecka, Medal Jordana oraz resorto-
we i państwowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż 
Zasługi. 

Jej śmierć napełniła bólem wszystkich, którzy Ją znali, a 
najbardziej dzieci. Wierzyć trzeba, że śmierć nie jest kresem 
naszego istnienia, że to wielkie dzieło, które stworzyła Ula 
Bakun oraz Jej oddanie będą długo żyły w sercach najbliż-
szych. 

Prof. Więckowski przyjacielem dzieci

Jak pisze „Gazeta Wrocławska” z 27 kwietnia br. Tadeusz 
Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, został odzna-
czony medalem „Przyjaciel Dziecka” przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu. Profesor Więckowski od 
wielu lat aktywnie wspiera działania naszego stowarzyszenia, 
które m.in. pomaga zdrowym i niepełnosprawnym dzieciom 
w ciężkiej sytuacji życiowej. 

oprac. I. Malanowska
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A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad 
którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym 
trudzie, jaki podjął. (Rdz 1)

Te słowa o stworzeniu świata staramy się pamiętać, 
aby w życiu zachować właściwe proporcje między pracą i 
odpoczynkiem, równowagę między aktywnością i spoko-
jem. Słowa te oddają także treść ostatniej pielgrzymki do 
Lourdes, którą zorganizowało na przełomie maja i czerwca 
br. Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie.

Podróż, o której piszę, okazała się czasem odnowy du-
chowej, głębokiej modlitwy i refleksji, ale także okazją do 
odpoczynku, zachwytu nad cudami natury i wspaniałymi 
dziełami stworzonymi ludzkimi rękami. Ale po kolei. Tego-
roczną wyprawę rozpoczęliśmy 25 maja i już następnego 
dnia, po noclegu w Offenburgu, dotarliśmy do Strasburga, 
gdzie po dwóch stronach rzeki Ren mogliśmy zobaczyć dwa 
różne oblicza tego samego miasta: historyczne centrum z 
monumentalną gotycką Katedrą Najświętszej Marii Panny 
i, kontrastującą z nią, nowoczesną szklaną architekturą 
Parlamentu Europejskiego. Jednak tego dnia celem naszej 
podróży była francuska miejscowość Ars, gdzie przez 40 lat 
pracował wielki kapłan Jan Maria Vianney, który zasłynął jako 
wspaniały spowiednik, zmarł w aurze świętości i został kano-
nizowany w 1925 roku. Był człowiekiem wielkiej charyzmy i 
nadzwyczajnej skromności; patron wszystkich proboszczów 
Kościoła Katolickiego.

Ars to urokliwa miejscowość sprzyjająca kontemplacji 
i refleksji. Bazylikę, która powstała w efekcie przebudowy 
małego kościoła Wielkiego Księdza wciąż wieńczy portal z 
Matką Boską trzymającą w dłoniach złote serce z nazwiskami 
rodzin, które budowały w XIX wieku świątynie dla swojego 
proboszcza. W Ars myślimy o wszystkich duszpasterzach, 
których spotkaliśmy na swojej drodze i którzy niejednokrot-
nie mieli ogromy wpływ na nasze życie duchowe.

Św. Jan Maria Vianney zmarł w 1858 roku, a rok wcześ-
niej w innej francuskiej miejscowości, w Lourdes, Matka 
Boska objawiła się wiejskiej dziewczynie Bernadetcie, która 
pod wpływem duchowych doznań postanowiła swoje życie 
poświęcić Bogu, wstępując do Klasztoru w mieście Nevers, 
które odwiedziliśmy kolejnego dnia naszego pielgrzymowa-
nia. Miasto Nevers leży nad rzeką Loarą, o której bohaterka 
filmu „Hiroszima moja miłość” mówi do swego ukochanego: 
To rzeka, po której nie pływają statki ze względu na jej niere-
gularny bieg i zdradliwe mielizny. We Francji Loara uchodzi 
za piękną rzekę z uwagi na wyjątkową grę świateł, bardzo 
subtelną. Gdybyś mógł to zobaczyć…  Sarkofag z ciałem św. 
Bernadetty, znajdujący się w kaplicy klasztornej, skłania do 
zastanowienia się nad ulotnością naszego życia i nad tym, 
jak ważna jest każda jego chwila, podejmowane decyzje i 

Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD w Warszawie

Lourdes – pielgrzymka do źródła 

wybory. Święta Bernadetta przeżyła w Nevers ostatnie 13 
lat swojego życia, nigdy nie opuszczając klasztoru. Miejsce 
to skłania do myślenia o naszych bliskich zmarłych, którzy 
nawet jeżeli nie odeszli w aurze świętości, to święta jest nasza 
pamięć o nich. 

Na kolejny nocleg zajechaliśmy do miasta Le Puy, nad 
którym góruje średniowieczna katedra i monumentalna figura 
Czarnej Madonny, będącego również jednym z trzech po-
czątkowych punktów na szlaku do Santiago de Compostela. 
Dla nas Le Puy stało się przystankiem przed celem duchowej 
podróży, jakim było Lourdes, znane miejsce cudownych 
objawień. 

Do tego niezwykłego sanktuarium, tak ważnego dla 
ludzi chorych, miejsca, gdzie dokonało się wiele uzdrowień 
cielesnych, a jeszcze więcej duchowych, każdego dnia 
przybywa tysiące pielgrzymów z całego świata, którzy od-
dają się modlitwie w Grocie, uczestniczą w nabożeństwach, 
uzdrawiających kąpielach, przeżywają Drogę Krzyżową, zaś 
wieczorem spotykają się w międzynarodowej procesji różań-
cowej ze świecami. Mówi się, że symbole Lourdes to światło, 
woda i skała; że jest to miejsce, w którym znajdujemy czas 
na to, by polecić Bogu wszelkie nasze intencje i tych, którzy 
za naszym pośrednictwem przekazują swoje. 

Żegnając się z Francją, przechodzimy z duchowego 
etapu naszej pielgrzymki w taki, gdzie zadbamy o relaks i 
turystyczne atrakcje. Na kilka godzin jedziemy do Carcaso-
ne, gdzie podziwiamy największy w Europie średniowieczny 
kompleks urbanistyczny wpisany na światową listę dzie-
dzictwa UNESCO i na kilka dni zatrzymujemy się na Costa 
Brawa. To śródziemnomorskie wybrzeże stanowi niewątpli-
wie cud natury, nie wiadomo, co bardziej podziwiać: ma-
lownicze skały schodzące do błękitu wody, dzikie plaże czy 
egzotyczną przyrodę. Calella – nadmorski kurort, w którym 
zamieszkaliśmy, jest miejscem, gdzie przez cały rok można 
czuć smak wakacji: knajpki z pysznym jedzeniem, kawiarnie, 
lody pod parasolką. Gwarne życie toczy się całą dobę – w 
takim miejscu szkoda czasu na sen. 

Rejs statkiem stanowi obowiązkową przyjemność pod-
czas pobytu na hiszpańskim wybrzeżu, płyniemy więc do 
Tossa de Mar, przepięknego, wykutego w skale miasteczka, 
kolebki wakacyjnych spotkań artystów i ekologów.

Wreszcie nadszedł dzień wycieczki do Barcelony – mia-
sta marzeń wielu uczestników naszej wyprawy. Wyruszy-
liśmy z samego rana, ponieważ chcieliśmy po drodze 
zobaczyć Montserrat – klasztor benedyktyński wtopiony 
w skalisty masyw górski. To architektonicznie doskonałe 
i zadziwiające dzieło zostało poświęcone patronce Kata-
lonii Czarnej Madonnie. W tym miejscu staje się też zro-
zumiała reguła benedyktyńska: słuchaj synu nauk mistrza 
i nakłoń ku nim ucho swego serca. Montserrat to także 
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miejsce przepysznych ciastek figowych, świetnego miodu 
i orzechowych nalewek benedyktyńskich o właściwościach 
leczniczych. 

Zwiedzanie Barcelony zaczęliśmy od stadionu Camp 
Nou, miejsca niejednego tryumfu drużyn piłkarskich z całe-
go świata, ale także obiektu sportowego, z którego dumny 
jest klub FC Barcelona i połowa Hiszpanii. Następnie był 
Park Guell, który powstał z inicjatywy Eusebio Guella, a 
dzięki geniuszowi artystycznemu Antonio Gaudiego stano-
wi przestrzeń relaksu i fascynacji mozaikowym artyzmem 
dla turystów z całego świata. Sagrada Familia to kolejne 
wielkie dzieło mistrza Gaudiego. W założeniu konstrukcja 
budowli miała przypominać jeden wielki organizm. Mistrz 
nie zdążył dokończyć swojego arcydzieła, zatem świątynia 
wciąż stanowi wyzwanie dla artystów z całego świata. Spa-
cer w centrum Barcelony słynną ulicą La Rambla oznacza 
kilometr turystycznych atrakcji, sklepików z pamiątkami, 
przedstawień ulicznych, kawiarni czynnych całą dobę. Na 
koniec wizyty w tym wspaniałym mieście obejrzeliśmy 
pokaz tańczących fontann: niepowtarzalny spektakl wody, 
światła i dźwięku. 

Pora wracać. Ale jeszcze kilka godzin udaje się nam 
spędzić w Monako, jedynym w swoim rodzaju księstwie 
bogactwa i luksusu. Monte Carlo to miasto hazardu i rajdów 
samochodowych, śródziemnomorski kurort dla bardzo bo-

gatych turystów. Przed nami jeszcze nocleg w pięknej Nicei i 
podróż powrotna przez Austrię. Centrum Wiednia oglądamy 
z okien autokaru. Pielgrzymkę tradycyjnie zakończyliśmy w 
Częstochowie, dokąd zdążyliśmy dojechać na Apel Jasno-
górski. 

Czym była ta pielgrzymka dla jej uczestników? Pewnie 
dla każdego była źródłem innych wrażeń. Dla osób niepeł-
nosprawnych z pewnością kolejnym milowym krokiem w 
pokonywaniu swoich ograniczeń. Dla ich opiekunów do-
świadczeniem bycia ze swoim dzieckiem w niecodziennych 
okolicznościach. Dla nas wszystkich były to dni wielkiej 
ekscytacji płynącej z obcowania ze światową kulturą. Z 
pewnością każdy z nas doświadczał także chwil słabości 
zmęczenia i gorszego samopoczucia. Ale też chyba każdy z 
nas odkrył w sobie coś, czego nie był dotychczas świadomy. 
To odkrycie może nie zawsze było miłe, ale zawsze ważne. 
Jan Paweł II tak o tym pisał: 

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być — 
Gdzie jesteś, źródło?... 

Jolanta Szklarska
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22 września 2012 roku w Hotelu City w Bydgoszczy 
uroczyście świętowano 30-lecie działalności społecznej ro-
dziców na rzecz dzieci chorych na celiakię. Uroczystość 
połączona została z coroczną edycją Kliniki Celiaka organi-
zowaną przez Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” w Byd-
goszczy, którego współorganizatorami są: Krajowy Komitet 
Kół Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej przy ZG TPD w 
Warszawie i Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bydgoszczy.

Na uroczystość przybyli goście, przyjaciele i doradcy 
medyczni Krajowego Komitetu: prof. dr hab. n. med. Mie-
czysława Czerwionka – Szaflarska, dr Anna Stolarczyk z 
Centrum Zdrowia Dziecka, wszyscy producenci żywności 
bezglutenowej w Polsce oraz dr Schöra z Włoch. Przybyli 
pierwsi działacze Komitetu: inicjatorka i założycielka Krajowe-
go Komitetu oraz jego wieloletnia przewodnicząca Magdale-
na Loska, wieloletni działacz i członek prezydium Krajowego 
Komitetu Kazimierz Wójcik, a także przewodniczący Kół 
Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej przy oddziałach 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w całej Polsce.

 Przemówienie okolicznościowe pt. „30. rocznica istnienia 
ruchu społecznego działającego na rzecz chorych na celia-
kię” wygłosiła prof. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska, 
która w bardzo ciepłych słowach przedstawiła początki 
współpracy rodziców z lekarzami w dziedzinie leczenia ce-
liakii, naświetliła, jak bardzo pomocny w tym leczeniu był i 
jest ruch rodziców, organizujących się w Kołach Pomocy w 
strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W ciągu tych 30. 
lat Polska z pozycji kopciuszka w Europie wyszła na pozy-
cję lidera w dziedzinie sposobów rozpoznawania i leczenia 
celiakii. Społeczna działalność rodziców była dla lekarzy 
gastroenterologów wielką pomocą i mobilizowała do coraz 
aktywniejszej działalności na tej płaszczyźnie. 

Przewodnicząca Krajowego Komitetu i członek Zarzą-
du Głównego TPD Irena Kasperska - Dwórnik wręczyła 9. 
osobom, w tym profesorom, działaczom i producentom, 
specjalne odznaki Przyjaciela Dziecka przyznane przez Za-
rząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a 20. osobom 
specjalny dyplom okolicznościowy. 

