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90 lat towarzystwa przyjaciół dzieci

Jubileuszowe Spotkanie Aktywu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, które odbyło się w dniach 23-25 października br. w 
Warszawie nie miało charakteru odświętnego, lecz wyraźnie 
merytoryczny i roboczy. Chodziło o to, aby, nie pomijając 
imponującego (90 lat!) tła historycznego, zastanowić się 
nad aktualnymi problemami i perspektywami dalszej dzia-
łalności TPD we współczesnych realiach. 

Wiesław Kołak, prezes ZG TPD, w swoim wystąpieniu 
otwierającym spotkanie, nawiązując do jubileuszu powie-
dział, że 90 lat działalności to ogromne bogactwo doświad-
czeń pracy w rożnych epokach historycznych i w różnych 
warunkach. W całym tym okresie stale był i jest duży popyt 
na oferowaną pomoc, bo zawsze były i są dzieci potrze-
bujące pomocy. I tak jest do dzisiaj. Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci wypracowało szeroki wachlarz rozmaitych form 
pomocy dzieciom i rodzinie. Ta zwykła, codzienna praca 
przynosi efekty, dzięki którym TPD jest znane i rozpozna-
walne. Szeroki zakres działania oznacza, że zostały wypra-
cowane takie formy opieki i wychowania, które odpowiadają 
potrzebom dzieci w różnym wieku i w różnych sytuacjach 
życiowych, od przedszkola po wiek młodzieżowy, dzieciom 
zdrowym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym, stwarza-
jąc im możliwość lepszego startu życiowego. Równe szanse 
to idea, która od zawsze towarzyszy działaniom TPD.

Ale jednocześnie są problemy, które pojawiły się wraz z 
przemianami ustrojowymi, a dotyczą zmiany finansowania 
działalności, sposobu zarządzania czy statutu. Wiele pytań 
natury prawnej i organizacyjnej 
pojawia się w związku z pozyska-
niem osobowości prawnej przez 
ogniwa TPD. Wciąż budzi niepo-
kój brak dostatecznych środków 
finansowych na rozwój i prowa-
dzenie środowiskowych ognisk 
wychowawczych TPD, mimo ich 
niezaprzeczalnych, sprawdzo-
nych w praktyce walorów wycho-
wawczo – resocjalizujących oraz 
ogromnego społecznego zapo-
trzebowania na ten typ placówki 
środowiskowej. Uległa również 
ograniczeniu funkcja profilaktycz-
na istniejących ognisk od czasu 
ich przeniesienia w gestię resortu 
opieki. Bardzo ważną sprawą jest 
rozwój aktywności społecznej, co 
szczególnie dobre efekty przyno-
si poprzez zakładanie kół TPD. 
Przykład Legnicy świadczy o tym, 
że jest to możliwe, w okręgu tym 
działa dużo kół w szkołach i róż-

nych instytucjach. To ważne, żeby w TPD byli ludzie wrażliwi 
na los dzieci, ale i energiczni, rozumiejący cele i powołanie 
Towarzystwa. 

Prof. Leszek Stadniczeńko mówił o dwóch sprawach. 
O wydanej w tym roku książce „W służbie dzieciom i rodzi-
nie – 90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, z której wynika, 
że TPD wpisuje się w szeroki nurt działań na rzecz opieki, 
wychowania, rzecznictwa, ratownictwa i wsparcia społecz-
nego; wyraził też nadzieję, że pojawi się drugie wydanie, 
zawierające uzupełnioną i rozszerzoną panoramę dokonań 
stowarzyszenia.

Drugi temat dotyczył kwestii prawnych wynikających 
ze statutu TPD, w szczególności zagadnień wiążących się 
z pojęciem osobowości prawnej. Oddział po uzyskaniu 
osobowości prawnej pozostaje nadal częścią składową 
Towarzystwa – wyjaśnił Profesor – i realizuje cele zawarte w 
statucie uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów TPD. 
Ocenił też, że statut jest dobrze opracowany i nie wymaga 
zmian, a jedynie drobnych poprawek. 

Problem żywo dyskutowany podczas niemal każdego 
spotkania działaczy TPD obraca się zwykle wokół sposobu 
zdobywania środków finansowych na działalność. Tym 
razem tematowi temu również poświęcono sporo uwagi. 
Na konkretnym przykładzie Robert Kazimierski, przedsta-
wiciel mediów, i Włodzimierz Wolski, prezes radomskiego 
TPD, omówili program mający na celu przeciwdziałanie 
bezrobociu, a zatem i wykluczeniu społecznemu, jaki 
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90 lat towarzystwa przyjaciół dzieci
został zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i strategii Kapitał Ludzki. Uczestnicy spotka-
nia obejrzeli film „Klinika sukcesu” pokazujący sposoby 
pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia (szkolenie, 
indywidualny instruktaż, współpraca ze specjalistami od 
wizerunku itp.). Film o realizacji programu został zapre-
zentowany odpowiedniej komisji w Brukseli, zdobywając 
pozytywną ocenę – poinformowali działacze z Radomia. 
W efekcie TPD w Radomiu pozyskało środki finansowe 
na działalność, zgodnie z regulaminem projektu stwarza-
jącym możliwość przeznaczenia 10 % jego wartości na 
ten cel. Im wyższa wartość projektu, tym większe środki 
można pozyskać na działalność – podkreślił Włodzimierz 
Wolski. W Radomiu kwota ta w przypadku zrealizowanego 
projektu wyniosła blisko 900 tys. zł. Robert Kazimierski z 
kolei zwrócił uwagę na duże znaczenie lokalnych mediów 
w informowaniu społeczeństwa o podjętej inicjatywie. 
Dzięki programom w lokalnej telewizji, radiu i artykułom w 
prasie inicjatywa stała się ogólnie znana, powstał klimat 
zaufania niezbędny do realizacji projektu. Płytki z filmem 
„Klinika sukcesu” zostały rozdane uczestnikom narady, 
stanowią one również szeroko rozprowadzany materiał 
promocyjny radomskiego TPD.

Odnosząc się do przedstawionego tematu, Józef Bog-
daszewski powiedział, że ogniwa TPD na różną skalę sta-
rają się o środki finansowe, zależnie od tego, na co mają 
być przeznaczone. Uczestniczą w konkursach ogłaszanych 
przez samorządy gminne i powiatowe, kierują wnioski o 
dofinansowanie swojej działalności do tychże samorządów, 
ale i do innych instytucji, sporo do PFRON, jeśli dotyczą 
dzieci niepełnosprawnych. Zarządy TPD coraz lepiej radzą 
sobie z tymi sprawami, o czym świadczą uzyskiwane granty. 
Przykład Radomia jest optymistyczny i godny uznania, ale 
należy również doceniać starania TPD w małych miejsco-
wościach, które pozyskują mniejsze środki, pozwalające 
jednak realizować założone cele. 

Wymianę doświadczeń i dyskusję kontynuowano w 
trzech zespołach tematycznych, a zakończono sformułowa-
niem wniosków przedstawionych wszystkim uczestnikom 
narady. Oto niektóre z wniosków:

Zespół ds. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych 
i Ognisk Przedszkolnych, któremu przewodniczył Zyg-
munt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego TPD, 
skoncentrował się na następujących problemach:

Konkursy ofert powinny być ogłaszane i rozstrzygane 
do końca roku w celu zapewnienia kontynuacji pracy od 
stycznia następnego roku; należy wdrożyć ścieżki awansu 
zawodowego dla pracowników pedagogicznych placówek 
TPD; trzeba ponowić i wdrożyć apel KKWR i ZG TPD: SOS 
dla Ognisk!; tworzyć powiatowe programy pomocy dziecku 
i rodzinie w oparciu o sieć placówek wsparcia dziennego, 
przekonywać wojewodów i marszałków o potrzebie two-
rzenia tych placówek; postulować orzekanie przez sądy 
rodzinne kierowania dzieci do placówek wsparcia dzien-
nego; włączyć się do tworzenia punktów przedszkolnych 
i zespołów wychowania przedszkolnego rejestrowanych 
w Rejestrach Wójtów i Burmistrzów. Dotacje na realizację 
zadań o charakterze ciągłym powinny być przyznawane na 
okres 3 lat, a nawet dłuższy, należy również postulować, aby 

stawki na utrzymanie wychowanka w placówce wsparcia 
dziennego były określane procentowo w odniesieniu np. do 
placówki prowadzonej przez OPS. 

Zespół ds. struktury, organizacji, zarządzania i zmian 
statutowych z przewodniczącym Mirosławem Kędzier-
skim, prezesem TPD w Ostrołęce, postuluje m. in.:

Nie zachodzi potrzeba opracowania nowego statutu, 
należy jednak wprowadzić niezbędne zmiany: uzupełnić 
zapisy, które są wymagane ustawami i dostosować je do 
obowiązujących przepisów prawa; zespół nie postuluje 
wprowadzenia działalności gospodarczej; należy wyjaśnić 
kwestię możliwości pozyskiwania dochodów z majątku, 
którym dysponuje TPD; osobowość prawną, z mocy statutu, 
mogą nabywać oddziały regionalne, a pozostałe oddziały 
po spełnieniu warunków określonych przez statut; pozo-
staje do dyskusji, czy osobowość prawną mogą nabywać 
koła TPD; powinna pozostać struktura hierarchiczna w 
podstawowym zakresie działania, zaś jednostki nadrzęd-
ne powinny sprawować nadzór i kontrolę nad organami 
niższego szczebla; w miarę możliwości należy stworzyć 
stanowisko audytora zewnętrznego.

Zespół pod kierunkiem Józefa Bogdaszewskiego i 
Bohdana Tracewkiego debatował na temat: Rozwój i ak-
tywizacja społecznego ruchu TPD, w szczególności Kół 
Przyjaciół Dzieci jako podstawowego ogniwa Towarzy-
stwa oraz ruchu na rzecz dzieci. Dyskutanci stwierdzili, 
że dla zapewnienia ciągłości ruchu społecznego w TPD 
niezbędne jest m.in.: 

Systematyczne organizowanie nowych lub reaktywowa-
nie kół przyjaciół dzieci; wspomaganie kół przez oddzia-
ły; prowadzenie systematycznych szkoleń (regionalnych, 
okręgowych) dla przedstawicieli kół ze swojego terenu 
działania; desygnowanie członków kół do władz oddziałów 
szczebla nadrzędnego, dopracowanie obiegu informacji do 
kół i pomiędzy wszystkimi szczeblami w okręgu; przekazy-
wanie informacji drogą elektroniczną (poczta e-mail).

Ponadto, aby powstawały koła, należy: tworzyć w więk-
szym stopniu koła specjalistyczne; powoływać koła mło-
dzieżowe; troszczyć się o rozwój wolontariatu w TPD; 
rozwijać samorządność dziecięcą i młodzieżową, krzewić 
wzajemną życzliwość i tolerancję; rozwijać zasadę, że czło-
nek TPD jest wrażliwy na krzywdę dziecka i jego rodziny. 
Należy opracować ogólnokrajowy program szkoleń lide-
rów ruchu społecznego w TPD; rozwijać: pomoc rodzinie 
(dożywianie, pomoc socjalna), rzecznictwo praw dziecka, 
współpracę z samorządem, innymi organizacjami pozarzą-
dowymi, Kościołem.

Dyskutanci stwierdzili, że koła stanowią duży potencjał 
rozwoju ruchu społecznego w TPD, a ich członkowie to 
kapitał ludzki realizujący ten ruch wokół spraw dziecka i 
jego rodziny. 

W programie spotkania, które odbyło się w Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji, Opieki TPD „Helenów” znalazł się 
czas na przekazanie informacji o pracy i osiągnięciach 
tej placówki oraz o planach jej modernizacji i rozbudowy. 
Stwierdzono, że „Helenów”, choć leży koło Warszawy, 
powinien być traktowany jako ośrodek ogólnopolski i wi-
zytówka całego Towarzystwa. Zebrani zgodzili się, że po-
trzebne jest zaangażowanie wszystkich ogniw TPD w celu 
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23 września br. w siedzibie Ambasady Królestwa Arabii 
Saudyjskiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagrody fundacji „Instytut Lecha Wałęsy” Towarzystwu Przy-
jaciół Dzieci.

Nagroda w wysokości 390 tys. zł została w ubiegłym 
roku przyznana królowi Abdullahowi Bin Abdulazizowi 
Al Saudowi w uznaniu osobistych zasług na rzecz m.in. 
szerokiej działalności dobroczynnej. W wyniku konsultacji 
dotyczących celu, któremu miałaby służyć powyższa kwo-
ta, przeznaczona została dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
jako organizacji o dobrze rozwiniętej strukturze i długoletnim 
dorobku w dziedzinie opieki nad dziećmi.