Ważnym punktem programu była prezentacja „Działa-
nia społeczne na rzecz chorych na celiakię – Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci prekursorem ruchu pomocy celiakom”. 
Jej autorka Barbara Aleksandra Cichońska, sekretarz Kra-
jowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci w Warszawie, na-
wiązała do historii powstania Kół i Krajowego Komitetu, do 
pierwszych działań związanych ze zdobywaniem żywności 
bezglutenowej pochodzącej z darów oraz ich dystrybucją. 
Dzięki aktywności Kół i Komitetu powstały stoiska bezglu-
tenowe dla dzieci chorych na celiakię, którym patronowały 
Koła TPD. Następnie rozpoczęła się produkcja żywności 
bezglutenowej: powstaje piekarnia Gluteland–ex fundacji 
„Przekreślony Kłos” produkująca chleb bezglutenowy; firma 

Trudne początki – teraz sukces

30-lecie Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci  
na Diecie Bezglutenowej przy ZG TPD (1982–2012)

Celiako dr. Zenona Kosickiego z Poznania podjęła produkcje 
mąki niskobiałkowej bezglutenowej i kaszki bezglutenowej. 
Na rynku pojawiła się również firma Glutenex z Sadów k. 
Poznania Andrzeja Kawy, który współpracując z Krajowym 
Komitetem wprowadzał na rynek coraz to większą ilość pro-
duktów bezglutenowych. 

Dzisiaj na rynku polskim swoje produkty sprzedaje kilka 
firm polskich i zagranicznych, a gama produktów jest bardzo 
szeroka, od wędlin po gumę do żucia. Żywność bezglutenową 
można kupić bez problemu w marketach, można ją zamówić 
przez internet i otrzymać przesyłką od producenta do domu.

Z okazji jubileuszu Zarząd Główny Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci przesłał na ręce prezydium Krajowego Komitetu 
list gratulacyjny, który odczytała uczestnikom uroczystości 
niżej podpisana przewodnicząca Krajowego Komitetu Irena 
Kasperska-Dwórnik.

Obecnie działa kilka stowarzyszeń pracujących na rzecz 
dzieci i dorosłych chorych na celiakię. Zmalała liczba kół 
bezglutenowych TPD z uwagi na dostępność żywności bez-
glutenowej, normalnej sytuacji rynkowej, a nawet możliwości 
zamówienia posiłku bezglutenowego w restauracji czy na 
wczasach.

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze Krajowy Komitet brał 
udział w zjazdach Europejskich Stowarzyszeń Celiaków w 
Tübingen, Oslo, Budapeszcie. Był także w 1991 roku organiza-
torem takiego zjazdu w Warszawie, co mogło się odbyć dzięki 
wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu naszych działaczy i ów-
czesnych producentów żywności bezglutenowej w Polsce.

Podczas jubileuszu zostały wygłoszone również wykłady 
na tematy naukowe związane z celiakią. Wykład „Celiakia 
wczoraj i dziś – diagnostyka i leczenie” przedstawiła doc. dr 
hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska z Katedry Kliniki Pe-
diatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy. W sposób 
bardzo ciekawy przedstawiła najnowsze metody rozpoznawa-
nia i leczenia celiakii, także przypadki trudno rozpoznawalnej 
celiakii, a także najnowsze metody badań genetycznych. 
Wykład „Mało znane zboża bezglutenowe” przedstawił doc. 
dr hab. n. med. Kamil Hozyasz z Instytutu Matki i Dziecka w 
Warszawie. Wykład „Rozwój żywności bezglutenowej w minio-
nym 30-leciu” przedstawiła dr inż. Anna Wojtasik z Instytutu 
Żywności i Żywienia im. Adama Szczygła w Warszawie. 

Za serce do pracy na rzecz chorych na celiakię dzieci 
wszystkim działaczom Krajowego Komitetu oraz kół tere-
nowych należy się największy szacunek. Należy także pod-
kreślić, że w dobie dzisiejszej prowadzona przez nas klinika 
Celiaka jest doskonałą formą dotarcia z najnowszą wiedzą 
w dziedzinie celiakii do osób najbardziej zainteresowanych, 
czyli chorych na celiakię. W tej dziedzinie Krajowy Komitet 
współpracuje i będzie współpracował nadal z organizatorem 
tej formy przekazywania wiedzy – Stowarzyszeniem „Prze-
kreślony Kłos” w Bydgoszczy.

Irena Kasperska-Dwórnik
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Cukrzyca to choroba podstępna. Nie boli, nie widać 
jej, a niesie z sobą groźne powikłania. Może się zdarzyć 
nagła utrata przytomności z powodu niedocukrzenia; duże 
wahania stężenia cukru we krwi mogą powodować gor-
sze samopoczucie, osłabienie, trudności z koncentracją i 
pamięcią. Cukrzyca grozi też wystąpieniem późniejszych 
powikłań, które mogą wystąpić w życiu dorosłym, takich jak 
uszkodzenie wzroku, nerek, układu sercowo-naczyniowego. 
Szczególnie ważne jest więc wczesne rozpoznanie choroby, 
a następnie odpowiednie postępowanie zarówno w domu, 
jak i w szkole. 

Cukrzyca typu 1 

Warto powtarzać informacje o cukrzycy, bo od wiedzy 
o tej chorobie często zależy postępowanie opiekunów 
wobec dziecka oraz umiejętność udzielenia mu pomocy. 
Co trzeba wiedzieć o cukrzycy typu 1, mając pod opieką 
dziecko z tą chorobą? Cukrzyca typu 1 jest nieuleczalną 
chorobą metaboliczną, w której ulegają uszkodzeniu ko-
mórki trzustki produkujące insulinę. Główną przyczyną tej 
choroby są predyspozycje genetyczne do nieprawidłowej 
odpowiedzi immunologicznej, czyli obronnej. Organizm 
produkuje przeciwciała niszczące własne komórki trzustki. 
Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną i trudno przewidzieć, 
które dziecko na nią zachoruje. Pierwsze objawy cukrzycy 
to: częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, chud-
nięcie, osłabienie, bóle mięśni, nóg, mniejsza aktywność. 
Jedynym sposobem leczenia cukrzycy typu 1 jest poda-
wanie insuliny. 

Insulina to hormon, który obniża poziom cukru (glukozy) 
we krwi. W komórkach, w procesie spalania glukozy powsta-
je energia potrzebna nam do życia. Insulina jest konieczna do 
prawidłowej przemiany materii, reguluje przede wszystkim 
gospodarkę węglowodanową (cukrową), ale również białko-
wą i tłuszczową. Jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fi-
zycznego dziecka i jego dojrzewania. Źródłem cukru we krwi 
są spożywane posiłki, a między posiłkami stały w pewnych 
granicach poziom cukru utrzymywany jest dzięki zapasowi w 
wątrobie. Produkty w swoim smaku słodkie (cukier, owoce, 
soki) szybko podnoszą poziom cukru we krwi – bowiem w 
swej budowie, są to cukry proste. Natomiast produkty zbo-

żowe i ziem-
niaki to cukry 
złożone, po-
woli podno-
szące poziom 
cukru we krwi.

Insulinę po-
daje się pena-
mi (zastrzyki) 
lub osobistą 
pompą insuli- 
nową, co za-

pewnia ciągły podskórny wlew insuliny, i co ma jak naj-
wierniej naśladować jej wydzielanie u zdrowego człowieka. 
Można to krótko opisać jako wydzielanie podstawowe przez 
całą dobę w niewielkich ilościach oraz wydzielanie posiłkowe 
dużej ilości w związku z przyjmowanym posiłkiem. 

Penami wstrzykiwana jest insulina o długim czasie dzia-
łania 1 lub 2 razy w ciągu doby oraz insulina działająca 
szybko, krótko i mocno podawana w porze posiłków. Ta 
„szybka” insulina służy również do korygowania wysokich 
poziomów cukru we krwi. W pompie insulinowej podajemy 
jeden rodzaj insuliny o różnym zaprogramowaniu: jeden to 
ciągły wlew niewielkiej ilości przez całą dobę pozostałe to 
tzw. bolusy posiłkowe. Nowoczesny model insulinoterapii 
zwany funkcjonalną dostosowuje podawanie insuliny do 
indywidualnego trybu życia dziecka. 

W ciągu całej doby konieczna jest samokontrola, czyli wy-
konywanie pewnych czynności i podejmowanie odpowied-
nich decyzji. Oprócz odpowiedniego podawania insuliny, sa-
mokontrolą są badania poziomu cukru we krwi wykonywane 
glukometrem. Badany jest poziom cukru: przed posiłkiem, 2 
godziny po posiłku, przed snem, w nocy, wcześnie rano, w 
innych okolicznościach – szczególnie związanych z aktyw-
nością fizyczną. Samokontrola to stosowanie zasad prawid-
łowego żywienia z umiejętnością wyliczania wymienników 
węglowodanowych (WW) i wymienników białkowo-tłuszczo-
wych (WBT) oraz dostosowywanie dawek insuliny do ilości 
i jakości spożywanych posiłków. To również przestrzeganie 
zasady nie spożywania posiłku przy poziomie cukru wyż-
szym niż 150 mg/dl – konieczne jest odczekanie po podaniu 
insuliny aż poziom cukru się obniży. Elementem samokontro-
li jest przygotowanie do podjęcia wysiłku fizycznego, bowiem 
poprawia on działanie insuliny i zwiększa zapotrzebowanie 
na glukozę (materiał energetyczny). Na poziom cukru we 
krwi, oprócz jedzenia, insuliny i wysiłku fizycznego, mają 
również wpływ emocje dziecka (hormon adrenalina) oraz 
inne hormony, przede wszystkim hormon wzrostu. 

Codzienne problemy i czynności

Badania poziomu cukru we krwi musi być wykonywane w 
szkole, a także w przedszkolu 2 godziny po śniadaniu, przed 
następnym posiłkiem i w związku z aktywnością fizyczną. 
Dlatego w placówce oświatowej powinien być na stałe glu-
kometr (dostarcza go rodzic), paski testowe, nakłuwacz z 
lancetami do nakłucia opuszki palca w celu uzyskania kropli 
krwi oraz plastikowy pojemnik na zużyte paski. Przed bada-
niem dziecko powinno umyć ręce w ciepłej wodzie i dobrze 
je osuszyć. A oto problemy, jakie mogą wystąpić podczas 
pobytu dziecka w szkole: 
• Hiperglikemia, czyli poziom cukru wyższy niż 180 mg/dl, 

co jest spowodowane niedoborem insuliny. Objawy zale-
żą od skali hiperglikemii i czasu trwania. Może pojawić się 
zmęczenie, pragnienie, potrzeba częstego oddania mo-
czu. W tym momencie nic groźnego się nie stanie i należy 

Cukrzyca u dzieci

Mały diabetyk w szkole
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działać spokojnie. Potrzebne jest podanie odpowiedniej 
dawki insuliny, wskazanej – pisemnie – przez rodziców.

• Hipoglikemia oznacza poziom cukru poniżej 70 mg/dl., 
czyli za dużo insuliny. Prawdopodobne przyczyny: za 
mało węglowodanów w posiłku, wysiłek fizyczny bez 
odpowiedniego przygotowania. Objawy mogą wystąpić 
nagle w postaci osłabienia, zblednięcia, potów, drżenia 
rąk, zaburzenia widzenia; można tez obserwować za-
burzenia zachowania, np. agresję, wesołkowatość, nie-
możność nawiązania kontaktu, nielogiczne odpowiedzi 
na pytania. Postępowanie powinno być szybkie i zdecy-
dowane: należy oznaczyć poziom cukru we krwi i podać 
cukry proste, jak kostki cukru, glukoza (w płynie, żelu 
lub tabletkach), soczek owocowy, osłodzona woda lub 
herbata. Najszybciej podnosi wykonuje dodanie kanapki. 
Jeżeli niedocukrzenie wystąpiło nagle, bez wcześniej-
szych objawów, i doszło do utraty świadomości, nie wolno 
podawać nic doustnie, natomiast trzeba jak najszybciej 
wezwać pomoc medyczną. Następnie, w miarę możli-
wości, należy zbadać poziom cukru we krwi. Pomocą w 
takiej sytuacji jest wykonanie zastrzyku z glukagonem, 
który jest hormonem podnoszącym poziom cukru we 
krwi. Instrukcja wstrzyknięcia glukagonu znajduje się w 
zestawie glukometrycznym.

Węglowodany to: produkty zbożowe, z warzyw głównie 
ziemniaki i wszystkie owoce.

• Wysiłek fizyczny, który jest jak najbardziej potrzebny 
i pożyteczny, wymaga jednak przygotowania, przez co 
należy rozumieć wykonanie badania poziomu cukru i, 
w zależności od wyniku, spożycie odpowiedniej ilości 
węglowodanów lub zmniejszenie dawki działającej in-
suliny. Młodsze dzieci przygotowuje się według pisem-
nych wskazań rodzica. Przeciwwskazaniem do podjęcia 
wysiłku fizycznego są: poziom cukru powyżej 250 mg/dl 
(niedobór insuliny) połączony ze złym samopoczuciem i 
pragnieniem oraz hipoglikemia.

W czym nauczyciele mogą pomóc chorym 
dzieciom 

• Należy pomóc dziecku w zrozumieniu i zaakceptowaniu 
czynności samokontroli przez grupę rówieśniczą. Warto 
porozmawiać z dziećmi w klasie o chorobie i jej leczeniu. 
Niech mały diabetyk zademonstruje wykonanie badania 

poziomu cukru we krwi, podanie insuliny. Małe dzieci z 
reguły mają osobistą pompę insulinową i warto, by ró-
wieśnicy ją zobaczyli i wiedzieli, że jest to bardzo ważne 
urządzenie i w czasie wspólnej zabawy trzeba na nie 
uważać. Pamiętajmy, że tylko niewiedza budzi lęk, brak 
akceptacji i niemożność udzielenia pomocy, jeśli jest 
potrzebna.

• Należy przypominać o wykonaniu badania poziomu cukru 
we krwi. Starsze dziecko wykonuje badanie samodzielnie, 
młodsze dzieci – pod dozorem nauczyciela. 

• Pomoc przy hiperglikemii. Dziecko przyjmuje insulinę pod 
kontrolą nauczyciela, według pisemnych zaleceń rodzica. 
Istotne jest sprawdzenie nastawionej dawki. Peny dozują 
z dokładnością do 0,5 j., pompa z dokładnością do 0,1 j. 
Małe dzieci nie znają ułamków dziesiętnych i może dojść 
do pomyłki. Dokładność podaży insuliny jest bardzo 
ważna, ze względu na niebezpieczeństwo hipoglike-
mii!

• Trzeba pomóc dziecku szybko zlikwidować stan hipogli-
kemii. Jak najszybciej należy podać cukry proste! Jeśli 
dziecko inaczej wygląda lub dziwnie się zachowuje (agre-
sja, brak dobrego kontaktu) to prawie na pewno wystąpiła 
hipoglikemia! 

• Należy pomóc dziecku przygotować się do zajęć rucho-
wych według pisemnych wskazań rodziców.

• Warto zorganizować tzw. kącik cukrzycowy, w którym 
będzie glukometr z dodatkami, glukoza w żelu lub tab-
letkach, glukagon.

• Jeśli dziecko korzysta ze zbiorowego żywienia, należy 
podać rodzicom kilkudniowy jadłospis, by mogli przy-
gotować pisemną informację odnośnie ilości posiłku dla 
dziecka i stosownej do tego ilości insuliny. 

• Należy poinformować rodziców z jednodniowym wyprze-
dzeniem o zaplanowanej aktywności fizycznej (piesza 
wycieczka, długi spacer), by wskazali, jak przygotować 
dziecko do tej sytuacji. Nauczyciel na spacerze powinien 
mieć przy sobie zestaw „glukometrowy”, cukier prosty, 
glukagon.

• Opiekunowie dziecka w placówce oświatowej powinni 
mieć możliwość stałego kontaktu telefonicznego z rodzi-
cami chorego dziecka. 

Pamiętajmy: dobre poziomy cukrów u dzieci: (80–180 
mg/dl) są ważne i decydujące dla ich obecnego i przyszłego 
zdrowia.

Elżbieta Dębska
lekarz, edukator w diabetologii

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 roku 2012 Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD zrealizował trzyczęś-
ciowy cykl warsztatowo-szkoleniowy, adresowany do środo-
wisk rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, które skupiają 
się w kołach pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 

Szkolenia stanowią jedną z wielu form działalności Ko-
mitetu i jego kół, stanowiąc odpowiedź na zapotrzebowanie 
naszego środowiska. Przy okazji prezentują wizerunek 
rodziców dzieci niepełnosprawnych i bogate formy działal-
ności kół. Zajęliśmy się bardzo zróżnicowaną tematyką, o 
czym niżej, gdyż m.in. w tym zakresie realizuje się pełnienie 
ról społecznych przez środowisko niepełnosprawnych. 
Poszczególne zadania realizujemy dzięki umowie Zarządu 
Głównego TPD z PFRON, która pozwala na ich przeprowa-
dzenie w zaplanowanym zakresie. Szkolenia są też oka-
zją do integracji środowiska oraz pokazania dorobku kół 
działających w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
jako działalności społecznie odpowiedzialnej, potrzebnej 
i użytecznej. 

Zadanie PFRON

PFRON nakłada na Komitet i koła zadanie polegające na 
organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów 
dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w 
proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepeł-
nosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych 
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej; waż-
nym celem jest również zwiększanie aktywności życiowej, 

zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej nie-
pełnosprawnych, a także podnoszenie umiejętności pracy z 
osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Cel projektu

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy rodziców osób 
niepełnosprawnych, należących do specjalistycznych kół 
TPD, w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością ich 
dzieci, jak również wyposażanie ich w niezbędne umiejęt-
ności praktyczne służące podnoszeniu jakości życia spo-
łecznego zarówno dzieci, jak i rodziców. Tytuł projektu: 
Aktywne metody pracy grupowej ze środowiskiem rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym

W ramach projektu przewidziano trzy weekendowe war-
sztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, 
należących do specjalistycznych kół Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Oto ich tematy:

1. Rodzice – liderzy ruchu społecznego w środowisku 
niepełnosprawnych. Organizator: Koło Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Ząbkach k/War-
szawy, 20–22 kwietnia 2012 r.

2. Zaradność osobista osób niepełnosprawnych. Orga-
nizator: Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, 
14–16 września 2012 r.

3. Turystyka niepełnosprawnych – trasy przyjazne oso-
bom niepełnosprawnym. Organizator: Koło Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu, 12–14 
października 2012 r.

Dotychczas odbył się, zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem, pierwszy cykl szkoleniowy w Ząbkach k/Warszawy, 
w którym udział wzięło ponad 60 osób. Wśród obecnych 
byli przedstawiciele kół z kraju oraz rodzice, wolontariusze 
i współpracownicy Koła w Ząbkach. Ważnym elementem 
szkolenia były prezentacje i wystąpienia rodziców-liderów 
kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz terapeu-
tów. 

Zajęcia warsztatowe zostały zapoczątkowane przez El-
żbietę Kołodziejek, przewodniczącą Koła w Ząbkach, która 
swoją relację i pokaz multimedialny o aktywnych metodach 
pracy grupowej wśród rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
opracowała na przykładach z działalności w kole i współpra-
cy z miejscową społecznością. Ich osiągnięcia są znakomitą 
wizytówką działalności na rzecz niepełnosprawnych prowa-
dzonej w Ząbkach, powiecie wołomińskim i na Mazowszu. 
Działalność tego koła, wyróżniającego się nawet w skali 
kraju, polega na dbałości i trosce o niepełnosprawne dzieci 
i młodzież oraz o ich rodziców i opiekunów. 

O różnych formach aktywnej działalności w środowisku 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzonych przez 

Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  
Ruchowo TPD w środowisku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Aktywnie i konkretnie

Impreza integracyjna w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 
w Warszawie Międzylesiu Fot. I. Malanowska
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Krajowy Komitet i koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
w kraju mówił niżej podpisany (Józef Bogdaszewski, prze-
wodniczący Krajowego Komitetu). Zaprezentowany pokaz 
multimedialny zilustrował omówione w wystąpieniu formy 
działalności Komitetu i kół pomocy dzieciom niepełnospraw-
nym, prowadzone wspólnie z rodzicami, opiekunami, wolon-
tariuszami i współpracownikami kół. 

Aktywne metody pracy grupowej z rodzicami dzieci nie-
pełnosprawnych, prowadzone przez koła pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym, przedstawiły przewodniczące kół z Beł-
chatowa i Bogatyni: Zofia Ligocka i Emilia Kurzątkowska. Ich 
relacje pokazały, co mogą zrobić i na co stać koła pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym jako jednostki organizacyjne 
struktur TPD, rozwijające działalność na miarę XXI wieku, tym 
bardziej cenną i cenioną, że wykonywana jest społecznie, a 
przy tym wymaga dzielenia tej aktywności z obowiązkami 
rodzinnymi i zawodowymi. 

Rola rodziny

Poza wykładami rodziców-liderów ruchu społecznego 
środowiska niepełnosprawnych, swoje spostrzeżenia z 
praktycznej działalności z dziećmi niepełnosprawnymi i ich 
rodziną przedstawiła Agnieszka Żochowska, nauczyciel-
terapeuta, która w swojej relacji podkreśliła rolę rodziny 
jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka, mówiła o 
rodzinnych kontaktach, miłości i akceptacji. Poruszyła te-
mat znaczenia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w 
społeczności lokalnej, przedstawiła blaski i cienie funkcjo-
nowania dziecka niepełnosprawnego w szkole, świetlicy i 
domu. Mówiła o tym, jak ważna jest integracja społeczna i 
wzajemne zrozumienie.

Każdy blok tematyczny przewidywał także forum dys-
kusyjne, co pozwalało na swobodne wypowiedzi rodziców, 
nauczycieli, terapeutów i wychowawców. Przedstawiciele 
kół odpowiadali na liczne pytania i wyjaśniali, jak ważna 
jest praca w grupie wśród życzliwych i przyjaznych osób. 
Podkreślali, że wiele kół osiąga doskonałe rezultaty w swojej 
pracy, gdyż na co dzień towarzyszy im zasada: jednością 
jesteśmy silni.

Jubileusz

Poza nurtem warsztatowym odbywającego się cyklu 
szkoleniowego, koło w Ząbkach obchodziło jubileusz 10-
lecia, który zwieńczony został otwarciem Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnej Młodzieży. Na 
uroczystości obecni byli przedstawiciele władz wojewódz-
kich, powiatowych i miejskich oraz kilkudziesięciu kół pomo-
cy dzieciom niepełnosprawnym z całej Polski. Reprezento-
wany był również Zarząd Główny i Oddział Mazowiecki To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. We wszystkich wypowiedziach 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyrażano uznanie i szacunek 
dla działalności społecznie i użytecznie odpowiedzialnej, 
były podziękowania i gratulacje. Koło w Ząbkach i skupieni 
wokół niego działacze na pewno na takie słowa w pełni 
zasługują. Ja, niżej podpisany również serdecznie dziękuję 
i kłaniam się nisko.

Józef Bogdaszewski 

Zielona szkoła  
w Kotlinie Kłodzkiej 

 
Wanda Górna z TPD w Obornikach Śląskich opisała 

atrakcyjne zdarzenia, jakie stały się udziałem dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Urazie, które w ramach zielonej szkoły 
odwiedziły Kotlinę Kłodzką. Naukę uczniowie rozpoczęli 
na szlaku ginących zawodów, dzięki czemu poznali klimat 
dawnej wsi. W kuźni zobaczyli, jak z rozgrzanego kawałka 
metalu robi się podkowę i przekonali się, że to wcale nie jest 
taka prosta sprawa; trzeba się bardzo napracować, żeby 
powstał kształt, o jaki nam chodzi. Kolejna lekcja to dojenie 
prawdziwej krowy i lepienie w glinie maleńkich miseczek, 
które później zabrali ze sobą na pamiątkę. Po tym pełnym 
wysiłku i wrażeń dniu dzieci radośnie wskoczyły do basenu 
w kudowskim Aquaparku. 

Kolejny dzień zielonej szkoły i kolejne lekcje do przerobie-
nia. Tym razem było to skalne miasteczko w Czechach. Po peł-
nej emocjonujących wspinaczek wycieczce uczniowie udali 
się do najbardziej lubianego przez dzieci miejsca, którym jest 
Muzeum Zabawek. Tam mogły porównać zabawki, którymi 
bawili się ich dziadkowie i rodzice ze swoimi zabawkami. Wiele 
z tych zabawek widzieli po raz pierwszy i bardzo się dziwili, że 
ich rodzice też kiedyś byli dziećmi, też byli mali i też się bawili. 
Zdziwienie było tym większe, że w przypadku niektórych za-
bawek nie miały pojęcia, jak się nimi bawić. Żadna z nich nie 
miała klawiatury ani monitora, nie wysyłała też SMS-ów. 

Ostatni dzień nauki w terenie dzieci spędziły w kopalni 
złota w Złotym Stoku. Podziemne korytarze i pełna grozy 
opowieść przewodnika podziałały na wyobraźnię, przede 
wszystkim jednak dzieci poznały trud pracy górników wy-
dobywających złoto, którzy przez cały miesiąc posuwali się 
zaledwie pięć centymetrów w głąb kopalni. Po zwiedzeniu 
sztolni był czas na „gorączkę złota”. Dzieci, niczym wytrawni 
poszukiwacze złota z nad Klondike, wypłukiwały z dużych 
mis piasek, szukając na ich dnie ziarenek złota, co było 
dodatkową atrakcją turystyczną. 

I tak z bagażem nowych doświadczeń i wiadomości ucz-
niowie wyruszyli w drogę powrotną do Urazu. 

Ten pełen atrakcji wyjazd był możliwy dzięki finansowemu 
wsparciu nieocenionego prezesa miejsko-gminnego koła 
TPD w Obornikach Śląskich pana Stanisława Brańskiego, 
za co mu wszyscy gorąco dziękujemy – podkreśliła w swojej 
korespondencji Wanda Górna.

Dzieciom, Rodzicom, Działaczom, Wolontariuszom  

i Sponsorom TPD – Przyjaciołom Dzieci  

Zdrowych i Radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Redakcja

Oprac. I. Malanowska
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Droga do samodzielności
Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD, w ramach projektu PFRON Aktywne 
metody pracy grupowej ze środowiskiem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,  zorganizował wspólnie z Kołem Dzieci 
i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie w dniach 14–16 września 2012 r. weekendowy warsztat  na temat: Zaradność 
osobista osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczestnicy przedstawili  swoje doświadczenia poparte przykładami 
z własnego życia. Niektóre z tych wystąpień publikujemy w przekonaniu, że ich autentyzm przyczyni się do lepszego 
zrozumienia problemów tej grupy osób.  