Przekazując dar dla TPD reprezentowanego przez pre-
zesa Wiesława Kołaka, ambasador Nasser A. Albraik 
powiedział, że nagroda Lecha Wałęsy, przekazana obecnie 
Towarzystwu, jest krokiem w upowszechnieniu idei pomocy 
ludziom, szczególnie dzieciom. Arabia Saudyjska sponsoruje 

zebrania środków finansowych potrzebnych na rewitalizację 
„Helenowa”. (Wywiad z dyrektorem Centrum Zbigniewem 
Drzewieckim jest opublikowany w „Przyjacielu Dziecka” nr 
1-6/2009 str. 18).

* * *
Podsumowując trzydniową pracę uczestników narady, 

prezes Wiesław Kołak stwierdził: było to ważne spotkanie. 
Bo chociaż w roku 90-lecia TPD odbyło się wiele różnych 
imprez, to jednak potrzebne było bezpośrednie spotkanie 
aktywu terenowego, ludzi, którzy na co dzień wcielają. w 
życie idee Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przyjechali przed-
stawiciele 60. jednostek terenowych, co już samo w sobie 
świadczy o ich zaangażowaniu w ruch społeczny, jaki roz-
wija TPD. W toku kompetentnych dyskusji uczestnicy trzech 
zespołów tematycznych wypracowali profesjonalny materiał 
będący miarodajną opinią dotyczącą istotnych spraw naszej 

organizacji przed kampanią wyborczą i przygotowaniami do 
Krajowego Zjazdu Delegatów TPD. Te ważne stwierdzenia 
zostały ujęte w deklaracji opracowanej jako zwieńczenie 
spotkania. Mocnym, zdecydowanym głosem opowiedziano 
się za hierarchiczną strukturą Towarzystwa, a nie za fede-
racją. A także za powołaniem sądu koleżeńskiego. Zdecy-
dowanie wykluczono możliwość powoływania fundacji przy 
ogniwach TPD. Podkreślono rolę kół przyjaciół dzieci jako 
podstawy działalności i rozwoju organizacji. W sumie zyska-
liśmy potrzebną wiedzę o istotnych i aktualnych problemach 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ta wiedza stanowić będzie 
dla Krajowego Zjazdu podstawę do wytyczenia drogowskazu 
w działalności na następne lata. 

Irena Malanowska 

Deklarację publikujemy na str. 4. 

Dar dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

wiele działań charytatywnych w różnych krajach na całym 
świecie. – Niech ta nagroda - dodał – dobrze posłuży dzie-
ciom i niech będzie symbolem rozwoju dobrych kontaktów 
z Polską.

Prezes TPD Wiesław Kołak, dziękując za nagrodę, mówił 
o 90-letnim dorobku TPD, a także poinformował, że nagroda 
zostanie przeznaczona na rozbudowę i modernizację Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, gdzie 
dzieci niepełnosprawne znajdują kompleksową i profesjo-
nalną opiekę.

Z kolei Zbigniew Drzewiecki, dyrektor Centrum, przypo-
mniał, że powstanie placówki było możliwe dzięki darowiźnie 
20-hetarowego terenu w Międzylesiu pod Warszawą, doko-
nanej w roku 1922 przez dr Bronisławę Dluską (siostrę Marii 
Skłodowskiej-Curie) i jej męża, również lekarza, Kazimierza 
Dłuskiego. Placówka od 25 lat specjalizuje się w rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych, zapewniając im leczenie i naukę. 

Jednak obecnie niemal wszystkie budynki na 
terenie „Helenowa” wymagają unowocześnie-
nia i adaptacji do współczesnych wymogów 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 

Miłym akcentem było odczytanie przez wy-
chowanków „Helenowa” listu z podziękowa-
niem za dar, który na pewno przyczyni się do 
poprawy warunków pobytu i rehabilitacji prze-
bywających tam dzieci.

W spotkaniu uczestniczył również prezes 
Zarządu Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy” Piotr 
Gulczyński, który powiedział o ustanowieniu 
nagrody, powstaniu Fundacji i jej celach, wyra-
żając zarazem nadzieję na współpracę TPD z 
Fundacją, wiążącą się z promowaniem dialogu 
i zrozumienia między religiami i kulturami oraz 
szeroko rozumianą działalnością społeczną na 
rzecz dzieci będących w potrzebie.

Irena MalanowskaFo
t. 
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DEKLARACJA
W sprawie statutu
1.   Obecny statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest dokumentem uwzględniającym wszystkie aspekty merytoryczne 
i organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa, zabezpieczającym prawa jego człon-
ków, sprzyjającym  integracji  i  jednolitości programowej, a  jednocześnie uwzględniającym autonomię struktur 
terenowych.

2.   W celu eliminacji usterek niezbędna jest nowelizacja statutu dostosowująca go do przepisów prawa nadrzędnego. 
Doprecyzowania wymagają zapisy dotyczące członkowstwa we władzach Zarządu Głównego.

3.   Statut powinien być upowszechniony wśród członków TPD jeszcze w tej kadencji, a w związku z niejednolitością lub 
nieprawidłową interpretacją niektórych przepisów – Zarząd Główny opracuje ich wykładnię, między innymi:

	 •   zasady i możliwości uzyskiwania dochodów z majątku TPD, bez konieczności rejestrowania działalności gospo-
darczej.

W sprawie zarządzania
1.   Struktura hierarchiczna została uznana za właściwą w zarządzaniu naszą organizacją. Jednostki nadrzędne powinny 
sprawować nadzór i kontrolę nad organami niższego szczebla. 

2.   W celu uniknięcia konsekwencji niewłaściwego wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych przez Od-
działy TPD proponujemy  stworzyć stanowisko audytora wewnętrznego przy ZG TPD.

3.   Do rozwiązywania sporów pojawiających się w relacjach między członkami stowarzyszenia pod rozwagę poddaje 
się możliwość powołania Sądu Koleżeńskiego na szczeblu Zarządów Regionalnych oraz Sądu Odwoławczego przy 
ZG TPD. 

4.   Poddać pod szerszą dyskusję dotychczasową zasadę wyboru Zarządu Głównego, spośród Członków Zarządów 
Regionalnych. 

5.   Mając na uwadze potrzebę rozwoju ruchu społecznego, niezbędne jest wyznaczenie członka Zarządu Głównego 
odpowiedzialnego za tworzenie i działalność kół.

W sprawie rozwoju kół TPD
1.   Dla  zapewnienia ciągłości  ruchu społecznego w Towarzystwie niezbędne  jest  reaktywowanie  i  systematyczne 
tworzenie nowych kół przyjaciół dzieci, w tym kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym, kół młodzieżowych, 
zrzeszających określone grupy zawodowe (lekarzy, prawników, psychologów itp.)

2.   Przedmiotem szczególnej troski oddziałów TPD będzie wspieranie i troska o podnoszenie kompetencji liderów 
kół, czuwanie nad prawidłową działalnością kół nowopowstałych.

W sprawie środowiskowych ognisk wychowawczych TPD
1.   W celu stworzenia  lepszych warunków rozwoju  i wyrównywania startu życiowego „dzieci gorszych szans” ko-
nieczne jest:

	 •  podjęcie wszelkich działań zmierzających do promocji i rozwoju środowiskowych ognisk wychowawczych,
	 •   tworzenie powiatowych programów pomocy dziecku i rodzinie w oparciu o sieć placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych.
2.  Jednocześnie uczestnicy Spotkania Aktywu zobowiązali:

•   Jednostki organizacyjne TPD do podjęcia interwencji w kwestii ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w czasie zapewniającym organizacjom ciągłość finansowania stałych działań (placówek) oraz w sprawie 
zawierania umów na minimum 3 lata.

•  Zarząd Główny TPD do wystąpienia;
  –    do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o spowodowanie określenia minimalnej stawki niezbędnej na utrzymanie 

wychowanka w placówce wsparcia dziennego,
  –   do Ministra Sprawiedliwości o rozszerzenie katalogu środków wychowawczych w ustawie o postępowaniu w 

sprawach nieletnich, o umieszczenie dziecka w placówce wsparcia dziennego.
•   Zarząd Główny do opracowania koncepcji awansu zawodowego dla pracowników pedagogicznych placówek TPD.
Warszawa, 23-25 października 2009 r. 

oprac. Jolanta Szklarska
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XX rocznica Konwencji o Prawach Dziecka 

Honorowa Nagroda Rzecznika Praw Dziecka dla TPD

Wystąpienie prezesa Zarządu Głównego TPD  
Wiesława Kołaka

20 listopada 2009 r. obchodziliśmy dwudziestą rocznicę 
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Rzecz-
nik Praw Dziecka, we współpracy z Akademią Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Polskim Stowa-
rzyszeniem im. Janusza Korczaka, zorganizował konferencję 
„Prawa Dziecka – historia, stan obecny, perspektywy”. 

Konferencja składała się z części naukowej oraz części 
praktycznej, w czasie której uczniowie dyskutowali o swoich 
prawach, inscenizowali też przykłady je ilustrujące. 

W trakcie konferencji Rzecznik Praw Dziecka Marek Mi-
chalak wręczył kilku osobom i organizacjom pozarządowym 

Honorową Nagrodę Rzecznika Praw Dziecka. Miło nam 
poinformować, że nagrodą tą – za działalność na rzecz 
dzieci i upowszechnianie praw dziecka – wyróżnione 
zostało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Prezes TPD Wiesław Kołak w imieniu tysięcy działaczy 
stowarzyszenia podziękował za ten wyraz uznania dla ich pra-
cy. Korzystając z okazji poinformował zebranych o 90-letnim 
dorobku rzecznictwa praw dziecka realizowanym przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci i podzielił się swoją troską związaną z 
utrudnieniami w realizacji praw dzieci gorszych szans. Poniżej 
publikujemy wystąpienie prezesa Wiesława Kołaka. 

Szanowni Państwo, 
Na dzisiejszej konferencji mam nie tylko zaszczyt, ale i 

obowiązek zabrania głosu, aby poinformować Państwa o 
90-letnim dorobku rzecznictwa praw dziecka realizowanym 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od chwili powstania, a 
także aby podzielić się z Państwem swoją troską związaną 
z utrudnieniami w realizacji praw dzieci gorszych szans, 
którymi od lat się zajmujemy.

Kiedy 90 lat temu tworzyło się TPD, jego twórcy za cel 
postawili walkę o prawa dziecka do: poprawy warunków 
życia, ochrony zdrowia, rozwoju i nauki.

Już w 1923 roku w systemie opieki TPD pojawiła się 
placówka opiekuńczo-wychowawcza o nazwie „ognisko 
wychowawcze”. W warunkach nowego – budującego zręby 
państwowości ustroju – ogniska były placówkami wielkiej 
szansy dla dzieci z biednych, wielodzietnych rodzin żyjących 
w trudnych warunkach. 

Posłowie, przedstawiciele związków zawodowych, spół-
dzielczych, inne osoby publiczne i działacze społeczni zwią-
zani z Towarzystwem niejednokrotnie wnosili pod obrady 
Sejmu postulaty dotyczące poprawy sytuacji życiowej tych 
dzieci. Szczególną okazją był zorganizowany w 1938 roku 
Kongres Dziecka, na którym Towarzystwo domagało się 
ochrony praw dzieci do życia, zdrowia i rozwoju, a w szcze-
gólności:
	bezpłatnej opieki lekarskiej,
	pełnego równouprawnienia dzieci nieślubnych,
	prowadzenia powszechnej sieci bezpłatnych przedszkoli,
	wprowadzenia powszechnej nauki do 15 roku życia. 

Po wojnie dbałość o uwzględnienie tych postulatów De-
klaracji Praw Dziecka w uchwalonej przez ONZ, powierzono 
czołowej działaczce TPD Zofii Dembińskiej, która brała udział 
w opracowywaniu projektu tego dokumentu.

Nasza aktywność to nie tylko postulaty, ale przede 
wszystkim organiczna praca na rzecz dziecka i jego 
rodziny. Szczególnie ważna była pomoc dzieciom – ofia-
rom działań wojennych, dożywianie i pomoc materialna, 

organizacja „kuchni mlecznej” dla małych dzieci, opieki nad 
dziećmi podczas pracy rodziców, upowszechnianie higieny, 
organizacja kolonii, opieka nad sierotami – to tylko niektóre 
działania urzeczywistniające realizację podstawowych praw 
dziecka do życia, zdrowia i rozwoju.