Jarosław Bogdaszewski
niepełnosprawny od urodzenia, powiedział:

Zaradność ma swoje różne oblicza. Możemy mówić o 
zaradności lub niezaradności. Są osoby tak „zaradne”, że 
wszystko sobie załatwią, dla nich nic nie stanowi przeszko-
dy. Ale jest także druga grupa osób czy rodzin, które są 
niezaradne i mówimy o nich: niezaradny życiowo, rodzina 
niezaradna wychowawczo itp. To są dwa różne bieguny wy-
pełniania ról społecznych: zaradny – niezaradny. Obie grupy 
funkcjonują w społeczeństwie i są razem z nami lub obok 
nas. Jednak nieco innego znaczenia nabiera zaradność 
osobista osób niepełnosprawnych. Jest wiele elementów 
wspólnych, które cechują ogólne zasady zaradności jako 
pełnienie ról społecznych adekwatnych przede wszystkim 
do wieku i płci, ale zaradność osób niepełnosprawnych 
to całkiem inny problem, to niejednokrotnie walka o prze-
trwanie.

Zaradność osobistą osób niepełnosprawnych możemy 
rozpatrywać w wielu przestrzeniach (obszarach) funkcjono-
wania w społeczeństwie. Począwszy od warunków domo-
wych poprzez kontakty w grupie rówieśników (podwórko, 
przedszkole, szkoła), pobyt w placówkach rehabilitacji 
(umiejętność wykonywania podstawowych ćwiczeń uspraw-
niających, sprawność manualna i czynności samoobsługo-
we), przebywanie w miejskiej przestrzeni (poruszanie się 
po ulicy, chodniku, przechodzenie przez jezdnię, prze-
mieszczanie się komunikacją miejską), załatwianie spraw w 
urzędach i robienie zakupów po studia, pracę, kulturę, sport 
i rozrywkę. Czyli to wszystko, co każdy zdrowy, sprawny 
wykonuje nie zastanawiając się, bo uważa te czynności 
za naturalne i podstawowe w codziennym życiu. Niestety, 
osoba niepełnosprawna, szczególnie niepełnosprawna od 
urodzenia, musi nauczyć się tego od podstaw. I niekiedy 
uczy się tej zaradności przez całe życie, nie zawsze osią-
gając sukces. Dobrym przykładem jest nauka czynności 
samoobsługowych potrzebnych na co dzień (np. czynności 
poranne), takich jak:
– wstawanie z łóżka (samodzielnie lub z pomocą, balkonik, 

chodzik, wózek)
– słanie łóżka (czy warto?)
– potrzeby fizjologiczne (pampers, kaczka, muszla)
– toaleta poranna (mycie z pomocą, samodzielne, szczot-

kowanie zębów, czesanie)
– ubieranie się (jak to zrobić?)
– posiłek (produkty rozdrobnione, produkty stałe, samo-

dzielność, z pomocą – jaką?, czyli picie, żucie i karmie-
nie).

To tylko pierwsze czynności dnia codziennego każde-
go z nas (uwaga, niektórzy nie jedzą śniadania, ale w tym 
przypadku nie ma to znaczenia, zasadą jest, że śniadanie 
należy jeść). Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie: ile czasu 
zajmuje ten poranny cykl? Jednym wystarczy pół godziny, 
innym godzina. Ale wiemy, kiedy trzeba zakończyć, żeby w 
określonym czasie wyjść z domu. 

A teraz odwołam się do autorytetów, do rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Ile czasu potrzeba na ten codzienny cykl 
czynności w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, gdy 
chodzi np. o dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
z czterokończynowym, spastycznym niedowładem, porusza-
jące się na wózku inwalidzkim, oczywiście niepełnosprawne 
od urodzenia. Według mojej wiedzy i doświadczenia jest to 
czas, którego nie warto określać w minutach i godzinach, bo 
jeżeli będziemy bardzo pomagać, a właściwie wiele czynno-
ści wykonamy za dziecko (sic!), to nie będzie to adekwatne 
do realizacji podstawowego etapu drogi do samodzielności, 
jakim jest czynność samoobsługi. Ten element dnia co-
dziennego stanowi przykład domowej rehabilitacji dziecka 
z wykorzystaniem własnego sprzętu, mebli, krzeseł, stołów, 
znajdujących się w domu. Jest to jeden z elementów rehabi-
litacji funkcjonalnej prowadzony w warunkach domowych. 

Wracając do czynności porannych, przypatrzmy się uważ-
nie, ile różnych czynności musi wykonać dziecko niepełno-
sprawne (leżenie przodem, leżenie tyłem, na boku, obroty, 
siad, klęk, przemieszczanie się z łóżka, z fotelu na wózek i z 
wózka na muszlę, chodzenie przy ścianie, przy poręczach, 
z balkonikiem); zobaczmy, jaką musi mieć sprawność ma-
nualną (guziki, zamki, szczotka do zębów), orientację w 
przestrzeni (która strona łóżka; mamo, gdzie ja jestem?), 
koordynację wzrokowo-ruchową (ubieranie się, jedzenie, 
picie) oraz znajomość własnego ciała (schemat własnego 
ciała: środek, strona lewa, strona prawa). Dla sprawnego 
dziecka nie są to żadne problemy, bo jak to się mówi, z 
wiekiem dziecko opanowuje poszczególne sekwencje roz-
wojowe typowe dla określonej grupy rówieśników. Natomiast 
całkiem inaczej przedstawia się ten problem z dzieckiem 
niepełnosprawnym; tych kilka podstawowych elementów 
rozpoczynających dzień to zarazem niezależne rozdziały 
rehabilitacji podstawowych funkcji życiowych. Wszystko 
zaczyna się od pomocy, z jednej strony dlatego, że dziecko 
nie potrafi wykonać rozmaitych czynności samodzielnie, a z 
drugiej strony dlatego, że należy je wykonywać poprawnie. 
Dopiero później można ograniczyć się do asekuracji, a jesz-
cze później można przygotowywać śniadanie wiedząc, że 
dziecko już sobie poradzi. 
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Łatwo się pisze i mówi: „później tylko asekuracja”, 
„później samodzielność”. Drodzy rodzice, opiekunowie, 
przyjaciele osób niepełnosprawnych, to „później” oznacza 
wiele lat intensywnej i codziennej pracy, wiele lat wyrze-
czeń, poświęceń i patrzenia, gdzie są postępy i efekty. 
Dlatego wcześniej zaznaczyłem, że jest to czas, którego 
nie można przeliczać na minuty i godziny, skoro odbywa 
się ciągła i systematyczna rehabilitacja, i nie jest istotne, 
czy dziecko jest już pełnoletnie, bo rehabilitować trzeba 
i należy przez całe życie. Przerwy w rehabilitacji to wra-
canie do przeszłości, zaprzepaszczanie długich lat pracy 
własnej i terapeutów, a w efekcie coraz mniejsze szanse 
na samodzielne życie.

Szanowni Państwo, nie będą omawiał wszystkich aspek-
tów związanych z dochodzeniem do zaradności osobistej 
osób niepełnosprawnych. Miałem przyjemność zapoznać 
się z wystąpieniami poszczególnych referentów, szczegól-
nie młodzieży niepełnosprawnej, która mówiła o sobie, o 
swojej drodze do samodzielności. Są to bardzo interesujące 
i nieraz osobiste wystąpienia i wspomnienia, które uczą nas 
pokory, a także szacunku dla osób niepełnosprawnych. 
Ciekawe i ważne są opinie rodziców dzieci niepełnospraw-
nych oraz profesjonalistów, którzy oddali się działalności 
społecznie użytecznej, dla i razem ze środowiskiem niepeł-
nosprawnych. Uzupełnieniem mojego wystąpienia są slajdy 
ilustrujące moją drogę w dążeniu do zaradności osobistej.

Przy okazji pragnę podzielić się z Państwem jeszcze 
jedną refleksją dotyczącą dzisiejszego tematu, którym jest 

savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Nasuwa się 
tu pytanie, co ma wspólnego „dobre zachowanie” do za-
radności osobistej. Otóż ma, i to bardzo wiele. Staraniem 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ukazała 
się publikacja „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób 
niepełnosprawnych” autorstwa Judy Cohen, wydane przez 
amerykańskie stowarzyszenie United Spinal Association. 
Publikacja zawiera szereg interesujących spostrzeżeń za-
czerpniętych z funkcjonalnej obserwacji dnia codziennego 
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jak pisze we wstępie 
do wydania polskiego minister Jarosław Duda, Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, … publikacja jest wy-
jątkowa, po pierwsze dlatego, że dotyczy osób i sytuacji, z 
którymi możemy spotkać się na co dzień, a po drugie dlatego, 
że w sposób bardzo przystępny podpowiada, jak w takich 
sytuacjach powinniśmy się zachować… . Przedstawione re-
lacje odnoszą się w znacznej mierze do obszaru zaradności 
osób niepełnosprawnych. Pan minister pisze jeszcze, … iż 
ma nadzieję, że publikacja stanie się obowiązkową lekturą dla 
wszystkich, którzy w życiu zawodowym i prywatnym spotykają 
się z osobami niepełnosprawnymi… .

Ze swej strony pragnę jeszcze dodać, że działania (reha-
bilitacja, usprawnianie, edukacja, pomoc, wsparcie) wobec 
osób niepełnosprawnych winniśmy realizować, pamiętając 
o zasadzie, że osoba niepełnosprawna to podmiot oddzia-
ływań, a nie przedmiot troski.

  Notował i opracował Józef Bogdaszewski

Konferencja w Zamku Książ 
W dniach 26-28 października 2012 roku w Zamku Książ na Dolnym Śląsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Aktywne metody pracy grupowej ze środowiskiem rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym”, zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Wałbrzychu. 

Konferencję Patronatem Honorowym objęli: Biskup Diecezji Świdnickiej J. E. prof. ks. bp. Ignacy Dec, Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Robert Ławski, Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej.

W konferencji wzięło udział około 250 osób: dzieci i młodzież niepełnosprawna z rodzicami (opiekunami), przed-
stawiciele organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na Dolnym Śląsku i w innych regionach Polski, 
zaproszeni goście: posłanka na Sejm RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, wicewojewoda Ewa Mańkowska, kurator 
Beata Pawłowicz, dyrektor Wydz. ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Mańkowski, 
wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, radni Wałbrzycha: Renata Wierzbicka, Daniela Sprytula i Giovani 
Roman, prezes Oddziału Dolnośląskiego TPD Józef Bogdaszewski i wielu innych. 

Konferencja rozpoczęła się serią wykładów na temat turystyki osób niepełnosprawnych, po których chętni zwiedzali 
Zamek Książ. W sobotę 27 października biskup Ignacy Dec przewodniczył uroczystej mszy św. w kaplicy Zamku Książ; 
w homilii powiedział że rodziny osób niepełnosprawnych pokazują nam, na czym polega prawdziwa miłość i uczą nas, 
jak tę miłość realizować. Podczas spotkania bp Dec wygłosił wykład „Człowiek jako pielgrzym”. Członkowie wałbrzy-
skiego koła zaśpiewali specjalnie napisany i przygotowany hymn, wystawiony został spektakl teatralny „Stworzenie 
Świata”. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia, w tym Złote Krzyże Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 
im. Dr. Henryka Jordana, Złote i Srebrne Odznaki „Zasłużony Działacz TPD”, „Przyjaciel Dziecka” i „Serce na Dłoni”. 
Wieczorem odbył się bal integracyjny, a następnego dnia podsumowano i zakończono konferencję. 

Fotoreportaż z konferencji zamieszczamy na okładce (str. 34). I.M.
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W wieku 3 lat zdiagnozowano u mnie porażenie mózgowe 
czterokończynowe z przewagą strony lewej. Przez pojęcie 
mózgowe porażenie dziecięce rozumie się niepostępujące 
zaburzenia czynności (będącego w rozwoju) ośrodkowego 
układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu 
ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie 
okołoporodowym1. Z diagnozy i rozmowy z lekarzem wyni-
kało, że nie będę siedział, mówił, samodzielnie się ubierał 
czy chodził.

Rozpoczęła się ciężka praca, głównie rodziców, nad 
usprawnianiem mnie. Na początku postępy były duże i wi-
doczne. Co dzień z mamą niesiony byłem na czwarte piętro 
do rehabilitanta, który mnie usprawniał. Ciężka praca opłaca-
ła się, z tygodnia na tydzień pojawiały się efekty. Obiecywano 
nam, że na urodziny zacznę samodzielnie chodzić. Pewnego 
dnia, gdy przyszliśmy na kolejną rehabilitację, okazało się, 
że rehabilitanta nie ma, gdyż wyjechał za granicę i nie wróci 
do kraju. Marzenia o samodzielnym poruszaniu się prysły 
jak bańka mydlana.