Wielką wagę przywiązywano do upowszechniania praw 
dziecka. Okazją do tego były obchody Międzynarodowego 
Dnia Dziecka zalecone rezolucją ONZ z 1954 roku. W Pol-
sce zadanie to realizowało TPD. Był to czas nie tylko imprez 
i rozrywek dla dzieci, ale i powszechnej społecznej edukacji 
o prawach dzieci. 

Rzecznictwo praw dziecka pod tą nazwą pojawiło się w 
naszej działalności w latach 70-tych, z inicjatywy ówczesnej 
wiceprezes TPD – pani Marii Łopatkowej, która zapropo-
nowała powołanie rzeczników praw dziecka we wszystkich 
ogniwach TPD. Legitymujące się takimi doświadczeniami 
TPD delegowało swego przedstawiciela do pracy nad 
projektem Konwencji o Prawach Dziecka, a wkrótce po 
jej ratyfikowaniu wydaliśmy „Vademecum Konwencji” po-
pularyzujące jej zapisy wśród ponad 100 tysięcy członków 
Towarzystwa.

W latach 80-tych, kiedy coraz ostrzej ujawniały się 
problemy społeczne, a dzieci z „kluczem na szyi” zaczęły 
spełniać kryteria definicji „dzieci ulicy” – zaczęliśmy budo-
wać współczesny, środowiskowy model pomocy i opieki 
profilaktyczno-wychowawczej stanowiący dla dzieci bez 
należytej opieki ochronę przed alkoholem, narkotykami, 
„drugim życiem ulicy”, przestępczością. Centrum tej pomocy 
znajduje się w środowiskowym ognisku wychowawczym: 
blisko dziecka, rodziny, szkoły, pomocy społecznej. W ogni-
sku dziecko otrzymuje pomoc w nauce, uczestniczy w zaję-
ciach plastycznych, muzycznych, sportowych, wycieczkach, 
otrzymuje gorący posiłek, a jeśli to konieczne, pomoc ma-
terialną. W czasie wakacji organizujemy dla wychowanków 
kolonie, biwaki lub obozy. 

Istota środowiskowej pracy wychowawczej polega 
na coraz szerszym kręgu oddziaływania na dziecko i 
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jego otoczenie: rodziców, rodzeństwo, rówieśników, a z 
drugiej strony na zwiększających się prawach będących 
realnym dowodem jego upodmiotowienia. Pełna reali-
zacja założeń ogniska przynosi efekty, które widoczne są 
zwłaszcza w końcu roku szkolnego. Wśród różnych możliwo-
ści badania efektywności pracy ognisk, przyjmuje się cztery 
podstawowe kryteria: 
1) usunięcie niepowodzeń szkolnych, promocja do wyż-

szej klasy;
2) wygaszanie potrzeby umieszczania dzieci w placówkach 

opieki całkowitej;
3) poprawa stanu zdrowia i rozwoju fizycznego; 
4) umiejętność samodzielnego funkcjonowania bez po-

mocy ogniska.
Nie organizujemy hotelików, ale dajemy wsparcie rodzi-

nie poprzez pedagoga rodzinnego. To, że dziecko i jego za-
burzona rodzina otrzymują od naszych specjalistów wsparcie 
merytoryczne jest konkretnym sposobem na zmniejszenie 
interwencji sądów, ograniczenie liczby dzieci wymagających 
zabiegów resocjalizacyjnych, ale także przykładem ochrony 
praw dziecka do wychowania w rodzinie.

Drugim zalecanym programem jest wychowawca po-
dwórkowy. 

Dzięki jego zdolnościom nawiązywania kontaktów z 
dziećmi spoza ogniska, umiejętnościom wskazania alter-
natywy dla alkoholu, narkotyków i przemocy, ognisko staje 
się faktycznym „centrum ulicy” w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu.

Kolejnym ważnym projektem jest tepedowski rzecznik 
praw dziecka. 

Wkrótce po utworzeniu konstytucyjnego organu, jakim 
jest Rzecznik Praw Dziecka RP, korzystając z własnych 
doświadczeń oraz istniejącej sieci społecznych rzeczników, 
w 2003 roku Zarząd Główny TPD zawarł porozumienie o 
współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka. Od tego czasu 
systematycznie szkolimy rzeczników, prowadzimy monito-
ring przestrzegania praw dziecka, z którego wynika, że nasze 
działania w środowisku są niezbędne.

Organizując sieć ognisk stworzyliśmy możliwość za-
pewnienia profesjonalnego nadzoru, lepszego wykorzysta-
nia umiejętności i predyspozycji pracowników, stworzenia 
warunków doskonalenia zawodowego. Sprzyjało to stabi-
lizacji zatrudnienia i umacnia pozycji ognisk w środowisku 
lokalnym. Z wielką nadzieją, nowymi propozycjami oraz z 
dorobkiem liczącym ponad 400 ognisk dla prawie 20 tysię-
cy wychowanków weszliśmy w okres przekształceń i reform 
społecznych. Jednakże reformy te, zmiana podporządko-
wania resortowego ognisk w 2000 roku oraz wielokrotne 
zmiany źródeł i sposobów finansowania, spowodowały 
zahamowanie i ograniczenie bogatej oferty ognisk. 

Ogniska, pozbawione systematycznego dopływu środ-
ków finansowych, tracą możliwość stabilizacji, muszą 
rezygnować z właściwych sobie funkcji, stając się przez 
to rodzajem świetlicy (aby nie powiedzieć „przechowalni”) 
o charakterze pomocy doraźnej. Władze samorządowe, 
wstrzymując dotacje lub zmniejszając je poniżej poziomu 
możliwości utrzymania, nie biorą pod uwagę finansowych i 
społecznych skutków zaniechania udzielania pomocy dzie-
ciom i rodzinom z grupy ryzyka społecznego, nie liczą się 
z ich prawem do pomocy.

Ponadto ukształtował się niebezpieczny „kult techno-
kracji” w postaci
	niepodważalności „procedur”, nawet wbrew logice i 

poszanowania dobra dziecka, 
	sztywnego utrzymywania „resortowości” w sprawach 

ludzkich, 
	nadmiernej „formalizacji” i przewlekania spraw pilnych. 

Wszystko to sprawia, że dziecko traktowane jest przed-
miotowo, jako „jednostka resortowa”, podczas gdy jest 
ono uwikłane w wiele problemów i ma jednocześnie prawo 
do: opieki, edukacji, resocjalizacji (jak potrzeba), terapii 
i innych form pomocy, które TPD jako organizacja pozarzą-
dowa, w sposób profesjonalny może zaoferować.

Ale nie możemy przezwyciężyć bezrefleksyjnej tech-
nokracji, myślenia i działania „resortowego”, w sytuacji, 
gdy problemy dzieci są ponadresortowe i wymagają kom-
pleksowego rozwiązywania.

Korzystając udzielonego mi głosu – apeluję do:
	Pana Rzecznika Praw Dziecka, 
	przedstawicieli władz obecnych na konferencji, 
	przedstawicieli świata nauki,
	organizacji pozarządowych

o interwencję i pomoc w zmianie myślenia na temat 
sposobu realizacji praw dużej grupy dzieci pozbawionych 
należytej opieki ze strony rodziców, które bez komplemen-
tarnej, systematycznej i profesjonalnej pomocy powiększą 
i tak wystarczająco dużą grupę marginalizowanych osób 
dorosłych.
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Z prac Zarządu Głównego TPD
Spotkanie w MEN

29 lipca 2009 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej 
odbyło się robocze spotkanie grupy przedstawicieli Zarzą-
du Głównego TPD z podsekretarzem stanu Krzysztofem 
Stanowskim. Podczas spotkania wiceminister Stanowski 
poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło 
patronat nad obchodami 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. 

Z kolei prezes ZG TPD Wiesław Kołak przedstawił, jak 
przebiegają obchody jubileuszowe, wspomniał o koncercie 
oraz gali, które odbyły się z tej okazji w Warszawie, podkre-
ślając, że wiele podobnych imprez organizują ogniwa TPD 
lokalnie w całym kraju. 

Następnie skoncentrowano się na problemach wiążą-
cych się z programową działalnością Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, takich jak opieka nad dziećmi z rodzin biednych, 
niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych itp. Podkre-
ślono potrzebę istnienia placówek takich, jak środowiskowe 
ogniska wychowawcze oraz pośrednich między ogniskiem a 
młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym, organizujących 
zajęcia o charakterze resocjalizacyjnym. 

Odnosząc się do przedstawionych problemów, wicemi-
nister Stanowski zaproponował zorganizowanie spotkania 
pod auspicjami MEN, z udziałem innych partnerów zaintere-
sowanych podobną problematyką, w celu przedyskutowania 
zasygnalizowanych spraw oraz znalezienia propozycji odpo-
wiednich rozwiązań. 

Dzieci z Płońska zwiedzają  
siedzibę TP

13 sierpnia br. grupa dzieci z Płońska gościła w siedzibie 
nowoczesnego budynku Telekomunikacji Polskiej przy ul. 
Twardej 18 w Warszawie. Wycieczka została zorganizowana 
z inicjatywy działającego przy dyrekcji TP Koła Emerytów, 
którego prezesem jest wieloletni działacz Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci Mateusz Korwin-Szymanowski. 

O nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, sposobie 
zainstalowania wind, przeszkleniu gmachu, o tym, co znaj-
duje się na poszczególnych kondygnacjach opowiedział 
dzieciom szef administracji gmachu Arkadiusz Sołodko. 
Zainteresowanie wzbudził też film o Warszawie, wyświetlony 
dla dzieci w sali kinowej.

Ważnym punktem programu było odznaczenie pre-
zesa TP Macieja Wituckiego Medalem im. dr. Henryka 
Jordana. Wręczając wyróżnienie, prezes ZG TPD Wiesław 
Kołak podziękował za wieloletnią współpracę i pomoc w 
organizowaniu ciekawych i rozwijających zajęć dla dzieci 
znajdujących się pod opieką TPD. Z kolei prezes TP wyraził 
satysfakcję z otrzymanego wyróżnienia, a zwracając się 

do dzieci, zachęcał je do korzystania z internetu, bardzo 
pomocnego w rozwoju osobistym, ale i przestrzegał przed 
nieograniczonym zaufaniem do wszystkich pojawiających 
się w nim treści.

Wraz z dziećmi w spotkaniu uczestniczyła Agniesz-
ka Antosik, prezes Oddziału Miejsko-Powiatowego TPD w 
Płońsku. – To ważne – powiedziała, że dzieci, dzięki takim 
spotkaniom jak w TP, mają możliwość poszerzania wiedzy o 
otaczającym je świecie.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały upominki 
i wraz z opiekunami zostały zaproszone do pracowniczej 
restauracji na obiad. 

Odznaczenia za działalność 
sportową

Polski Komitet Olimpijski przyznał wybitnym działaczom 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznaczenia „Za zasługi dla 
polskiego ruchu olimpijskiego” . Srebrny Medal otrzymali: 
Wiesław Kołak – prezes ZG TPD i Bohdan Tracewski, b. se-
kretarz generalny i wieloletni działacz Towarzystwa. Brązowy 
Medal otrzymał Henryk Romańczuk, sekretarz generalny ZG 
TPD. Dekoracji w dniu 4.11 br. dokonał Adam Krzesiński, 
sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Z kolei Wiesław Kołak przekazał Medal im. dr. Henryka 
Jordana dla Piotra Nurowskiego, prezesa Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego za współpracę z TPD na niwie sportowej 
z dziećmi i młodzieżą.

Działacze otrzymali również puchar i dyplomy Krajowej 
Federacji Sportu dla Wszystkich, wśród nich wyróżniony zo-
stał Stanisław Paczkowski za 60 lat działalności w sporcie 
i rekreacji na rzecz dzieci.

I. Malanowska

Fot. I. Malanowska
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Podstawową jednostką organizacyjną i gwarantem 
autentycznej działalności i ciągłości działania TPD są 
Koła Przyjaciół Dzieci.

W latach 1989 – 1991 nastąpił regres w działalności TPD, 
podobnie jak w innych stowarzyszeniach czy organizacjach, 
wtedy zaliczanych do organizacji wyższej użyteczności pu-
blicznej. Zmiany ustrojowe, totalna krytyka przeszłości, od-
cięcie od budżetu oraz odejście wielu działaczy spowodo-
wały zagrożenie dla dalszego istnienia TPD.

W byłym województwie i mieście Legnicy postawiliśmy na 
odbudowę kół, zwłaszcza w szkołach i placówkach oświato-
wych, biorąc na barki Zarządów Oddziałów ich aktywizację, 
stwarzając sytuacje do ich integracji i oferując bogaty pro-
gram pomocy, rozwoju zainteresowań i poradnictwo oraz 
daleko idącą pomoc instruktażowo – metodyczną.

Stworzyliśmy system szkoleń, zainicjowaliśmy konkurs na 
najaktywniejsze koło TPD w danym oddziale. Zastosowali-
śmy własny system satysfakcjonowania przewodniczących 
kół, przyjaciół i sponsorów TPD. Zaowocowało to w krótkim 
czasie odbudową i powstawaniem nowych kół TPD. Dla 
przykładu w 1991 roku w mieście Legnicy było 11 kół TPD, 
a w 2009 roku jest ich 47, w okręgu 36. Łącznie jest 98 Kół 
Przyjaciół Dzieci, z tego przy szkołach i placówkach aktywnie 
działa 85% kół. Jest to ogromny kapitał.

Powiązanie działalności TPD z oświatą i wychowaniem 
daje wymierne rezultaty. Środowisko szkolne, pedagodzy, 
nauczyciele mają najlepsze rozeznanie co do form i po-
trzeb pomocy dzieciom w zakresie darów żywnościowych, 
skierowań na kolonie i zimowiska, pomocy TPD – owskie-
go Rzecznika Praw Dziecka. Do komisji decydujących o 
udzieleniu pomocy dzieciom – podopiecznym TPD włącza-
my pedagogów szkolnych i przedstawicieli dyrekcji szkół. 
Corocznie informujemy Wydziały Oświaty poszczególnych 
samorządów o działalności kół na terenie ich działania, 
wskazując dyrektorów, którzy stwarzają optymalne warunki 
do działalności i rozwoju TPD w szkole. Władze oświatowe 
w większości powiatów traktują naszą działalność jako uzu-
pełnienie działalności opiekuńczej samorządów i podejmują 
działania inspirujące do tworzenia naszych kół.

Wypracowaliśmy też własne metody aktywizacji kół, for-
my pomocy przewodniczącym i formy pomocy dzieciom. 
Wychodzimy z założenia i jesteśmy przekonani, że oddziały 
powinny spełniać służebną rolę wobec kół i dobro dziecka 
powinno być w centrum uwagi. 

Wypracowaliśmy na szczeblu Oddziału Okręgowego 
TPD, który jest głównym koordynatorem pracy kół, metody 

działania sprzyjające rozwojowi, aktywizacji i integracji kół. 
Ze względu na koszty i sprawy organizacyjne nie tworzyliśmy 
oddziałów powiatowych – ich rolę przejął Oddział Okręgowy. 
Oddziały istnieją w 5 miastach i gminach, tam gdzie jest 
odpowiednia kadra, która społecznie je prowadzi. Wśród 
oddziałów wiodącą rolę pełni Oddział Miejski w Legnicy, 
który organizuje wiele przedsięwzięć organizacyjnych dla 
kół z całego okręgu.

Aby aktywizować koła organizujemy cykliczne imprezy, 
jak turnieje tematyczne, przeglądy artystyczne, konkursy 
plastyczne i fotograficzne, ekologiczne, zawody sportowe, 
paraolimpiady, festyny, wycieczki krajoznawcze, a także 
konferencje programowe. Zorganizowaliśmy posiedzenie 
Zarządu Okręgowego: „O dalszy rozwój i aktywizację Kół 
Przyjaciół Dzieci w Oddziale Okręgowym”. 2 razy w roku 
organizujemy narady szkoleniowo – informacyjno – instruk-
tażowe dla wszystkich przewodniczących kół. Wielkim wy-
darzeniem w 2006 roku w Legnicy było Dolnośląskie Forum 
Integracyjne Kół Przyjaciół Dzieci.

Wypracowaliśmy różne formy satysfakcjonowania dzia-
łaczy TPD poprzez wręczanie statuetek „Nade Wszystko 
Dziecko”, a dla młodych wolontariuszy medali „Pomocna 
Dłoń”. Od 6 lat prowadzimy konkurs na Najaktywniejsze 
Koło TPD w okręgu w danym roku szkolnym. Zwycięskie 
koła otrzymują puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz nagra-
dzane są bezpłatnymi lub zniżkowymi skierowaniami na 
kolonie, wycieczki, a przewodniczący tych kół otrzymują na-
grody rzeczowe, a także statuetkę „Działacz Roku”. Oprócz 
szkół i placówek oświatowych terenem działania kół są 
środowiska rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
wyższe uczelnie pedagogiczne o profilu socjalnym oraz 2 
zakłady pracy. 

Dużą rolę promującą działalność TPD odgrywa umiejęt-
na współpraca, ponad wszelkimi podziałami, z mediami i 
wszystkimi środowiskami, w tym z Kościołem.

Przyjęliśmy zasadę, że TPD powinno stale się rozwijać i 
działać tam, gdzie są dzieci oraz ich nierozwiązane problemy 
i gdzie są ludzie, którzy pragną pomagać.

Kazimierz Pleśniak
Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego i Okręgowego 

TPD w Legnicy

Z ostatniej chwili: W Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy jest już 
100 kół. Setne koło TPD powstało przy sekcji Nauczycieli Emerytów 
i Rencistów ZNP w Legnicy.

Z DOŚWIADCZEŃ TPD W LEGNICY

Podstawą działalności są aktywne koła 
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Nauczyłem się normalnie żyć

Byłem przez 11 lat wychowankiem Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie, ul. Wileńska 
55/57. Po ukończeniu szkoły zawodowej coraz rzadziej przy-
chodziłem do ogniska, ale nigdy nie zapomnę tej placówki. 
Od czasu do czasu tu zaglądam, szczególnie wtedy, gdy 
coś ważnego dzieje się u mnie. Wtedy przybiegam tu jak do 
najlepszej rodziny, ażeby pochwalić się czymś ważnym albo 
poradzić się, gdy mam problem.

Obecnie pracuję w sklepie. Początkowo zajmowałem się 
rozkładaniem towarów na stoiskach. Teraz pozwolono mi 
pracować w kasie. Uważam, że pracodawcy mają do mnie 
zaufanie i że jest to dla mnie awans.

W grudniu 2006 roku wziąłem ślub z bardzo dobrą 
dziewczyną. Marzę o tym, ażeby mieć własną rodzinę, może 
i biedną, ale pełną. Mówię o tym, bo mój dom rodzinny, 
moja rodzina – myślę o tym ze smutkiem – błądziła i błądzi. 
Ja tak nie chcę. Nie chcę pić. Nie chcę wyciągać ręki do 
opieki społecznej o pomoc. Nie interesuje mnie też życie w 
konkubinacie.

Na pytanie, co mi dało ognisko – odpowiadam: dało mi 
to, że jestem tym, kim jestem. Ognisko uświadomiło mi, że w 
życiu dorosłym ważna jest praca. W ognisku nauczyłem się, 
jak można normalnie żyć, bawić się i wypoczywać.

Często, mijając budynek, w którym mieści się ognisko, 
patrzę w tamtą stronę z tęsknotą, bo tu mieszka moja 
ogniskowa rodzina. Tu spędzony czas był najpiękniejszym 
czasem w moim dzieciństwie. Dziękuję więc, „ciociom” i 
„wujkowi” za to, że tu są, że zawsze mogę tu zajrzeć, że 
spotka mnie życzliwość i dobra rada.

Rafał K.

***
Dzięki ognisku odnoszę sukcesy

Do ogniska TPD przy ul. Grochowskiej w Warszawie 
trafiłem, gdy byłem w podstawówce. Panowała tu rodzin-
na atmosfera, więc przyjęto mnie bardzo serdecznie. Pani 
kierowniczka Krystyna Górska była bardzo życzliwa. Panie 
wychowawczynie: ,Ewa, Renata i Monika były super wy-
chowawczyniami. Pomagały mi w każdej sytuacji, nawet w 
chwili najsmutniejszej w moim życiu. Dzięki nim podniosłem 
się na duchu i zacząłem myśleć jak człowiek dorosły, bo 
ktoś musiał przejąć część obowiązków domowych, ażeby 
pomóc mamie.

Bardzo miło wspominam wspólne odrabianie lekcji oraz 
pomoc w przygotowaniach do klasówek w szkole. Dzięki 
temu osiągałem dobre wyniki w nauce. Miło wspominam róż-
ne zajęcia, a szczególnie miło wspólne wyjazdy na kolonie. 
Mogliśmy wtedy bardziej się poznawać i poszerzać wiedzę 
w czasie wycieczek.

W roku 2003 skończyłem szkołę zawodową jako najlep-
szy absolwent. Zdobyłem zawód kucharza i zacząłem pra-
cować w swoim zawodzie. Bywało, że zmieniałem miejsca 
pracy, ale chyba znalazłem w końcu pracę moich marzeń. 
Ponieważ postanowiłem uczyć się dalej, podjąłem zaocznie 
naukę w technikum gastronomicznym. Jestem słuchaczem 
ostatniego roku. Jednocześnie jestem wolontariuszem w 
moim dawnym ognisku przy ul. Grochowskiej. Uważam, 
że mam obowiązek spłacenia długu wobec Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, bo gdyby nie TPD, nie mógłbym zajść tak 
daleko.

Ostatnio, wspólnie z kolegą (też wolontariuszem ogniska) 
postanowiliśmy założyć Koło Sportowe „Grochów” dla na-
szych dzieciaków. Pragniemy, żeby, jak my w ich wieku, mieli 
zajęcia sportowe, ażeby ochraniać ich od wpływów „ulicy”.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję kierownictwu i wszystkim 
pracownikom Ogniska TPD przy ul. Grochowskiej za czas 
poświęcony dla mnie, małego chłopaka, i dla wszystkich 
wychowanków. Bez takich LUDZI, wielu z nas zeszłoby na 
czarny margines życia. Gorąco pozdrawiam.

Sylwester N.

***
Szkoła życia

Mój kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zaczął się, 
gdy chodziłam do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Pew-
nego dnia, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, 
jedna z nauczycielek zaprowadziła mnie do ogniska TPD. 
Wtedy znajdowało się jeszcze w piwnicy jednego z bloków. 
Pamiętam, że pierwsza rzecz, jaka mnie urzekła, to gościnna 
atmosfera. Wszyscy przyjęli mnie z radością, byli życzliwi, 
uśmiechnięci, przyjęli mnie jak swoją. Tutaj poznałam później 
moich pierwszych przyjaciół.

W domu nie miałam warunków do nauki ani wypoczynku. 
Mieszkałam z czwórką rodzeństwa, a wychowywała nas tylko 
mama. Tak naprawdę nikt się mną nie interesował, czułam się 
bardzo samotna. Nie miałam koleżanek i kolegów, a i z nauką 
nie szło mi najlepiej. Do ogniska przychodziłam więc chętnie, 
codziennie, głównie po to, aby coś zjeść i odrobić lekcje.

Z czasem zaczęłam rozwijać swoje zainteresowania i 
umiejętności, uczestniczyłam w konkursach recytatorskich, 
uczyłam się gotować, sprzątać, rozwiązywać różne sprawy. 
Ognisko stało się moją szkołą życia.

Wspaniałe były okresy wakacji i ferii zimowych. Dzięki 
TPD po raz pierwszy zobaczyłam morze i po raz pierw-
szy wędrowałam po górach. Dzięki wyjazdom na kolonie 
poznałam wiele pięknych miejscowości w kraju. Podczas 
spędzania wakacji w miejscu zamieszkania, nawet tu w 
Piastowie mieliśmy urozmaicone zajęcia, np. wyjazdy na 
basen, wyprawy do Warszawy i do kina. Wyjeżdżaliśmy też 
do Serocka.

Jak TPD pomogło mi w życiu
Przedstawiamy Czytelnikom kolejne wspomnienia i refleksje wychowanków środowiskowych ognisk wychowawczych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z naszego stałego cyklu „Jak TPD pomogło mi w życiu”.
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Dziś mam własną rodzinę, wspaniałego męża i śliczną 

dwuletnią córeczkę. Bardzo się staram, ażeby mojemu dziec-
ku niczego nie brakowało.

Renata G.