Kolejny etap rehabilitacji rodzice rozpoczęli z nowym 
rehabilitantem, który pracował ze mną do południa w przy-
chodni rehabilitacyjnej w Bolesławcu, a po południu uspraw-
niał mnie u nas w domu. Postęp w rehabilitacji był, lecz ja 
nadal nie postawiłem samodzielnie kroku, ale już potrafiłem 
samodzielnie się ubrać, a nawet iść prosto podtrzymywany 
za jedną rękę.

W drugiej połowie lat 80-tych trafiliśmy do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu pod Warszawą, gdzie była 
prowadzona rehabilitacja popularną metodą Andreasa Petö, 
która między innymi uczyła samodzielnego ubierania się i 
rozbierania. Pobyt w Centrum trwał miesiąc, pod koniec tur-
nusu potrafiłem wykonywać wszystkie ćwiczenia, co niejed-
nokrotnie budziło podziw rodziców dzieci uczestniczących 
w rehabilitacji ze mną.

Nadszedł czas rozpoczęcia nauki. Na początek spędziłem 
rok w zerówce, do której nie tak łatwo było się dostać. Było to 
przedszkole, gdzie jedynym dzieckiem niepełnosprawnym by-
łem ja. Patrząc z perspektywy czasu, widać, że był to sukces, 
który rozpoczął długoletni proces nauki zakończonej studiami 
wyższymi. Po roku spędzonym w zerówce rozpocząłem naukę  
w podstawówce. Przez 8 lat byłem wożony do szkoły przez 
mamę samochodem. Mogłem liczyć również na pomoc 
nauczycieli i rówieśników. Dwa razy udało mi się otrzymać 
świadectwo z czerwonym paskiem. Ale nie zawsze było tak 
słodko i kolorowo.

Był rok 1991, moja młodsza o 9 lat siostra zaczynała 
uczyć się chodzić i stawiać pierwsze kroki. Pomyślałem, że 
jeśli ona może chodzić, to ja też. Paradoksalnie przeszed-
łem kilka merów nie na ćwiczeniach z rehabilitantem, tylko 
w obecności mojego wujka, który wmówił mi, że dam radę, 
żebym samodzielnie pokonał kilka kroków, a on mnie będzie 

1  Mózgowe Porażenie Dziecięce pod red. Romana Michałowicza s.11 PZWL, 
Warszawa 1986

asekurował i uważał, żebym się nie przewrócił. W końcu się 
udało, przeszedłem parę kroków samodzielnie. Był to wielki 
sukces, w wieku 10 lat mogłem przejść samodzielnie kilka 
metrów.

W połowie lat 90-tych trafiłem z rodzicami do ośrodka re-
habilitacji w Zgorzelcu, gdzie podczas miesięcznego pobytu 
byłem rehabilitowany po 5–6 godzin dziennie. Każdy dzień 
rozpoczynał się zajęciami na basenie, właśnie w tym czasie 
nauczyłem się pływać dwoma stylami klasycznym (żabka) i 
grzbietowym, a kończył się chodzeniem po bieżni i bolesnym 
rozciąganiem siłowym w ugulu.

W 1996 roku rozpocząłem naukę w Liceum Ekonomicznym 
w Bolesławcu, byłem wożony przez 4 lata samochodem do 
szkoły przez mamę, która oprócz tego prowadziła mi zeszyty  
i pomagała w odrabianiu zadań, głównie z matematyki. 
Nauka odbywała się niestety w trzech budynkach, na każdy 
dzień szkoły były wyznaczone dwie osoby dyżurne, które 
pomagały mi się przemieścić z klasy do klasy. Cztery lata 
szkoły szybko minęły i nadeszła matura, a egzamin udało 
się tak zorganizować, abym to, czego nie zdążyłem napisać, 
mógł dopowiedzieć ustnie przed komisja maturalną.

Miałem zdaną maturę. W tym czasie w Bolesławcu został 
otwarty Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Była to szan-
sa, z której skorzystałem, studiowałem w systemie zaocznym 
na miejscu w Bolesławcu. Na zajęcia tradycyjnie zawoziła 
mnie mama, gdyż nie miałem jeszcze prawa jazdy. Miałem 
możliwość, za zgodą wykładowcy, nagrywania wykładów na 
dyktafon. Po zajęciach dodatkowo pożyczałem notatki, które 
mama kserowała. Taki system nauki ułatwiał naukę, w domu 
odsłuchiwałem wykłady. Jak zawsze są dwie strony medalu, 
wszystkie egzaminy zdawałem w formie ustnej przed wykła-
dowcą. Zawsze musiałem być dobrze przygotowany, nie 
mogłem liczyć, że coś ściągnę, jak nieraz pozostali studenci, 
którzy zdawali egzaminy pisemnie. W sumie przez cały okres 
5 lat studiów nie miałem żadnej poprawki.

W 2002 roku zdałem egzamin na prawo jazdy; był to ko-
lejny zrealizowany cel, który znacznie mnie usamodzielnił. Z 
rozpoczęciem kursu nauki jazdy nie było tak prosto jakby się 
wydawało, musiałem uczyć się jeździć na specjalnie oprzyrzą-
dowanym samochodzie, który znajdował się w Legnicy. Dzięki 
rodzicom, którzy mnie codziennie zawozili na kurs, 13 grudnia 
2001 roku zdałem egzamin i miesiąc później odebrałem prawo 
jazdy. Wreszcie mogłem samodzielnie dojeżdżać na studia. 
Poczułem się samodzielny i niezależny. W 2005 roku obroni-
łem pracę magisterską i otrzymałem tytuł magistra ekonomii.  
 Wkrótce po zakończeniu studiów odbyłem 9-miesięczny staż 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu, który do 
dziś wspominam jako niezwykły epizod w moim życiu. Nie 
myślałem, że ja ze swoją niepełnosprawnością będę praco-
wał w wojsku wspólnie z żołnierzami. 

W 2006 roku zostałem członkiem Klubu Pływackiego „Ma-
sters” Bolesławiec, który zrzesza byłych zawodników oraz 

Czy osoba niepełnosprawna może być samodzielna i zaradna podobnie jak ludzie pełnosprawni?

Ciężka praca się opłaciła
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ludzi amatorsko uprawiających pływanie. Pierwszy raz wy-
startowałem jako reprezentant klubu w maratonie pływackim 
na 1000 metrów 11 listopada 2006 roku, który ukończyłem po 
52 minutach. W kwietniu 2007 roku uczestniczyłem w Otwar-
tych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Pływaniu „Masters” w 
Bielawie, trzykrotnie stając na podium. W 2007 roku udało 
mi się uczestniczyć pierwszy raz w zawodach w Czechach 
w XXV Międzynarodowych Mistrzostwach w Pływaniu „Ma-
sters”, które odbywają się w mieście Czeska Lipa. Jest to 
miasto partnerskie, z którym Bolesławiec współpracuje. W 
grudniu 2007 r. wraz z Klubem Pływackim „Masters” Bolesła-
wiec rywalizowałem na X Mistrzostwach Opola w Pływaniu 
„Masters”, w trakcie których zająłem pierwsze miejsce w 
stylu klasycznym na dystansie 100 metrów i trzecie na 50 
metrów.

Od 2008 r. brałem udział w Otwartych Integracyjnych 
Mistrzostwach Wielkopolski w Pływaniu w kategorii „Ma-
sters”. Pierwszy raz mogłem zmierzyć się z pływakami 
niepełnosprawnymi, gdyż zazwyczaj startowałem i startuję 
z zawodnikami pełnosprawnymi. 

W 2009 r. otrzymałem od Pływackiego Klubu „Seals 
Masters” Czeska Lipa puchar za upór, wytrwałość w treno-
waniu pływania i rywalizację podczas zawodów na równi z 
pozostałymi zawodnikami. Niestety nagrody nie mogłem 
odebrać. Czescy mastersi wpadli na pomysł, żeby puchar 
zlicytować i zebrane w ten sposób pieniądze przekazać 

mi za pośrednictwem moich kolegów z bolesławieckiego 
klubu.

W 2011 roku uczestniczyłem w Letnich Otwartych Mi-
strzostwach w Pływaniu „Masters” w Gliwicach. Na basenie 
o wymiarach olimpijskich (50 metrów) startowałem w pięciu 
konkurencjach. W trakcie dwóch konkurencji najlepszy okazał 
się start na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, gdzie 
zająłem wysokie piąte miejsce. Pływanie było ważnym ele-
mentem w procesie rehabilitacji, ale także stało się moją pasją. 
Mogę przez to poczuć smak rywalizacji podczas zawodów.

W tym samym roku zostałem powołany przez Prezyden-
ta Miasta Bolesławiec do Społecznej Rady Sportu, gdzie 
reprezentuję Klub Pływacki „Masters” Bolesławiec. Działam 
w lokalnym stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka, które w 
swoim statucie ma pomoc osobom niepełnosprawnym i 
chorym zamieszkującym powiat bolesławiecki. Pomogłem 
jednemu z kolegów zbierać fundusze na zakup wózka spe-
cjalistycznego. Innemu koledze pomogłem zebrać pienią-
dze na sfinansowanie długotrwałej rehabilitacji, gdyż uległ 
ciężkiemu wypadkowi. Jestem samodzielny, jeżdżę samo-
chodem, specjalnym czterokołowym skuterem, uprawiam 
sport, angażuję się społecznie, wiele osiągnąłem. Dla wielu 
ludzi jednak zawsze będę niepełnosprawny. Myślę, że musi 
jeszcze minąć wiele lat, żeby stosunek do „sprawnych ina-
czej” się zmienił.

Marcin Klimkowski

Rok Janusza Korczaka w Legnicy
Co to znaczy troska o dziecko? Odpo-

wiedzi na to pytanie poszukiwali w dniu 
27 listopada br. uczestnicy konferencji 

popularno-naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Legnicy, nad którą honorowy patronat 
objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz prezes 
Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak. 

 Konferencja, zorganizowana przez TPD w Legnicy przy 
współpracy miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w sali widowiskowej Szkolne-
go Schroniska Młodzieżowego, była zwieńczeniem obcho-
dów Roku Korczakowskiego. Poznaliśmy także nazwiska 
„Współczesnych Korczakowców”, osób wyróżnionych w 
ogólnopolskim konkursie TPD i czasopisma „Płomyczek” 
pn. „Współcześni Korczakowcy są wśród nas”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń środowisk 
działających na rzecz dzieci oraz przedstawienie realizacji idei 
pedagogicznych Starego Doktora w tych środowiskach. 

Referaty w głównej mierze dotykały problematyki praw 
dziecka i jego bezpieczeństwa oraz przełożenia pedagogiki 
korczakowskiej na dzisiejszą rzeczywistość. Głos zabra-
li Robert Siarkiewicz, wykładowca Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z referatem 
„Korczakowska wizja dziecka. Od idei do normy prawnej”. 
Barbara Głowacka z Zarządu Głównego TPD przedstawiła 
„Przesłanie pedagogiki korczakowskiej w erze zagrożeń i 
zmian cywilizacyjnych XXI wieku”. „Pomóżmy dzieciom, by 
każde z nich stało się tym, kim stać się może”. Interesują-
ce problemy poruszył referat wicedyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi Aliny Buchy, 
która przekazała uczestnikom konferencji, jak realizowane 
jest przesłanie Janusza Korczaka w placówce, która nosi 
jego imię. Dzieci z SOSW pokazały, jak poprzez muzykę 
realizują swoje pasje. Anna Grześków, koordynator Ko-
mendy Miejskiej Policji w Legnicy ds. dzieci krzywdzonych 
na podstawie doświadczeń pokazała sytuację dotyczącą 
bezpieczeństwa dzieci.  

W Roku Korczakowskim przybyło blisko 30 kół Przyjaciół 
Dzieci (obecnie TPD Legnica liczy 126 kół). Powodem do 
satysfakcji jest także powołanie Społecznej Rady Progra-
mowo-Doradczej Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy, 
wzorowanej na doświadczeniach ZG TPD. Legnica ma więc 
nowych rzeczników, złożonych z 24 osób, wśród których są 
posłowie do Parlamentu Europejskiego i na Sejm RP oraz 
przedstawiciele wszystkich starostw, na terenie których dzia-
ła TPD. Konferencja stanowiła też okazję do przypomnienia 
działaczom o potrzebie współpracy ponad podziałami i 
aktywizacji kół Przyjaciół Dzieci. 

Uroczystym akcentem konferencji była nominacja do tytu-
łu „Współczesnych Korczakowców” w wyniku podsumowa-
nia ogólnopolskiego konkursu „Współcześni Korczakowcy 
są wśród nas”, zorganizowanego z inicjatywy legnickiego 
oddziału TPD przy współpracy Zarządu Głównego TPD w 
Warszawie i Redakcji „Płomyczka”. Jego celem było odna-
lezienie i popularyzacja osób zasłużonych w działalności dla 
dobra dzieci. 

Adam Kobel
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Nazywam się Michał Piechel. Urodziłem się w 1986 r. we 
Wrocławiu. Jestem osobą niepełnosprawną fizycznie z powo-
du dziecięcego porażenia mózgowego. Szkołę podstawową 
(nr 116) i gimnazjum ukończyłem w Zespole Szkół Nr 21 we 
Wrocławiu1. Kolejny etap edukacji to Liceum Integracyjne 
„Amigo”. Obecnie jestem studentem Papieskiego Wydziału 
Teologicznego. Oprócz tego pracuję w Ośrodku Pamięć i 
Przyszłość na stanowisku specjalisty ds. obsługi projektów.