***
Obecnie studiuję

Z ogniskiem TPD przy ul. Brackiej w Warszawie zwią-
załem się, gdy moi rodzice mówili o rozstaniu, a ja miałem 
coraz słabsze oceny w nauce. Po przyjściu do ogniska, dużo 
się zmieniło w moim życiu. Przede wszystkim korzystałem z 
fachowej pomocy wychowawców oraz dostępu do pracowni 
komputerowej Tutaj mogłem też aktywnie odpoczywać. Lu-
biłem grać z kolegami w tenisa stołowego. Chętnie uczest-
niczyłem też w różnych innych zajęciach, np. plastycznych 
czy muzycznych.

W ognisku poznałem wspaniałych wychowawców, którzy 
pokazywali mi inny, lepszy świat. Zawdzięczam im bardzo wie-
le i nie wyobrażam sobie, jak wyglądałoby moje życie bez tego 
miejsca i bez tych ludzi. Oni traktują każde dziecko z miłością, 
jak swoje własne. W pewnej chwili zrozumiałem, że ognisko 
stało się moim drugim domem, w którym czuję się nawet bar-
dziej bezpiecznie i beztrosko niż w rodzinnym domu.

Obecnie studiuję w Wyższej Szkole Promocji na kierunku 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie w ramach 
wdzięczności za wszystko, co otrzymałem od TPD, staram 
się w miarę moich możliwości pomagać naszym ognisko-
wym dzieciom.

Przemek K.

***
 To, kim jestem, zawdzięczam Towarzystwu 

Przyjaciół Dzieci

Do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD 
„Puchatek” w Olecku zaczęłam uczęszczać jako 7-letnie 
dziecko i spędziłam tu swoje dzieciństwo aż do 17 roku życia. 
Ognisko było dla mnie drugim domem, w którym spędzałam 
większość czasu po zajęciach szkolnych,

Będąc wychowanką, brałam udział w pracach Rady Ogni-
ska. Dzięki temu nauczyłam się samorządności i planowania 
zajęć. Wspólnie ustalaliśmy różnorodne formy ciekawych 
zajęć i zabaw. Ponieważ ładnie śpiewałam, prawie zawsze 
wygrywałam w konkursach piosenkarskich. Dzięki temu 
nabrałam pewności siebie i odwagi. Później nawet wystę-
powałam w chórze kościelnym. Najważniejsza była jednak 
dla mnie atmosfera panująca w ognisku. To dzięki ludziom, 
z którymi spędzałam czas, nauczyłam się rozwiązywać trud-
ne problemy. Nauczyłam się rozumienia innych i tolerancji, 
nauczyłam się wypowiadania swoich myśli.

Obecnie, w wieku 20 lat, kończę szkołę zawodową. Roz-
pocznę pracę jako kucharka, ale zamierzam podjąć zaocznie 
dalszą naukę, pragnę zdobyć zawód kosmetyczki. Dotych-
czas udawało mi się realizować swoje marzenia, wierzę 
więc, że osiągnę kolejne cele. To, kim jestem, zawdzięczam 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, a szczególnie ukochanemu 
„Puchatkowi”.

Justyna B. 

***
Zawsze ktoś nade mną czuwał

Miałam zaledwie 6 lat, kiedy zostałam wychowanką Ogni-
ska TPD w Małkini. Teraz mam 19 lat, jestem uczennicą klasy 
trzeciej Technikum Gastronomicznego i ze wzruszeniem 
wspominam te ogniskowe lata. Ognisko było mi miejscem 
bardzo bliskim, traktowałam je jak mój drugi dom, bo tu spę-
dzałam dużo czasu, tu się bawiłam, odrabiałam lekcje i byłam 
pewna, że zawsze ktoś nade mną czuwa. Tymi osobami były 
nasze wspaniałe opiekunki: pani kierownik i wychowawczy-
nie, bez których nie dalibyśmy sobie rady.

Nasze panie były bezustannie naszymi opiekunkami, 
w ciągu całego roku szkolnego, a także w czasie wakacji. 
Wtedy każdy dzień wypełniony był mnóstwem ciekawych 
zajęć, odbywało się wiele wycieczek i obozów. Jak w każdej 
rodzinie, zdarzały się u nas drobne konflikty, ale szybko szły 
w niepamięć, bo nasze panie błyskawicznie rozwiązywały 
sporne sprawy.

Na zakończenie pragnę wyrazić swoje marzenie. Chcia-
łabym, aby wszystkie ogniskowe dzieci tak się czuły w 
ognisku, jak ja się tu czułam, aby się śmiały i bawiły, jak 
ja się tutaj bawiłam, a w przyszłości, aby tak wspominały 
życie w ognisku, jak ja je teraz ze wzruszeniem wspomi-
nam.

Justyna D.

***
 Mój drugi dom

Do ogniska TPD w Kleczewie zacząłem uczęszczać w 
2000 roku. Teraz mam 20 lat i jestem absolwentem szkoły 
zawodowej – zdobyłem zawód kucharza. Często wspomi-
nam czas spędzony w ognisku, to był mój drugi dom, pełen 
ciepła i radości. Nie chciało mi się stąd wracać do domu, 
bo ojciec był często pijany, a mama zmarła, gdy miałem 
pięć lat.

W ognisku czułem się bezpiecznie, miałem z kim po-
rozmawiać i zawsze mogłem liczyć na pomoc ze strony 
wychowawców. Dzięki pomocy w odrabianiu zadań domo-
wych uzyskiwałem corocznie promocję do klas wyższych. 
Odbywało się też wiele ciekawych zajęć, np. plastyczne, 
muzyczne, sportowe. Mnie zawsze pasjonował sport i tym 
zajęciom poświęcałam najwięcej czasu. Pokochałem piłkę 
nożną i dzisiaj gram w miejscowym klubie sportowym. To 
jest spełnienie moich marzeń z dzieciństwa.

Wspominam też mile wszelkie ogniskowe uroczystości, 
a szczególnie śniadania wielkanocne i wieczerze wigilijne 
z Mikołajem, ale także „Dni Rodziny”, „Andrzejki”, „Dzień 
Dziecka” i inne.

Miałem w swoim życiu chwile zwątpienia, ale ognisko 
TPD nauczyło mnie, że nie wolno się poddawać. Jestem 
niezmiernie wdzięczny ludziom prowadzącym tę tepedowską 
placówkę. Tutaj dzieci otrzymują miłość, radość, możliwość 
rozwijania zainteresowań, a wszystko to procentuje w przy-
szłości.

Łukasz M.

Opracował Józef Nowak
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Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD w ciągu 20. 
lat działalności borykały się z różnymi problemami. W ostat-
nich latach dotknął je kryzys spowodowany brakiem wystar-
czających środków finansowych na ich prowadzenie. Tym 
bardziej więc cieszą symptomy poprawy, które możemy 
zaobserwować od niedawna. W ubiegłym roku udało się 
zorganizować około 30 nowych, środowiskowych ognisk 
wychowawczych. W tym roku przybędą kolejne.

Powoływanie nowych ognisk w dużym stopniu zależy od 
dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Trzeba prze-
konać samorząd, że TPD może być ważnym i kompetentnym 
partnerem w rozwiązywaniu spraw opiekuńczo-wychowaw-
czych, że środowiskowe placówki są potrzebne. 

Przykładem dobrej współpracy z lokalnymi władzami 
jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w dzielnicy Ochota w 
Warszawie. Obecnie funkcjonuje tam pięć ognisk. Dzia-
łalność TPD na Ochocie zasługuje na szczególne uznanie 
tym bardziej, że działające tam ogniska pełnią nie tylko 
funkcje opiekuńczo-wychowawcze, ale realizują także 
zadania profilaktyczne.

Relacje z Urzędem Dzielnicowym

Niedawno odwiedziłam najstarsze ognisko na Ochocie 
znajdujące się przy ulicy Częstochowskiej, gdzie mieści się 
również siedziba Zarządu Dzielnicowego TPD. Pozostałe 
ogniska znajdują się w szkołach podstawowych i w gim-
nazjum. W sumie pod opieką ognisk pozostaje ponad 140 
podopiecznych. Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na 
Ochocie jest od 2006 roku Mariusz Oprządek, który swoją 
przygodę z TPD rozpoczął w roku 2000, kiedy to w ramach 
wolontariatu pomagał podopiecznym ogniska w odrabianiu 
lekcji. Obecnie jest społecznym rzecznikiem praw dziecka 
TPD, przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej TPD, a 
także radnym dzielnicy Ochota. Jak podkreśla, działalność 
ta daje mu dużo satysfakcji, a dobre efekty dodają energii. 
Kiedy w 2000 roku rozpoczynałem swoją działalność w TPD 
wiedziałem, że organizacje pozarządowe, nie tylko TPD, ale 
i inne działające na Ochocie, mają duże trudności z przeko-
naniem decydentów o potrzebie prowadzenia środowiskowej 
działalności. W ciągu ostatnich lat wiele się zmieniło.

Urzędnicy powoli zaczynają rozumieć, że takie organiza-
cje jak nasza, realizują ważne zadania gminy. I to, że Urząd, 
dostrzegając zjawisko dzieci ulicy, zaproponował nam stwo-
rzenie kolejnego ogniska, jest dowodem doceniania naszej 
działalności. Władze dzielnicy przekonały się, że robimy dużo 
dla dzieci i dla wspierania rodzin, że na tę działalność warto 
dawać pieniądze. Sukcesem jest także stworzenie, w ramach 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Lokalnego Pro-
gramu Profilaktyki.

Dzieci chcą tu przychodzić

Ogniska na Ochocie pracują od września do czerwca, 
a w lipcu i sierpniu podopieczni ognisk mogą korzystać z 
akcji „Lato w mieście”, organizowane są także kolonie. Z 
reguły dzieci trafiają do ognisk poprzez ośrodki pomocy 
społecznej, potem przyprowadzają swoich kolegów, przy-
jaciół, znajomych. Przychodzą do ognisk codziennie, część 
na konkretne zajęcia: komputerowe, sportowe, plastyczne, 
muzyczne czy taneczne, część tylko odrobić lekcje – w za-
leżności od potrzeb. Większość podopiecznych pochodzi z 
rodzin problemowych, gdzie występuje bezrobocie, bieda, 
nierzadko przemoc, najczęściej też brakuje spokoju i warun-
ków do nauki. Zdarza się też niestety, że zaniedbane dzieci 
sięgają po alkohol, papierosy, dopuszczają się przemocy 
wobec rówieśników. 

W ognisku dzieci znajdują się pod fachową opieką, roz-
wijają zainteresowania, uczestniczą w różnych konkursach, 
otrzymują pomoc w nauce. Wszyscy podopieczni ognisk 
objęci są także programami realizowanymi w ramach Lokal-
nego Programu Profilaktyki. Gdy dzieci zaczynają chodzić 
do ogniska, mają zwykle duże zaległości w nauce. Dlatego 
odrabianie lekcji traktowane jest priorytetowo. Możemy się 
pochwalić, że w ubiegłym roku wszyscy podopieczni naszych 
ognisk uzyskali promocję do następnej klasy. Myślę, że w tym 
roku będzie tak samo. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Działalność ognisk wspierana jest programami realizowa-
nymi w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki, finansowa-
nego z budżetu dzielnicy. Programy te dotyczą zagospodaro-
wania czasu wolnego, jest też trening zastępowania agresji, 
a dla najmłodszych zajęcia z biblioterapii. Z tego programu 
są też finansowane warsztaty dla matek podopiecznych 
ognisk, których celem jest pomoc w znalezieniu pracy. Matki 
zapoznają się z rynkiem pracy, uczą się pisać CV, listy mo-
tywacyjne itp. W ramach tego programu organizowane są 
także dla rodziców konsultacje z psychologiem, cieszące 
się dużym powodzeniem. Na początku roku były prowadzo-
ne, nie tylko w ogniskach, ale we wszystkich instytucjach na 
Ochocie realizujących ten program, badania ewaluacyjne, 
które pokazały, że problem narkotyków, alkoholu, papierosów 
i innych używek zmniejsza się. Programy profilaktyczne reali-
zowane przez TPD i inne instytucjach zajmujące się dzieckiem 
i rodziną przynoszą wymierne efekty.