Od początku lat studenckich angażowałem się w prace 
społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych. Jestem aktyw-
nym członkiem stowarzyszeń: Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
z Porażeniem Mózgowym „Ostoja”, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, oraz stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do 
kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. W latach 2008–2011 r.  
działałem też w Stowarzyszeniu „Dolny Śląsk XXI” Rafała 
Dutkiewicza.

Trzykrotnie miałem przyjemność być wolontariuszem na 
Balu Dobroczynnym Anny i Rafała Dutkiewiczów. W 2010 
roku startowałem w wyborach samorządowych do Rady 
Miasta Wrocławia z listy Komitetu Wyborczego Rafała Dutkie-
wicza. Rok temu, przeglądając ustawy i bazując na własnym 
doświadczeniu, zauważyłem, jak wiele jest luk prawnych 
w dziedzinach dotyczących spraw niepełnosprawnych, co 
skłoniło mnie do stworzenia swojego społecznego programu 
pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce. Jeśli będzie 
mi dane reprezentować osoby niepełnosprawne na szczeb-
lach samorządowych lub parlamentarnych, to ten program 
stanie się moim credo w działalności politycznej. 

Edukacja osoby niepełnosprawnej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każde-
mu dostęp do edukacji2. Powstały placówki integracyjne na 
różnych poziomach, w tym szkoły podstawowe, gimnazja i 
szkoły ponadgimnazjalne. Jest ich jednak zbyt mało. Stąd 
potrzebne są dalsze starania mające na celu poprawę syste-
mu oświaty, tak aby zapewnić ogólnodostępność wszystkich 
szkół dla uczniów niepełnosprawnych z normą intelektualną, 
a także zwiększenie liczby szkół specjalnych dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie, w tym także dla uczniów 
z niepełnosprawnością sprzężoną. Również poszerzenie 
kwalifikacji nauczycieli w kontekście nauczania osób z nie-
pełnosprawnością poprawiłoby system edukacji adresowany 
do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tym 
samym zwiększyłoby dostępność uczniów niepełnospraw-
nych do szkół (w tym do szkół masowych)3. W ten sposób 

1  Założycielem Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym i Szkoły Podstawowej nr 116 we Wrocławiu był Pan 
Józef Bogdaszewski .
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział II – Wolność, Prawa i Obo-
wiązki Człowieka i Obywatela, art. 70, Warszawa 1997.
3  Konferencja Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, 
Promyk Słońca, Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budo-
wanie systemu wsparcia, Wrocław 2010, str.12–18.

tworzony byłby zespół nauczycieli-terapeutów, którzy potra-
filiby pracować z takimi uczniami. 

Istnieją sytuacje, że niepełnosprawni uczniowie potrzebują 
asystenta nauczyciela. W wielu szkołach zatrudnia się asy-
stentów, ale w dalszym ciągu jest ich za mało w stosunku do 
potrzeb. Można również spotkać się z sytuacją, kiedy szkoła 
odmawia przyjęcia dziecka ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, ponieważ nie ma środków finansowych na asystenta 
lub opiekuna, co jest prawdą. Rozwiązaniem problemu braku 
kadry asystentów lub opiekunów dla ucznia niepełnosprawne-
go byłaby dodatkowa pomoc gminy lub opracowanie progra-
mów celowych, np. z funduszy Unii Europejskiej.

Problemy edukacji niepełnosprawnych, omawiane w opra-
cowanym przeze mnie programie, dotyczą w równej mierze 
dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Przekazy-
wanie treści kształcenia, proponowane i stosowane metody, 
formy, środki i techniki w systemie nauczania niepełnospraw-
nych nie mogą pełnić tylko funkcji poznawczej, powinny sta-
nowić osnowę działań terapeutyczno-rewalidacyjnych4.

Wszystkim niepełnosprawnym, bez względu na wiek, sto-
pień, pochodzenie i rodzaj niepełnosprawności, winno stwo-
rzyć się warunki do egzekwowalnego prawa do nauki, która 
to edukacja uwzględniać powinna zdolności, możliwości i po-
trzeby osób niepełnosprawnych lub ich rodzin (opiekunów).

Edukacja osób niepełnosprawnych stanowi jeden z ele-
mentów kompleksowej rehabilitacji. W wyjątkowych przy-
padkach mających umocowania prawne, za zgodą rodziców 
i (lub) osoby niepełnosprawnej, działania edukacyjne mogą 
być prowadzone bez rehabilitacji i w izolacji od rówieśników 
oraz bez działań integracyjnych. Taka forma edukacji może 
być prowadzona w grupach niepełnosprawnych rówieśni-
ków, w placówkach nauczania otwartego lub specjalnego 
oraz jako nauczanie indywidualne.

Następną barierą w polskiej oświacie są egzaminy pań-
stwowe zdawane przez ucznia niepełnosprawnego. Cała 
procedura egzaminacyjna nie jest dostosowana do potrzeb 
ucznia. Należy zauważyć, że sytuacja ucznia niepełnospraw-
nego fizycznie jest inna niż sytuacja pełnosprawnych ucz-
niów i dlatego należałoby dostosować inne (bardziej przy-
jazne uczniowi niepełnosprawnemu) procedury zdawania 
egzaminów5. 

Istnieją już pewne dostosowania, np. arkusz egzamina-
cyjny dla osoby niewidomej lub głuchoniemej, wydłużenie 
czasu egzaminu, dyspensa od pewnych egzaminów dla 
osób z dysfunkcją istniejącą od urodzenia (głuchoniemi i 
niewidomi). Nie istnieją jednak warunki dla każdej niepełno-
sprawności6. Warto tu przywołać przykład ucznia ze znaczną 

4  J. Bogdaszewski, Nie ma dzieci bez szans, Projekt ustawy o równości szans 
osób niepełnosprawnych, Rozdział V Edukacja, Warszawa 2008.
5  Konferencja Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, 
Promyk Słońca, Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budo-
wanie systemu wsparcia, Wrocław 2010, str. 18–22.
6  Ustawa o Systemie Oświaty, Rozdział V Organizacja kształcenia, wychow-
ania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, 7 września 1997 r. 

Edukacja osób niepełnosprawnych stanowi jeden z elementów kompleksowej rehablitacji.

O moim życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie
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dysfunkcją, który jest całkowicie sparaliżowany, ale jest peł-
nosprawny psychicznie i intelektualnie. W takim przypadku 
pozostawia się go beztrosko samemu sobie. To on sam musi 
prowadzić walkę z biurokracją, a nie instytucja, na przykład 
szkoła. Odpowiednie przepisy ustawodawcze mogłyby po-
móc znieść tę barierę zdawania egzaminów państwowych, 
co doprowadziłoby m.in. do zwiększenia liczby studentów 
niepełnosprawnych na uczelniach. Należy nadmienić, że na 
dzień dzisiejszy studentów niepełnosprawnych, na przykład 
na Dolnym Śląsku, jest tylko niewiele ponad jeden procent. 

Wskaźnik ten jest podobny we wszystkich województwach. 
Osoby niepełnosprawne, które będą miały fizyczne warunki 
(możliwości) zdawania egzaminów, w rezultacie zdobędą 
wyższe wykształcenie i łatwiej będą mogły znaleźć zatrudnie-
nie. Należy podkreślić, że dużo dobrego w tej sprawie robią 
organizacje pozarządowe działające na rzecz studentów 
niepełnosprawnych, podejmując inicjatywy i starania w celu 
umożliwienia i ułatwienia im nauki w szkołach wyższych. 

  
Michał Piechel

Mam na imię Ala, urodziłam się z mózgowym poraże-
niem dziecięcym (MPD), poruszam się na wózku, w domu 
zaś chodzę przy pomocy balkoniku. Początek mojego życia 
znam z opowieści mojej rodziny. Wiem, że nic wtedy nie było 
łatwym zadaniem, gdyż mój stan był ciężki. Nie było pewne, 
czy skończę szkołę. Lecz teraz, po latach, wiem, że moja 
edukacja była i jest bardzo ważna do dziś.

Uczyłam się w różnych szkołach: w podstawowej, zawo-
dowej i liceum. Dodatkowo zarówno w szkole, jak i w domu 
uczyłam się języka angielskiego. Przychodzili do mnie lekto-
rzy – nauczyciele. Znajomość tego języka jest mi potrzebna 
do dziś (był mi pomocny w czasie mojego obozu żeglarskie-
go, jak również w portach w czasie pobytu na obozie).

Jak tylko pamiętam, starałam się być zawsze bardzo ak-
tywna. Jeździłam na turnusy rehabilitacyjne z mamą, a potem 
samodzielnie na kolonie i obóz harcerski. Na początku w 
Poznaniu uprawiałam sport w Stowarzyszeniu Integracyjnym 
„Start”. Trenowałam łucznictwo i boccie (najprościej mówiąc, 
jest to gra w metalowe kulki). Sport ten uprawiałam do końca 
szkoły podstawowej. Był to dla mnie bardzo ważny okres życia, 
ponieważ pokazał i nauczył mnie, jak współdziałać z innymi 
ludźmi (nauczyłam się wtedy pracy z innymi i dla innych). Do-
brze wspominam też okres szkoły zawodowej. Z perspektywy 
czasu widzę, że w szkole naprawdę nie było łatwo, ale pobyt w 
szkole nauczył mnie bardzo wiele pod względem społecznym 
i dał mi bardzo wiele w zakresie osiągania samodzielności od 
A do Z. Jednak naukę w tej szkole przerwałam, ale tego nie 
żałuję, ponieważ mogłam pójść do liceum, które ukończyłam, 
mimo że uczyłam się w domu na indywidualnym nauczaniu. 
Nauczyciele przychodzili do mnie do domu przez cztery lata. 
Moi nauczyciele pokazali mi moje bardzo mocne strony, moje 
umiejętności. Bardzo jestem im wdzięczna, ponieważ to, co 
wtedy robiłam, oceniali bardzo wysoko i podkreślali, że jest to 
bardzo ważne. Słowem, pomogli mi uwierzyć w siebie.

W latach 1994–1998 uczestniczyłam w wyjazdach z gru-
pą studentów do Taize. Te wyjazdy potwierdziły, że samo-
dzielności należy się uczyć jak najwcześniej. Brałam udział 
w spotkaniach młodzieży chrześcijańskiej w Monachium, 
Wrocławiu i Warszawie.

W trakcie nauki w liceum pracowałam w Telewizji Nie-
pokalanów, a potem Niepokalanów Dwa. Realizowałam 
tam program w cyklicznym magazynie pt. „U Pana Boga 
za piecem”. Były to lata 1997–2001 i również w tym czasie 
realizowałam wiele ważnych tematów, np. „Dlaczego Ja”, 
”Jedziemy autobusem”, „Lecimy samolotem” i wiele innych. 
Nakręciłam 36 półgodzinnych audycji, których byłam reali-
zatorem i scenarzystą.

W latach 2002–2003 wraz z moimi przyjaciółmi założyłam 
Fundację „Sprawni na rzecz osób niepełnosprawnych”. Je-
stem nie tylko jej założycielem, ale obecnie również człon-
kiem zarządu. W fundacji prowadzimy kilka projektów m.in. 
Warsztaty Artystyczno-Integracyjne (dla wszystkich chętnych 
Warszawiaków). Mój projekt autorski to „Pierwszy kontakt z 
osobą niepełnosprawną”, opracowałam go 10 lat temu. Pod-
stawowym celem programu jest przekazywanie informacji o 
tym, jak się kontaktować i zachować, gdy spotkamy osobę 
niepełnosprawną, w jaki sposób i kiedy pomagać osobom 
niepełnosprawnym. Głównie skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży szkolnej oraz pracowników zakładów i firm. 

Od ponad 2,5 roku współprowadzę audycję radiową w in-
ternetowym radiu Wnet. Audycja nosi nazwę „Sprawni wnet”. 
W audycji realizujemy bardzo wiele ciekawych tematów, spo-
tykamy się raz w tygodniu, w czwartki o godzinie 21.00. W ra-
mach radia Wnet piszę kilka eterów (audycji) o nazwach: „Nie-
pełnosprawna, ale sprawna i jej życie na co dzień”, „Pierwszy 
kontakt z osobą niepełnosprawną” oraz „Sekcja żeglarska”, 
„Sprawni”, a także „Warsztaty artystyczno-integracyjne”.

Ponadto uczestniczyłam w różnego rodzaju szkoleniach 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, także w 
szkoleniach unijnych. Zapewniam, że wszystko, co robiłam i 
robię, oznacza dla mnie nie tylko udział w samym szkoleniu, 
ale przyczynia się również do podnoszenia moich kwalifikacji 
zawodowych. Każde szkolenie dla mnie jest bardzo ważne i 
bezcenne. Jak będziecie mieli taką możliwość, to sami sko-
rzystajcie, polecam Wam, można się wiele nauczyć.