A jak układa się współpraca z rodziną? Nie ukrywam, że 
nie jest to proste. Część rodziców widzimy jedynie w mo-

Dzieciom jest bardzo potrzebna taka opieka, jaką są otoczone w środowiskowych ogniskach wychowawczych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W OGNISKACH NA WARSZAWSKIEJ OCHOCIE

Przede wszystkim dobra współpraca
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mencie zapisywania dziecka do ogniska, potem już się nie 
pojawiają. Ale też, co trzeba podkreślić, wielu rodziców z chę-
cią pojawia się na większych uroczystościach w ogniskach, 
do których m.in. należą Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Co 
jakiś czas organizujemy spotkania podsumowujące pewien 
okres pobytu dziecka w ognisku, wtedy przychodzi sporo 
rodziców. Duży wpływ na nawiązywanie dobrych kontaktów z 
rodzicami mają prowadzone przez nas warsztaty dla matek, a 
także spotkania z psychologiem. Po takich zajęciach rodzice 
chętniej włączają się w życie placówki. 

Wychowawcy z ognisk nieraz zastępują rodziców w kon-
taktach ze szkołą. Można zaobserwować, że rodzice chętniej 
niż do szkoły, przychodzą do ognisk, aby dowiedzieć się, co 
się dzieje z ich dzieckiem. Mamy dobre kontakty z dyrektora-
mi, nauczycielami, pedagogami szkolnymi. To też jest bardzo 
ważne w tej pracy. Udaje się rozwiązywać konflikty, nieporozu-
mienia, często niepotrzebne, stresujące rodziców i dziecko.

Rodzinna atmosfera

Co najbardziej przyciąga dzieci do ogniska? Dlaczego tak 
chętnie tu przychodzą? W ognisku panuje rodzinna atmosfe-
ra, wielu wychowanków traktuje je jak swój drugi dom. Udało 
nam się na Ochocie stworzyć bardzo dobrą kadrę pedago-
giczną, która z wielkim zaangażowaniem i wrażliwością pod-
chodzi do problemów dzieci. To ważne, żeby wychowawcy 
byli dla dzieci bliskimi osobami. Sukces ognisk zależy także 
od atrakcyjności zajęć. Nasza oferta jest szeroka: w ogni-
skach prowadzi się zajęcia rozwijające zdolności i talenty, 
np. wspomniane już plastyczne czy muzyczne. Pomaga nam 
wspaniały wolontariat. Wspierają nas wolontariusze z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej i z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im E. Kwiatkowskiego. Wolontariusze pomagają dzieciom 
w odrabianiu lekcji, współpracują przy organizacji różnych 
imprez; aktywnie włączyli się np. w organizowany przez nas 
festyn z okazji Dnia Dziecka oraz 90-lecia TPD, kiedy to go-
ściliśmy ogniska z Bemowa, Targówka, Białołęki, Mokotowa. 
W czerwcu zorganizowaliśmy także dużą imprezę dla dzieci 
w Ośrodku Sportu na Nowowiejskiej finansowaną głównie 
ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota. Bez wolontariuszy na 
pewno nie udałoby się tej imprezy w tak ciekawy sposób 
zorganizować. Dzieciaki były zadowolone, organizatorzy też, 
a ponadto zorganizowanie tej imprezy pokazało Urzędowi 
Dzielnicy, że jesteśmy organizacją potrzebną, liczącą się 
w środowisku. Potwierdzeniem tego było przyznanie TPD 
przez Radę m.st. Warszawy wyróżnienia „Zasłużony dla m.st.
Warszawy”. 

Przy ognisku działa Koło Przyjaciół Dzieci TPD. Członka-
mi koła są wychowawcy, dyrektorzy szkół, rodzice, osoby 
zaprzyjaźnione z ogniskiem. Mariusz Oprządek mówi: im 
więcej osób zaangażowanych jest w rozwój stowarzyszenia, 
im więcej jest osób z ciekawymi pomysłami, które nam dobrze 
życzą i wspierają nas, tym lepiej. 

Wypoczynek w lecie

Dla dzieci, które w czasie wakacji nie wyjadą, TPD na 
Ochocie organizuje akcję „Lato w mieście”. Przy organizacji 
tej akcji TPD współpracuje głównie z Wydziałem Sportu i 
Turystyki. Otrzymujemy informacje o bezpłatnych zajęciach, 

które odbywają się nie tylko na terenie dzielnicy, ale w całej 
Warszawie. Tradycyjnie już nasi podopieczni korzystają z 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie organizowane są zaję-
cia sportowe: rozgrywki piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 
ścianka wspinaczkowa. Są również do dyspozycji dobrze 
urządzone boiska, które niedawno powstały przy ul. Wawel-
skiej w ramach programu „Syrenka”. 

Uczestnicy akcji letniej mają zapewnione bezpłatne obia-
dy finansowane z budżetu dzielnicy. W czasie „Lata w 
mieście”, w ramach lokalnego programu profilaktycznego, 
zaplanowano spotkania z przedstawicielami policji oraz stra-
ży miejskiej. 

Co roku dla podopiecznych ognisk na Ochocie TPD, przy 
wsparciu wydziału oświaty, organizuje kolonie nad morzem w 
Sarbinowie. Chętnych jest zwykle więcej niż miejsc, dlatego 
też wyjazd na kolonie stanowi wyróżnienie za naukę i za-
chowanie w czasie całego roku szkolnego. Pobyt na kolonii 
pomyślany jest jako kontynuacja pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej prowadzonej z dziećmi w ogniskach. Na koloniach 
dzieci otwierają się, opowiadają o swoich problemach. Wy-
chowawcy mogą lepiej zorientować się, co je nurtuje, jakie 
mają potrzeby i zorganizować odpowiednią pomoc.

Wspólny sukces

Od września na Ochocie funkcjonuje piąte ognisko. Pla-
cówka powstała dzięki wspólnej inicjatywie Zarządu Dzielni-
cowego TPD oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla dzielnicy Ochota. Wspólnie zadecydowaliśmy, że powinno 
powstać nowe ognisko. Zarząd dzielnicy przekazał nam lokal 
w alejach Jerozolimskich. Właśnie w tym rejonie szczególnie 
jest potrzebna taka placówka. Aby powołać nowe ognisko 
– mówi Mariusz Oprządek – konieczna jest dobra współpraca 
z władzami dzielnicy 

Bardzo korzystna dla działalności ognisk jest także de-
centralizacja władzy w mieście. Wewnątrz dzielnicy lepiej 
widać lokalne problemy i potrzeby. Dotychczas ogniska 
finansowane były na podstawie 3-letniej umowy z miastem. 
Wkrótce finansowanie ognisk przejmie Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia, co oznacza, że umowy będą podpisywa-
ne w dzielnicy, czyli tam, gdzie działamy. To dobrze rokuje, 
bo urzędnicy znają nas od wielu lat i wiedzą, jakie mamy 
problemy oraz potrzeby, łatwiej więc o porozumienie. 

Na Ochocie mieszka około 90 tys. osób, w tym około 13 
tys. dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. W dzielnicy, oprócz 
TPD, jest około 10 organizacji pozarządowych, które zajmują 
się działalnością z zakresu profilaktyki i zdrowego stylu życia 
m. in. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, 
Stowarzyszenie „Troska” czy Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Funkcjonuje 
ognisko Caritasu, placówka Stowarzyszenia „Szansa”, reali-
zowany jest też dzielnicowy program „Pedagog ulicy”. 

Nie można działać samotnie. Nasze sukcesy – podkreśla 
Mariusz Oprządek – zawdzięczamy dobrej współpracy z wie-
loma instytucjami i w dużym stopniu sukces dziecka, czy roz-
wiązanie problemu danej rodziny jest wspólnym sukcesem. Bo 
kiedy do nas przyjdzie mama dziecka i staramy się rozwiązać 
jej problem, to często możemy pomóc tylko we współpracy ze 
szkołą, różnymi instytucjami, urzędami i organizacjami. Myślę, 
że ta współpraca pomiędzy różnymi instytucjami działającymi 
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na rzecz dziecka i rodziny na Ochocie może nie jest jeszcze 
perfekcyjna, ale przynosi coraz lepsze rezultaty.

TPD na Ochocie angażuje się w działania Forum Dia-
logu Społecznego dzielnicy Ochota, skupiającego różne 
organizacje pozarządowe, Forum Dialogu oraz Koalicji na 
rzecz Ochoty – ruchu społecznego, który skupia instytucje i 
osoby zaangażowane w działalność mającą na celu rozwój 
społeczności lokalnej. Istniejemy w świadomości lokalnego 
społeczeństwa. Kiedy obchodziliśmy 90-lecie, zaprosiliśmy 
przedstawicieli Caritasu, Stowarzyszenia „Szansa”, Towa-
rzystwa Miłośników Gier Umysłowych. Mieliśmy też gości z 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 

TPD współpracuje także z pedagogami ulicy, którzy 
docierają do młodych ludzi spędzających wolny czas na 
podwórkach, klatkach schodowych, w bramach w sposób 
przez nikogo niekontrolowany. Ich podopieczni uczestniczą 
w zajęciach organizowanych przez ogniska.

W czerwcu wychowankowie ognisk na Ochocie wzięli 
udział w obradach Dziecięcego Sejmiku Ogniskowego, który 
odbył się w Centrum TPD „Helenów” w Warszawie-Między-
lesiu pod hasłem „Z ogniska do samorządu, z samorządu 
do parlamentu. Dziecięcy świat bez przemocy”. Sejmik był 
znakomitą okazją do integrowania się dzieci, wymiany myśli 
i doświadczeń, a także uczenia się demokracji. 

Promowanie ognisk

Trzeba pokazywać swoją działalność. Jeżeli organizu-
jemy jakąkolwiek imprezę: wystawę czy zawody sportowe, 
zawsze wysyłamy zaproszenie do burmistrza, do naczel-
nika Wydziału Spraw Społecznych oraz innych osób i 
instytucji, żeby mogli zobaczyć, że dzieje się u nas dużo 
dobrego.

Od wielu lat ogniska na Ochocie organizują wiele imprez 
artystycznych i sportowych. W tym roku zorganizowaliśmy 
wielki festyn z okazji Dnia Dziecka i 90-lecia TPD dla wy-
chowanków z całej Warszawy. Przygotowaliśmy także galę 
w Ośrodku Kultury na Rakowcu. Działania te spotykają się 
z pozytywną oceną ze strony władz miasta, w dowód czego 
otrzymujemy wiele wyróżnień i podziękowań. Od burmistrza 
otrzymaliśmy puchar „Dla TPD w podziękowaniu za pracę 
dla dobra dzieci”. 

Nawiązaliśmy również współpracę z prasą lokalną, którą 
informujemy o naszych sprawach i imprezach na przykład fe-
stynach, wystawach czy rozgrywkach sportowych. Przywiązu-
jemy dużą wagę do tego, żeby społeczeństwo dowiadywało 
się o naszej działalności. 

Marzena Kostka

Ala lubiła twórczość księdza Twardowskiego. Pewnie 
dlatego, że pisał prostym językiem. A ten właśnie cytat mówi 
o niej i jej życiu. Mimo, że znałam ją wiele lat, nie potrafię 
powiedzieć, o czym marzyła, czego chciała dla siebie. Całe 
życie wypełniła sprawami dzieci, wszystkie były jej.

Jako kilkunastoletnia dziewczyna straciła ojca, a była 
najstarszą z czwórki rodzeństwa. I już wtedy zaczęło się 
jej posłannictwo i służba. Tak widzę całe jej życie. Ona nie 
pracowała – pełniła posługę. Wszystko to czyniła z wielką 
pogodą ducha. 

Po ukończeniu studiów psychologicznych wyszła za mąż 
i w krótkim czasie została matką siedmiorga dzieci. Później 
przychodziły następne, aż było ich trzynaścioro.

Miała wspaniałe poczucie humoru. Kiedy przed laty w 
urzędzie, załatwiając jedną z niezliczonych spraw swojej 
rodziny, została kąśliwie zapytana: ”Co pani robi, że ma tyle 
dzieci?”, odpowiedziała z uśmiechem: ”To, co lubię”. Potem 
uświadomiła sobie, jak dwuznacznie to zabrzmiało i zaśmie-
wała się, wspominając tę chwilę.