Na koniec powiem, że w ciągu czterech ostatnich lat polubi-
łam żeglarstwo, a od ponad roku sama mam patent żeglarski. 
Pewnie zapytacie, po co osobie niepełnosprawnej taki patent? 
Odpowiem, że nie tylko dla mojej satysfakcji, ale i dlatego, że 
chcę mieć podstawową wiedzę na temat, w którym działam i 
pracuję. W tym roku w lipcu zorganizowałam tygodniowy obóz 
żeglarski, w którym uczestniczyli niepełnosprawni z opiekunami 
oraz kadra żeglarska ze Szkoły Żeglarskiej ORLAND. 

Wszystko to osiągnęłam nie sama, lecz przy pomocy 
moich rodziców, przyjaciół i znajomych. Na początku upór 
rodziców spowodował, że dali mi szansę na rozwój. Potem 
akceptacja rodziny i środowiska oraz mój upór spowodowały, 
że osiągnęłam tak dużo. A co bardzo ważne, muszę pamiętać 
o swojej stałej rehabilitacji. Rehabilitacja jest bardzo ważna 
na co dzień. Pamiętajcie o tym, bo aby być aktywnym, trze-
ba być jak najbardziej sprawnym. Dlatego pierwsze zdanie 
mojego wystąpienia brzmi: „niepełnosprawna, ale sprawna 
i jej życie na co dzień”.

 Alicja Nowak
 

Niepełnosprawna, ale sprawna
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Dla dzieci niepełnosprawnych ogromnie ważne są zajęcia 
psychoruchowe. Mają one za zadanie eliminować zaburzenia 
emocjonalno-uczuciowe, a poprzez odpowiednie ćwiczenia, 
usprawniać koordynację ruchową w zakresie małej i dużej 
motoryki, uczyć samoobsługi i zaradności niezbędnej w 
życiu codziennym, jak również rozwijać takie cechy, które 
są potrzebne w aktywności zawodowej, np. dokładność, 
cierpliwość, lepsza koncentracja oraz umiejętność dłuższego 
skupiania uwagi na realizowanych zadaniach. 

Zajęcia psychoruchowe prowadzone z dziećmi niepełno-
sprawnymi oddziałują w trzech kierunkach: fizjologicznym, 
psychofizycznym i społeczno-wychowawczym. Oto ich krót-
ka charakterystyka:

Zadania o charakterze fizjologicznym
• podnoszenie wydolności układu krążenia i układu odde-

chowego, 
• regulacja procesów przemiany materii,
• wzmocnienie narządów ruchu,
• rozwijanie sprawności motorycznej,
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie zdolności organizmu do adaptacji w zmien-

nych warunkach.
Zadania o charakterze psychofizycznym

• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• budzenie zamiłowania do ruchu,
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• rozwijanie lateralizacji,
• rozwijanie wiary we własne siły. 

Zadania o charakterze społeczno-wychowawczym
• wdrażanie do przestrzegania zasad ogólnie przyjętych 

norm,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego zaspokajania 

potrzeby uspołecznienia w środowisku lokalnym,
• wdrażanie do czynnego i aktywnego życia społecznego. 

Zasady, które należy stosować podczas ćwiczeń
• niepełnosprawny musi być zainteresowany rodzajem 

ćwiczeń,
• należy dbać o zachowanie systematyczności i różnorod-

ności wykonywanych ćwiczeń,
• trzeba dostosować ćwiczenia do możliwości osoby nie-

pełnosprawnej.

Wnioski

Wpływ terapii psychoruchowej u osób niepełnospraw-
nych w aspekcie efektów psychoruchowych polega na tym, 
że terapia ta: 
• pozwala niepełnosprawnym leczyć się w sposób przy-

jemny, 
• rozwija i utrwala sprawność fizyczną,
• pozwala zapomnieć o niepełnosprawności, 
• jest ważnym sposobem wpływania na psychikę ćwiczą-

cych, 
• pozwala złagodzić negatywne napięcia emocjonalne 

związane z chorobą, 

• wprowadza radosny nastrój i dobre samopoczucie, 
• pozwala w sposób naturalny wyładować nadmiar ener-

gii, 
• podwyższa samoocenę, 
• wpływa zdecydowanie na poprawę zaradności życio-

wej, 
• wyrabia umiejętność zespołowego współdziałania. 

Rehabilitacja zawodowa 

Na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostało wydane 8 
września 1992 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, działania i fi-
nansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. W oparciu o 
przytoczone akty prawne zaczęły powstawać w całym kraju 
Warsztaty Terapii Zajęciowej.

WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, zmierzające do poprawy rozwoju i sprawności 
niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej 
indywidualnych możliwości. Osiąganiu tego celu służy stoso-
wanie technik terapii zajęciowej zmierzające do wyposażenia 
uczestników w umiejętności wykonywania czynności życia 
codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijanie cech 
umożliwiających osiągnięcie podstawowych lub specjalistycz-
nych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo 
w typowym szkoleniu zawodowym lub w podjęciu pracy.

Działania instruktorów wobec osób niepełnosprawnych 
rozpoczynają się od prowadzenia obserwacji mającej na celu 
określenie możliwości psychofizycznych uczestników, ich pre-
dyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych pod ką-
tem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach 
pracy i w różnych środowiskach pracy. Podstawą tych działań 
jest opracowanie 3-letniego Indywidualnego Programu Reha-
bilitacyjnego, w którym zawarte są wytyczne do optymalnej dla 
danego podopiecznego terapii. Poziom umiejętności nabytych 
w toku terapii zajęciowej, ocenianych przez Radę Programową, 
decyduje o zdolnościach adaptacyjnych uczestnika warsztatu 
w warunkach typowych dla zatrudnienia.

Rehabilitacja zawodowa powinna mieć na celu ułatwienie 
osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowied-
niego zatrudnienia. W Warsztatach Terapii Zajęciowej TPD w 
Sosnowcu rehabilitacja zawodowa prowadzona jest głównie 
poprzez wyposażenie uczestników w najprostsze umiejętno-
ści i nawyki związane z pracą i funkcjonowaniem w rolach 
społecznych. Dodatkowo niektórych uczestników naszych 
warsztatów staramy się w ramach poradnictwa zawodowego 
nauczyć kontaktów z Urzędem Pracy, np. umiejętności auto-
prezentacji (CV, list motywacyjny itp.), jak również zaznaja-
miać ich z odpowiednimi procedurami czy dokumentacją w 
tym zakresie. Głównym celem tego nauczania jest wyposa-
żenie uczestnika w cechy osobowe, bardzo cenione przez 
pracodawców, tj. punktualność, staranność, dokładność, 
odpowiedzialność oraz odporność na presję czasu.

Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Sosnowcu

Zaradność osoby niepełnosprawnej
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Dzięki rehabilitacji zawodowej prowadzonej w WTZ uczest-
nicy potrafią posługiwać się różnymi narzędziami, nie boją 
się sprzętu, maszyn czy urządzeń pomocniczych. Poprzez 
zajęcia terapeutyczne uczestnicy odkrywają przyjemność 
płynącą z pracy, cieszą się nowo nabytymi umiejętnościami, 
uczą się dopasowywać techniki pracy do zadania, dbają o 
materiały i narzędzia.

Podczas wdrażania do czynności zawodowych, realizo-
wanych dzięki planom pracy poszczególnych pracowni, od-
bywa się w WTZ również trening umiejętności niezbędnych 
do podjęcia pracy, nauka poczucia czasu, punktualności, 
odpowiedzialności za wykonywane zadania. Poprzez podjętą 
terapię utrwalają się nawyki samodzielnego wykonywania 
pracy, wydłużenie czasu koncentracji, a tym samym czasu 
pracy, samokontrola jakości, umiejętność podporządkowania 
się przełożonym oraz słuchanie poleceń ze zrozumieniem. 

Kluczowe znaczenie dla oceny zdolności uczestnika do 
udziału w dalszych etapach rehabilitacji zawodowej i przy-
datności ewentualnych dodatkowych szkoleń zawodowych 
ma rozumienie podstawowych rygorów związanych z pracą, 
takich jak konieczność wykonywania poleceń przełożonego, 
stosowanie się do norm czasu pracy, świadomość związku 
wynagrodzenia z jakością pracy itp. Dodatkowe wsparcie 
psychologiczne dla uczestnika warsztatów jest pomocne w 
praktycznym rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, w 
podejmowaniu decyzji, kontroli własnych zachowań, przyj-
mowaniu krytyki. Bardzo istotne znaczenie ma także trening 
ekonomiczny w nabywaniu umiejętności samodzielnego 
gospodarowania środkami finansowymi.

Rehabilitacja społeczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) są placówkami, którym 
ustawodawca za cel postawił prowadzenie rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Nie określono 
natomiast ściśle, jaki rodzaj niepełnosprawności predestynuje 
do udziału w proponowanych przez warsztaty zajęciach. Kto 
zatem trafia do WTZ? Na przykładzie naszym i znanych nam 
WTZ możemy stwierdzić, że przeważająca większość uczest-
ników to osoby z niepełnosprawnością intelektualną i scho-
rzeniami współistniejącymi, takimi jak choroby psychiczne, 
neurologiczne czy dysfunkcje sensoryczne i ruchowe. 

Niepełnosprawność jest tematem chętnie wykorzystywa-
nym we wszelkich dyskusjach, dobrze jest mówić o potrzebach 
niepełnosprawnych, ich dążeniach i możliwościach. W Sejmie 
zasiadają niepełnosprawni posłowie, na Igrzyskach Olimpij-
skich niepełnosprawni sportowcy zdobywają więcej medali niż 
ich pełnosprawni koledzy. Wydaje się, że może właśnie dlatego 
obraz osoby niepełnosprawnej ulega pewnej deformacji. 

Chociaż wspomniane wyżej osiągnięcia świadczą o tym, 
jak wiele zmieniło się w naszej mentalności i jak dobrze 
nauczyliśmy się kompensować braki osób niepełnospraw-
nych, dzięki czemu nie są już one spychane na margines 
społeczeństwa, ale współistnieją z nim. Wydaje się jednak, 
że niepełnosprawni zaczynają być coraz bardziej postrze-
gani właśnie przez pryzmat tych osiągnięć, a co za tym 
idzie, coraz bardziej pomija się fakt, że są także takie osoby 
niepełnosprawne, które nigdy, niezależnie od podejmo-
wanych działań, nie osiągną takiego stanu zdrowia, aby 
„samowystarczalnie” funkcjonować w społeczeństwie. Nie 
możemy zapominać o tym, że potrzeby i możliwości osób 

niepełnosprawnych, wynikające z ich niepełnosprawności, 
są bezpośrednio zależne od jej rodzaju, przy czym osoby z 
dysfunkcją intelektualną stanowią grupę wymagającą szcze-
gólnych, kompleksowych i stałych działań.

Opisując niepełnosprawność intelektualną, należy wy-
mienić kilka cech dla niej charakterystycznych. Są to: obni-
żona sprawność funkcji poznawczych i zaradności życiowej, 
infantylizm, nieadekwatna do rzeczywistej ocena sytuacji, 
zaburzony krytycyzm. Dlatego też, pracując z osobami z dys-
funkcją intelektualną, nasze działania skupiamy głównie na 
szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej. W naszych war-
sztatach wychodzimy z założenia, że tylko poprzez rozwój 
osobowy niepełnosprawni mogą dążyć do podjęcia innych 
form aktywności. Przede wszystkim celem jest usamodziel-
nienie uczestników w takim stopniu, aby w codziennych 
czynnościach, choćby jedynie związanych z samoobsługą, 
byli oni całkowicie samodzielni. 

Dużo uwagi poświęcamy również integracji społecz-
nej. Staramy się, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie 
uczestniczyły w różnego rodzaju imprezach, realizujemy 
założenia treningu ekonomicznego, podczas którego wy-
jeżdżamy do sklepów, gdzie nasi podopieczni samodzielnie 
lub z pomocą terapeuty dokonują zakupów, uczęszczamy 
do restauracji, kina, teatru, na koncerty. W pracowniach, 
podczas terapii zajęciowej, staramy się wyrabiać w naszych 
podopiecznych cechy ułatwiające ewentualne podejmowa-
nie pracy. Ważne jest, aby potrafili pracować regularnie i do-
prowadzali podjętą pracę do końca, brali odpowiedzialność 
za powierzoną pracę, kontrolowali się podczas jej wykony-
wania, dbali o jakość i estetykę wykonywanych prac. 

Omawiając rehabilitację uczestników warsztatów mającą 
na celu przygotowanie zawodowe, nie można pominąć kwe-
stii, że są oni absolwentami szkół specjalnych, w tym tzw. szkół 
życia, uzyskują wykształcenie na poziomie gimnazjum, rzadko 
na poziomie szkół zawodowych, a zatem ich umiejętności 
zawodowe są niezadowalające, trudno więc oczekiwać, aby 
warsztaty przygotowały swoich uczestników do wykonywania 
pracy w wymiarze innym niż społeczny. Podstawą pracy w 
warsztatach jest terapia zajęciowa, którą, zgodnie ze stano-
wiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prowadzą 
pracownicy merytoryczni o przygotowaniu zazwyczaj peda-
gogicznym, toteż siłą rzeczy nie mogą oni przygotować osób 
niepełnosprawnych do podjęcia pracy. W rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (przykład takiego podejścia dają kraje 
zachodnie) chodzi przede wszystkim o to, aby podopiecznym 
dać poczucie, że są pełnoprawnymi uczestnikami życia spo-
łecznego, a ich działania są równie ważne jak innych osób; 
nasi podopieczni właśnie takie poczucie mają. 