Późniejsza praca zawodowa Ali, kiedy jej gromadka za-
częła się usamodzielniać i zakładać własne rodziny, również 
była związana z dziećmi i ich problemami. Lubiła to robić i 
robiła to najlepiej. Czułam się zaszczycona, mogąc z nią 
pracować i od niej się uczyć. Gdy myślę o Ali, przypomina 
mi się obrazek z dzieciństwa, przedstawiający Anioła Stróża 
przeprowadzającego dzieci przez kładkę nad rzeką. Moim 
zdaniem Ala była takim Aniołem dla nas wszystkich. Kiedy 

ktoś z jej otoczenia napotykał na przeszkody nie do usunię-
cia, ona zawsze pomagała, doradzała, wspierała. Ja także 
wszystkie trudności w moim życiu pokonywałam dzięki niej. 
Jeżeli pojawiał się problem, rozwiązaniem był telefon do Ali. 
Jej dzieci zawsze bardzo grzecznie mówiły „Dzień dobry”, 
przedstawiały się i prosiły mamę. Ale coraz trudniej było ją 
zastać w domu. Pracowała. Pracowała bardzo dużo...

Zaczynała o świcie, kiedy wstawała, i kończyła, kładąc się 
późno spać. Nie było godzin: „od” i „do”. Jadąc autobusem 
czy pociągiem pisała sprawozdania i pisma do urzędów w 
sprawach podopiecznych. Ubolewała, że nie nauczyła się 
pisać na komputerze. Wtedy mówiłam, że jej umysł pracuje 
lepiej, niż tysiące komputerów i szkoda go marnować na 
opanowanie takiej mechanicznej czynności. W tym czasie 
przecież może komuś pomóc.

Było dla mnie oczywiste, że Ala przyszła na świat, żeby 
prostować nasze ścieżki, przeprowadzać nas po kładce. 
Często łapię się na myśli, że trzeba ją o coś zapytać. Kiedy 
uświadamiam sobie, że już nie można, przywołuję jej sposób 
działania i próbuję go powielać. Bo Ala zrobiła to, co napisał 
ksiądz Twardowski: “Wiem, co po śmierci zrobię, z wami na 
zawsze zostanę”.

Maria Radolonek

Alicja Macińska przez wiele lat była związana z Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci. Pracowała w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, jako 
psycholog. Prowadziła Rodzinny Dom Dziecka. Kierowała pracami 
Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie TPD w Warszawie.

Wspomnienie o Alicji Macińskiej 
1948 – 2009

“Wszystko to jest, kiedy nic dla siebie” ks. Jan Twardowski
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wie, co dla człowieka zna-
czy drugi człowiek; wie, że podanie ręki jest jak przełamanie 
się sercem. 

Byliśmy jedną z pierwszych organizacji stawiających 
sobie za cel dobro dziecka, jego prawo do podmiotowości. 
A przecież jeszcze w 1871 r., w Anglii, nie było wiadomo, jak 
pomóc maltretowanej psychicznie i fizycznie małej Mary El-
len. Dopiero Towarzystwo Zapobiegania Cierpieniu Zwierząt 
pomogło nękanemu dziecku! Rok 1900 przynosi pierwszą w 
świecie instytucję sądową zajmującą się sprawami nieletnich 
(Chicago), a w 1915, w Norwegii, po raz pierwszy ustawowo 
zrównano w prawach dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie. 
Dla nas przełomowym jest rok 1919, zarówno w kontekście 
I Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem (Bel-
gia, 1913 r.), jak i w świetle prac Międzynarodowego Związku 
Pomocy Dzieciom, który w roku 1923 uchwalił pierwszą 
Deklarację Praw Dziecka. 

Powyższe fakty pięknie wpisują Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w międzynarodową kartę działań na rzecz najmłod-
szych. Od początku TPD chroniło i ratowało, dawało szansę 
dobrego życiowego startu, pomogło szczególnie tym naj-
biedniejszym, najbardziej potrzebującym. Tendencja poma-
gania dzieciom spoza rodziny, dzieciom niepełnosprawnym, 
zagrożonym, głodnym, pozbawionym opieki, chorym, niedo-
stosowanym wzmaga się nie tylko dlatego, że jest niezbędna 
w naszej trudnej rzeczywistości, ale przede wszystkim dlate-
go, że nasza tepedowska pedagogika sferę agresji, która jest 
w młodym człowieku, minimalizuje na rzecz ważniejszej sfery 
dobra – z miłością w tle. Świadczy o tym ewidentnie program: 
„Zielone Światło dla Dzieci Gorszych Szans”.

W Krakowie i Małopolsce realizujemy go poprzez takie 
formy jak: świetlice środowiskowe, rzecznictwo praw dziec-
ka, koła rodziców dzieci specjalnej troski, warsztaty terapii 
zajęciowej czy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie prowadzi 12 
świetlic środowiskowych: 2 z nich to specjalistyczne pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze („Akademia Młodzieży” i 
„Chatka Puchatka” ), pozostałe to placówki opiekuńcze. 6 
świetlic prowadzonych jest przez Oddział Miejski Krakowski 
TPD, pozostałe są w strukturach Zarządów Dzielnicowych. 
Wszystkie zapewniają opiekę ponad 500 dzieciom mieszka-
jącym w Krakowie.

Zakres prowadzonej w świetlicach działalności to przede 
wszystkim:
•	 prowadzenie opiekuńczo-wychowawczej działalności 

środowiskowej,
•	 prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uza-

leżnień przez budowanie postaw prozdrowotnych i naukę 

konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu 
– wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, 
przestępczością i uzależnieniami, potrzebujących wielo-
rakiego wsparcia,

•	 czuwanie i łagodzenie przeszkód w procesie socjalizacji 
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przez stymulo-
wanie pożądanych zachowań, rozbudzanie pożytecznych 
zainteresowań, wspieranie w sytuacjach kryzysowych,

•	 pomoc rodzinom wychowanków, znajdującym się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej (odzież, żywność, 
środki higieny osobistej, bilety komunikacji miejskiej),

•	 zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami za-
chowania i trudnościami w zakresie realizacji programu 
szkolnego warunków do prawidłowego rozwoju i nauki 
oraz równoważenie negatywnych wpływów patologicz-
nego środowiska rodzinnego,

•	 udział w przedsięwzięciach i konkursach organizowanych 
na terenie miasta Krakowa oraz ogólnopolskich (plastycz-
ne i poetyckie).
Podopieczni naszych placówek to dzieci wywodzące się 

z rodzin dysfunkcyjnych z wielorakich powodów. Rodzice nie 
są w stanie stworzyć im godziwych warunków do rozwoju 
i nauki, a niejednokrotnie także zaspokoić podstawowych 
potrzeb psychicznych. Dzieci z tych rodzin są rozchwiane 
emocjonalnie, nieufne, mają trudności w nawiązywaniu pozy-
tywnych relacji społecznych. Brak poczucia bezpieczeństwa, 
niepokój i napięcie powodują, że często przejawiają zacho-
wania agresywne wobec siebie, jak i swoich bliskich czy 
rówieśników. Dzieci te mają bardzo silną potrzebę akceptacji 
i poczucia przynależności do grupy.

Świetlice, wychodząc naprzeciw problemom społecz-
nym oraz zgodnie ze standardami działań placówki opie-
kuńczo-wychowawczej, realizują indywidualną pracę  
z wychowankami i zaprogramowane procesy grupowe. Prze-
bieg i charakter procesów grupowych ma wyjątkowe znacze-
nie dla realizacji celów socjoterapeutycznych. Są one ukie-
runkowane na rozwój niezbędnych umiejętności życiowych 
pozwalających na dokonywanie bezpiecznych wyborów słu-
żących zdrowiu i właściwemu rozwojowi psychofizycznemu.

Podobne ukierunkowanie znajdziemy w działaniu kół spe-
cjalistycznych (Dzieci Chorych na Cukrzycę, Dzieci i Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, Dzieci o Niepełnej Sprawności 
Ruchowej ) i prowadzonych również przez TPD Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Godne podkreślenia jest zaangażowanie 
rodziców we współpracy ze specjalistami. To piękne, kiedy 
również siostry Zgromadzenia Służebniczek Marii Panny, w 
ośrodku prowadzonym przez siebie, zakładają Koło Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym pod egidą naszej organizacji. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIóŁ DZIECI W KRAKOWIE

Dzielenie się sercem

Maria Grzegorzewska napisała: Tylko poprzez aktywne tworzenie możemy pomóc w realizacji dziecięcych marzeń. 
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Na uwagę oddzielną zasługuje działalność Ośrodka Adop-

cyjno – Opiekuńczego. Jego głównym zadaniem jest orga-
nizowanie i wspieranie rodzinnych form opieki nad dziećmi, 
które nie mogą żyć w rodzinach biologicznych. Tylko na 
przestrzeni ostatnich 4 lat w drodze szkoleń systemem PRI-
DE ośrodek przygotował 199 rodzin adopcyjnych, z czego 
145 rodzin przysposobiło 157 dzieci tworząc prawdziwy dom. 
Przygotowano także 25 rodzin do roli rodzin zastępczych 
oraz 29 jako pogotowia rodzinne.

Działalność powyższych struktur jest niezwykle inten-
sywna, tym większa więc radość Oddziału Miejskiego Kra-
kowskiego TPD, który został laureatem I Nagrody Marszał-
ka Województwa Małopolskiego „KRYSZTAŁY SOLI” dla 
najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożytku 
publicznego w roku 2007. W uzasadnieniu czytamy: „Za 
całokształt niezwykłej działalności na rzecz dziecka 
i rodziny, za połączenie działań na rzecz tworzenia 
nowych rodzin, za kierowanie się we wszystkich dzia-
łaniach fundamentalną zasadą, iż „najważniejsze jest 
dziecko”.

Taka musi być praca z rodzinami, by już żadne dziecko 
nie napisało: „Panie Boże, zamień mnie w telewizor chociaż 
na jeden dzień”, by rodzice nie tylko słyszeli, ale i słuchali 
swoje dzieci, by zrozumieli, że najważniejszą potrzebą dziec-
ka jest potrzeba miłości.

Gabriela Mistral z Chile (Nagroda Nobla w 1945 r.) napisa-
ła: „Na wiele potrzebnych rzeczy możemy poczekać. Dziecko 
nie może. Nie możemy mu powiedzieć „JUTRO”. Jego imię 
brzmi „DZISIAJ”.

Piękna i niepodważalna myśl. Wiem o tym również jako 
rzecznik praw dziecka TPD. To znakomity pomysł, by nasza 
organizacja stała się w całości rzecznikiem praw każdego 
dziecka, co także oznacza, że rzecznik musi być niezależny 
i   u c z c i w y  w procesie bronienia i opieki nad tymi, którym 
nikt nie chce pomóc. Często trafiają do mnie problemy zwią-
zane ze szkołą. Dominują sprawy różnych form przemocy 
psychicznej. Dzieci wręcz twierdzą, że dobrze by było, gdyby 
nad kadrą nauczycielską czuwał Anioł Stróż, który by przypo-
minał, że pracuje z żywymi ludźmi, a nie z robotami. A czego 
dzieci najbardziej boją się w szkole? Niesprawiedliwości!

Maria Grzegorzewska mówiła swoim studentom: „O wa-
szej pracy będzie decydować człowieczeństwo”, a w „Li-
stach do młodego nauczyciela” pisała: „Jeżeli wejdziesz na 
drogę swojego zawodu i zrozumiesz sens swojej pracy, nie 
będziesz jej niewolnikiem – a twórcą. Tylko poprzez aktywne 
tworzenie możemy pomóc w realizacji dziecięcych marzeń.

Roman Ficek
Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD

w Krakowie

Obchody 90-lecia TPD w Ostrołęce

Koncert jubileuszowy
Tegoroczny 17 dzień czerwca był szczególnie ważny dla 

Ostrołęki, bowiem tego dnia w Ostrołęckim Centrum Kultury 
odbył się uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 90-lecia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci.

Oddział TPD w Ostrołęce, niegdyś wojewódzki, aktualnie 
powiatowy, prowadzi m.in. 5 środowiskowych ognisk wycho-
wawczych, realizuje program Rzecznika Praw Dziecka, Pe-
dagoga Ulicy, zaś w czasie wakacji na dużą skalę organizuje 
wyjazdową akcję letnią dla swoich podopiecznych.

Koncert był znakomitą okazją do podziękowania wszyst-
kim, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju 
działalności naszej organizacji w powiecie. Swoją obecnością 
koncert uświetnili m.in.: starosta powiatu Stanisław Kubeł, 
który objął honorowym patronatem jubileuszową uroczystość, 
poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, 
prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, prezes Zarządu Głów-
nego TPD Wiesław Kołak, przedstawiciele samorządu woje-
wództwa mazowieckiego, urzędu wojewódzkiego, wójtowie 
gmin, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych.