Powtórzę za wybitnym specjalistą w dziedzinie pedago-
giki Władysławem Dykcikiem: Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych to idea, kierunek przemian oraz sposób 
organizowania zajęć i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
wyrażające się w dążeniu do stworzenia tym osobom moż-
liwości uczestniczenia w normalnym życiu, dostępu do 
tych wszystkich instytucji i sytuacji społecznych, w których 
uczestniczą pełnosprawni oraz do kształtowania pozytyw-
nych więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi jak 
i niepełnosprawnymi. 

Zbigniew Krzemiński
pedagog specjalny

kierownik WTZ TPD w Sosnowcu
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Informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Przy-
jaciela Dziecka” o położeniu kamienia węgielnego pod bu-
dowę przedszkola specjalnego w Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Nie minęło wiele czasu, a 
już nowa placówka przyjmuje dzieci.

Oficjalne, uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 21 
września br. Najpierw nastąpiło odsłonięcie umieszczonej 
na budynku tablicy z pełną nazwą placówki, czego dokonali 
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Wiesław Kołak i prezes Fundacji Sue Ryder Edward Mier-
Jędrzejowicz, którzy następnie wraz z burmistrz dzielnicy 
Wawer Jolantą Koczorowską, Grzegorzem Sołtysińskim 
z Zarządu Totalizatora Sportowego i przedstawicielką Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich Barbarą Imiołczyk , biorąc 
po kolei nożyce, przecięli wstęgę, co zostało nagrodzone 
burzliwymi oklaskami przez licznych uczestników uroczy-
stości. Z kolei odbyło się poświęcenie obiektu przez księdza 
arcybiskupa Henryka Hosera, przyjęte równie entuzjastycz-
nymi brawami. 

Po zwiedzeniu pięknych, kolorowych sal przedszkolnych 
zebrani udali się na słodki poczęstunek (pyszne „domowe” 
ciasta pieczone w helenowskiej kuchni), podczas którego w 
swobodnych wystąpieniach wspominano historię Helenowa, 
jego rozwój, snuto refleksje związane z działaniami i osiąg-
nięciami ośrodka, odczytano listy gratulacyjne. 

– Przedszkole – mówił dyrektor Centrum Zbigniew Drze-
wiecki – jest brakującym ogniwem w opiece i kształceniu, 
jakie ośrodek zapewnia swoim podopiecznym. Mamy szkołę 
podstawową, gimnazjum i liceum, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy z internatem, klub absolwenta, a teraz także 
przedszkole.

Od początku miesiąca w przedszkolu odbywają się zaję-
cia dla kilkanaściorga dzieci, ale są jeszcze miejsca i nabór 
trwa. Przedszkole może przyjąć 30 dzieci, które zostają 
zakwalifikowane przez komisję, w skład której wchodzą: le-
karz, pedagog, psycholog i fizjoterapeuci. Rejonizacja przy 
zapisach nie obowiązuje, ale przedszkole nie ma miejsc 
noclegowych, więc dzieci trzeba dowozić, dlatego cieszy 
się zainteresowaniem głównie wśród rodziców z Warsza-
wy i bliskich okolic. Niepełnosprawnym małym dzieciom 
przedszkole zapewnia 40 godzin rehabilitacji miesięcznie; 
jest tu fizjoterapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie i 
hipoterapia. 

– Zrobić coś dla dzieci to tak, jak zasadzić las, który ciągle 
się rozwija i jest trwały – mówił abp Henryk Hoser. – Niech 
tak będzie i z tym ośrodkiem, w którym niepełnosprawne 
dzieci są otoczone wszechstronną opieką. Niech coraz lepiej 
służy dzieciom.

Sue Ryder – patronka przedszkola

Helenowskie przedszkole specjalne nosi imię Sue Ry-
der, wybitnej działaczki charytatywnej, która podczas II 
wojny światowej służyła w tajnej formacji armii brytyjskiej 

NOWA PLACóWKA TPD W „HELENOWIE”

Niepełnosprawne przedszkolaki
zajmującej się dywersją i wspieraniem ruchu oporu w 
okupowanej Europie. Przeniesiona do polskiej sekcji w 
Kierownictwie Operacji Specjalnych organizowała opiekę 
dla cichociemnych, których często odwoziła na lotnisko, 
dbała o różne sprawy związane z wykonywaniem ich za-
dań. Po wojnie uczestniczyła w organizowaniu pomocy 
humanitarnej dla Polski. W 1953 roku założyła Fundację 
im. Sue Ryder, dzięki której powstało wiele obiektów: szpi-
tali, hospicjów i domów opieki dla ofiar wojny, w tym 30 
w Polsce, i w której do końca życia zajmowała się pracą 
charytatywną. 

Związki Sue Ryder z Helenowem zaczęły się od czasu, 
gdy do ośrodka został sprowadzony jej staraniem tzw. 
pawilon angielski, który w Afryce służył jako mieszkanie 
dla brytyjskich lotników. W Helenowie pawilon służył jako 
internat dla wychowanków, zaś obecnie, odbudowany nie-
mal od podstaw, został zaadaptowany na przedszkole. 
Udało się tego dokonać dzięki finansowej pomocy Fundacji 
Sue Ryder oraz samorządu województwa mazowieckiego, 
które po połowie poniosły koszty inwestycji (1.5 mln zł). Na 
wyposażenie pomieszczeń 35 tys. zł przekazał Totalizator 
Sportowy.

Listy gratulacyjne

W związku z otwarciem Przedszkola Specjalnego TPD im. 
Sue Ryder nadeszły listy gratulacyjne z wyrazami uznania dla 
podjętej i zrealizowanej inicjatywy. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz na-
pisała: Trwanie i rozwój Centrum, mimo wielu przeszkód 
i niedogodności, to jeden z najpiękniejszych i najbardziej 
krzepiących przykładów ludzkiej solidarności oraz miłości 
bliźniego. Jestem pełna uznania dla Waszego dorobku, doce-
niam ogromna pracę wychowawczą i edukacyjną. Dziękuję, 
że pomagacie uwierzyć chorym i niepełnosprawnym dzie-
ciom w lepszą przyszłość. Udowadniacie na co dzień, że ich 
problemy są także naszymi problemami i razem potrafimy je 
rozwiązywać.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
pisząc o Lady Sue podkreślił, że jej niezłomność i upór w 
dążeniu do pomocy bliźniemu są warte naśladowania. Dzięki 
staraniom jej i jej duchowych spadkobierców wiele osób 
znalazło swój kawałek nieba na ziemi. (…) Pragnę wyrazić 
najwyższe uznanie dla pełnej poświęcenia, trudnej i odpo-
wiedzialnej pracy na rzecz pomocy bliźniemu. Doceniam 
ogromną pasję, jaką pracownicy Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz Fundacji Sue Ryder 
wkładają w pomoc w codziennym życiu i przełamywaniu 
izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych ruchowo i 
intelektualnie. Życzę Państwu niegasnącej satysfakcji pły-
nącej z udzielania wsparcia osobom potrzebującym, wielu 
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Najmłodszym zaś 
– przede wszystkim przyjemnej nauki i dobrej zabawy w 
nowym przedszkolu.



�� Przyjaciel Dziecka 7–12/2012

Redakcja: Irena Malanowska – redaktor naczelna

Rada Redakcyjna: Barbara G³owacka, Wies³aw Ko³ak (przewodnicz¹cy), Barbara Passini,  
Zygmunt Pyszkowski, Bohdan Tracewski, Henryk Zabrocki

Adres redakcji: Wykonanie:
Zarząd Główny TPD ul. Krakowskie Przedmieście 6 Agencja Wydawnicza MakPrint www.makprint.pl
00-325 Warszawa; tel.: (22) 827 78 44, tel./fax: (22) 826 08 74 Nakład: 1000 egz.

Warunki przyjmowania tekstów do druku

Redakcja przyjmuje teksty napisane na komputerze. Artykuł prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
i.malanowska@tpdzg.org.pl

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz innych formalnych zmian w treści 
artykułów. 

Z kolei w liście Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 
czytamy: Cieszę się ogromnie, że w „Helenowie” powstało 
nowoczesne przedszkole, które umożliwia opiekę nad dzieć-
mi z niepełnosprawnością.

Gratuluję także wyboru patrona. Lady Sue Ryder (...) 
została odznaczona przez dzieci Orderem Uśmiechu. 

Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik złożył po-
dziękowania za codzienną, pełną zapału pracę z dziećmi i 
wspieranie ich w rozwoju oraz życzenia zadowolenia z pracy 
z dziećmi, satysfakcji z osiągnięć wychowanków, realizacji 
własnych planów i zamierzeń, dalszych sukcesów w oddzia-
ływaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 
(…).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Warszawie Stefan 
Dejneka w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
oraz uczniów podkreślił w swoim liście, że „Helenów” jest 
placówką znaną i zasłużoną w środowisku, służącą rozwojowi 
dzieci i młodzieży, ich wychowywaniu, kształceniu, a także 
odkrywającą i rozwijającą ich talenty i zdolności.

O tych wszystkich, którzy pamiętają o potrzebach 
dzieci i o potrzebie upowszechniania takiego podejścia 
do najmłodszych napisał Biskup Drohiczyński Antoni 
Pacyfik Dydycz. Posłanka na Sejm RP Ligia Krajewska 
przekazała życzenia sukcesów, owocnej pracy i wielu 
wspaniałych chwil. 

Wyróżnienia

Za zasługi w realizacji budowy przedszkola w Helenowie 
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nagrodził 
Odznakami Specjalnymi Przyjaciela Dziecka prezesa Za-
rządu Fundacji Sue Ryder Edwarda Mier-Jędrzejowicza 
oraz dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów” Zbigniewa Drzewieckiego. 

Zwracając się do prezesa Mier-Jędrzejowicza prezes 
Wiesław Kołak odczytał następujące słowa zawarte w lau-
dacji: 

Kontynuacja misji Lady Sue Ryder, polegająca na po-
maganiu ludziom cierpiącym oraz podejmowaniu działań 
mających na celu złagodzenie ich trudnej sytuacji życiowej, 
zasługuje na najwyższe uznanie.

Działalność charytatywna Fundacji jest bliska Towarzy-
stwu Przyjaciół Dzieci, gdyż wpisuje się w statutowy cel 

naszego stowarzyszenia, jakim jest dbanie o dobro dzieci, 
w szczególności ubogich, chorych i niepełnosprawnych. 
Dzięki Państwa przychylności 30 niepełnosprawnych pod-
opiecznych TPD będzie mogło rozpocząć edukację w 
nowoczesnym Przedszkolu, spełniającym najwyższe stan-
dardy.

Niepełnosprawność nie jest niczyim wyborem, nie po-
winna więc negatywnie wpływać na jakość życia osób nią 
dotkniętych. Kompleksowe wsparcie niepełnosprawnego 
dziecka od najmłodszych lat życia daje duże szanse na jego 
sprawne wejście w dorosłość.

Współpraca z Fundacją Sue Ryder to dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci wielki zaszczyt. Realizacja wspólnego przed-
sięwzięcia sprawiła, że zyskaliśmy nowych, wrażliwych i 
bardzo oddanych sprawie dzieci przyjaciół. Wsparcie, jakie 
dzięki Państwa hojności otrzymali nasi podopieczni, jest da-
rem, za który pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność.

Do dyrektora Drzewieckiego również zostały skierowane 
słowa pełne uznania: 

Zbigniew Drzewiecki to człowiek niezwykle zaangażowany 
w swoją działalność, a jego dokonania potwierdzają ogromną 
aktywność, dzięki której osiąga stawiane przez siebie cele, 
pokonując wiele przeszkód.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, 
kierowane przez Dyrektora, stało się miejscem, do którego 
trafiają osoby niepełnosprawne, oczekujące pomocy i zro-
zumienia po to, by nauczyć się pokonywać swoją niepeł-
nosprawność, osiągać życiowe cele i dążyć do osobistego 
sukcesu. Kompleksowa opieka, jaką otrzymują podopieczni 
Centrum od przedszkola aż po dorosłość, rehabilitacja, edu-
kacja, terapia zmierzają zawsze do najważniejszego celu, 
jakim jest osiągnięcie przez nie jak najwyższego stopnia 
samodzielności.

Tylko człowiek empatyczny, dążący do osiągnięcia suk-
cesu oraz realizujący swoje pasje, może być wiarygodny dla 
niepełnosprawnych dzieci w motywowaniu ich do pokonywa-
nia własnych ograniczeń. 

Opracowała Irena Malanowska 

Laudacje zostały odczytane i odznaki wręczone podczas zebrania Zarządu 
Głównego TPD w dniu 24 listopada 2012 r. 
Fotoreportaż z otwarcia przedszkola w Helenowie oraz wręczenia Odznak 
Specjalnych znajduje się obok na stronie. 33.



Nowe przedszkole TPD dla dzieci niepełnosprawnych w „Helenowie”
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Konferencja w Zamku Książ 
O konferencji w Książu piszemy na str. 24.