Po uroczystym otwarciu koncertu przez Mirosława 
Kędzierskiego – prezesa Oddziału Powiatowego TPD w 
Ostrołęce i powitaniu gości, zostały wręczone odznacze-
nia. Odznaki „Przyjaciela Dziecka” oraz „ Srebrne i Złote 
Odznaki Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci otrzymali Jarosław Kalinowski, prezydent Ostrołęki, 
starosta powiatu ostrołęckiego i inne osoby zaangażowane 
w działalność TPD. Odznaczeni zabierali głos, podkreślali 
rolę TPD w kształtowaniu wrażliwości na problemy dzieci, 

dziękowali za ofiarną służbę na rzecz najmłodszych i naj-
słabszych. Życzyli też działaczom TPD, żeby ich codzienna 
praca dla dobra dziecka była nieustanną motywacją do 
dalszego działania i pracy w środowiskach potrzebujących 
wsparcia, zwłaszcza tam, gdzie nie zawsze dociera oficjal-
na, urzędowa pomoc.

Następnie głos zabrały dzieci. Bogaty program artystycz-
ny zaprezentowali podopieczni wszystkich ognisk działają-
cych w powiecie. Był występ chóru, etiuda teatralna o Janu-
szu Korczaku, piosenki współczesne, jak i ludowe. Zachwycił 
występ dzieci z Myszyńca, które w strojach kurpiowskich 
wykonały wiązankę piosenek i tańców ludowych. Występy 
dzieci były wkomponowane w opowieść o 90 – letniej 
historii TPD, gdyż, jak podkreślono, znajomość historii i 
tradycji wpływa na świadome kształtowanie przyszłości.

Jak przystało na jubileusz, w finale uroczystości nie 
zabrakło tortu ufundowanego przez jedną z ostrołęckich 
cukierni.

Atmosfera święta, obecność znakomitych gości, zaanga-
żowanie ze strony dzieci i wychowawców sprawiły, że koncert 
był bardzo udany, za co słowa uznania należą się Zarządowi 
TPD w Ostrołęce, a w szczególności Hannie Grądzkiej, która 
jest sekretarzem i dyrektorem biura.

Dodać wypada, że prezes Mirosław Kędzierski podczas 
Gali Jubileuszowej organizowanej przez Zarząd Główny 
TPD otrzymał Statuetkę za aktywność i skuteczność w dzia-
łaniu.

Jolanta Szklarska
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– Była Pani związana z TPD przez wiele lat. Jak wspo-
mina Pani swoją działalność w Towarzystwie? 

– Był rok 1952. Skończyłam studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Łódzkim i podjęłam pracę w szkole wiejskiej z 
klasami łączonymi w Modlicy – wsi w woj. łódzkim, pozbawio-
nej elektryczności. W szkole tej pracowałam do 1960 roku. 
Tu też uruchomiłam pierwsze w Polsce ognisko przedszkol-
ne. Jako nauczycielka widziałam, jak ogromne problemy w 
nauce mają dzieci w klasie I. Zajęcia w ognisku pomagały 
wyrównać braki w rozwoju i wychowaniu, przygotowywały 
dzieci do nauki szkolnej. W organizację ogniska włączyło się 
koło TPD. Śladem Modlicy, jak grzyby po deszczu, zaczęły 
powstawać kolejne ogniska na terenie całego kraju. W latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku i następnych powstało 
sześć tysięcy kół TPD, które organizowały wiejskie ogniska 
przedszkolne. 

Przez kolejne lata działałam w TPD, byłam redaktorem 
naczelnym „Przyjaciela Dziecka”, następnie wiceprezesem 
TPD. Na początku lat 80. powołałam Komitet Ochrony Praw 
Dziecka. 

Sprawy, o które walczyłam działając w TPD, nie były 
popularne w czasach propagandy sukcesu. Jako poseł 
wybrany przez ludowców walczyłam o dzieci osierocone, 
wypowiadałam się krytycznie o systemie domów dziecka. 
Wtedy zarzucano mi, że przecież domy dziecka są wielkim 
osiągnięciem socjalizmu, że dano dzieciom pałace. Uważa-
łam, że domy dziecka nie odpowiadają potrzebom psycho-
logicznym dzieci, które cierpią na chorobę sierocą.

– Czasy się zmieniły. Przez wiele lat TPD było najwięk-
szą i praktycznie jedyną organizacją działającą na niwie 
pomocy dziecku i rodzinie. Dziś działa tysiące organizacji. 
Trudno się przebić, trzeba walczyć o środki finansowe na 
działalność. Gdyby dzisiaj była Pani prezesem TPD, jaką 
zaproponowałaby Pani strategię działania, aby przynosiła 
korzystne efekty? 

– Przede wszystkim TPD powinno głośno reagować, gdy 
łamane są prawa dzieci, a najważniejsze jest prawo dziecka 
do miłości. Wiąże się z nim prawo do ochrony więzi uczucio-
wej: nie wolno rozdzielać rodzeństw, kierując je do różnych 
domów dziecka, nie wolno siłą odbierać dziecka matce, ojcu 
czy opiekunowi, z którym łączy je silna więź uczuciowa. 

TPD powinno też współpracować z instytucjami, które 
mają większe uprawnienia, np. z Rzecznikiem Praw Dziec-
ka. Jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Prawo 
powinno sprzyjać dzieciom. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
powinno popierać, ale również poprzez swoje struktury ini-
cjować takie prawo, być organem nacisku społecznego na 
rząd, na parlament. Jeśli parlament czegoś nie dopatrzył, to 
TPD powinno głośno o tym mówić.

– Jakie zmiany w przepisach są potrzebne?
– Te, o które walczyłam jeszcze w czasach gdy działałam 

w TPD, kiedy byłam posłem i senatorem: wprowadzenie do 
przepisów prawnych prawa dziecka do miłości. 

– Prawo dziecka do miłości nie podlega dyskusji. Ale 
czy można je realizować za pomocą zmian w przepisach 
prawnych?

– Prawnicy mówią, że miłość nie jest pojęciem jurydycz-
nym, a co się okazało? Kiedy byłam senatorem, udało mi 
się przekonać Senat, żeby zagłosował za projektem ustawy 
nowelizującej m.in. kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do dóbr 
osobistych wpisaliśmy prawo dziecka do miłości, czyniąc 
tym samym miłość pojęciem jurydycznym. Sejm projekt 
odrzucił, ale ważne jest, że cała Izba go poparła. Stworzo-
ny został precedens otwierający drzwi do wprowadzenia 
miłości na teren legislacyjny. Gdyby projekt został przyjęty, 
byłby to prawdopodobnie pierwszy taki projekt na świecie. 
Nie oznacza to oczywiście, że zapisem zmusimy rodziców 
do kochania dzieci. Do miłości zmusić się nie da. Ale usta-
wodawca, wprowadzając taki przepis do kodeksu, nakłada 
na państwo obowiązek stwarzania warunków sprzyjających 
nawiązywaniu i ochronie więzi uczuciowej dziecka z innymi 
ludźmi. W tym celu należałoby zadbać o przyśpieszenie pro-
cedury adopcyjnej, o dobór kadry w szkołach, placówkach 
opiekuńczych i leczniczych, o powierzanie rozwodzącym się 
rodzicom opieki temu, z kim dziecko jest związane mocniej. 
Nie wolno zabierać rodzicom dzieci z przyczyn material-
nych albo rozdzielać rodzeństwa. Walczyłam o to jeszcze w 
czasach PRL i sprawa wraca jak bumerang (z badań Marii 
Kolankiewicz wynika, że spośród 3824 dzieci umieszczo-
nych w rodzinach zastępczych 1082 zostało rozdzielonych 
z rodzeństwem).

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół dzieci obchodzi 90-lecie swojej działalności. Jest to okazja do wspomnień, ale także 
do refleksji nad perspektywami dalszego rozwoju organizacji. Nie było łatwo umówić się na spotkanie, gdyż każdy dzień 
Marii Łopatkowej jest wypełniony pracą: spotkania, sprawy dziecka i rodziny wymagające załatwienia. Zapytałam 
o wspomnienia związane z działalnością w TPD, a także o to, jakie strategie działania powinno przyjąć Towarzystwo 
dzisiaj, aby skutecznie rozwiązywać problemy dzieci i rodzin w obecnej rzeczywistości. 

Prawo dziecka do miłości
Rozmowa z Marią Łopatkową, pedagogiem, politykiem, autorką książek o wychowaniu,  

twórcą polskiego nurtu wychowania emocjonalnego – pedagogiki serca 
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– Walczyć, gdy łamane są prawa dzieci, współpraco-
wać z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, przede 
wszystkim z Rzecznikiem Praw Dziecka, inicjować zmiany 
przepisów prawnych… Co jeszcze by Pani poradziła?

– W dalszym ciągu nie jest dostrzegana sfera psychiczna 
dziecka.

– W jaki sposób to zmienić?
– Prawo dziecka do miłości, do ochrony więzi uczucio-

wej powinno być prawnie chronione, powinno znajdować 
się w programach kształcenia uczelni wyższych, także być 
wytyczną dla działalności organizacji pozarządowych. Naj-
ważniejsze jest to, co jest w pedagogice serca. Napisałam 
28 książek o tym, jak wychować dobrego człowieka. Peda-
gogika serca znalazła zrozumienie w zakładach karnych. 
Napisałam programy dla szkół. Czy TPD nie mogłoby się 
włączyć do szerzenia idei, której ja służę pół wieku?

– W jaki sposób? Gdyby Pani kierowała TPD, co by 
Pani zrobiła?

– Zwróciłabym się do Prezesa Rady Ministrów z propozy-
cją, aby Polska wystąpiła do ONZ z inicjatywą wprowadzenia 
we wszystkich szkołach świata obowiązkowego wychowania 
emocjonalnego uczącego miłości, rozwijającego w dzieciach 
zdolność do kochania i empatię. Bo są to zdolności, które 
można rozwinąć, tak jak zdolność do rysunków, do nauki 
języków…Uczenie miłości byłoby bardziej skuteczne dla 
zachowania pokoju niż wyścig zbrojeń.

Jest taka możliwość, ponieważ Konwencja o Prawach 

Dziecka jest otwarta. Można do niej uchwalić protokół dodat-
kowy zobowiązujący kraje członkowskie do takiego działania. 
Szerzy się przemoc w szkołach, trzeba podjąć jakieś radykal-
ne kroki. Świat zmierza w złym kierunku dehumanizacji.

W swojej książce „Pedagogika serca w dobie globali-
zacji” piszę o tym, jak upowszechniać pedagogikę serca w 
wymiarze globalnym. Trzeba wychowywać nowe pokolenia 
w duchu poszanowania pokoju, wzajemnej życzliwości i 
przyjaźni. Innej drogi nie ma. 

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa już ponad 90 
lat. Jakie są – według Pani – perspektywy dalszej dzia-
łalności TPD?

– TPD prowadzi bardzo potrzebną działalność, ale nie 
powinno poprzestać na minimalizmie. Trzeba reagować, 
przychodzić z pomocą, kiedy dziecku dzieje się krzywda. 
TPD nie powinno bać się podejmowania trudnych spraw. Bo 
organizacje społeczne, których jest teraz tysiące, mają jedną 
wspólną wadę: boją się narażać.

TPD powinno być przede wszystkim odważne. Działacze 
społeczni niech się narażają dla dobra dziecka. Takich działa-
czy trzeba chwalić, pokazywać, wspierać. Na pewno są tacy 
w TPD, ale często nie otrzymują pomocy z góry.

– Jakie działania z okresu, kiedy była Pani związana z 
TPD warto kontynuować dzisiaj?

– Duże są zasługi TPD dla rozwoju ognisk przedszkol-
nych . Tylko TPD podjęło się szerzenia tej inicjatywy. Jestem 
wdzięczna TPD-owcom, że pomogli mi upowszechnić na 
wsi stworzone przeze mnie – jako pierwsze w Polsce – ogni-
ska przedszkolne, które sprawiły, że setki tysięcy dzieci 
chłopskich bezboleśnie przekroczyły próg szkolny. Podjęta 
przed laty inicjatywa powinna być nadal rozwijana, powinny 
powstawać nowe przedszkola dla dzieci mających gorszy 
start życiowy. 

Czy nie moglibyśmy wspólnie, jak dawniej, wznowić 
sprawdzoną formę wczasów rodzinnych dla dzieci osieroco-
nych, nie mających ze względu na wiek szans adopcyjnych, 
gdzie dzieci i dorośli szukający miłości dobieraliby się ser-
cem? Przecież opłaciłoby się z kasy państwowej dopłacić do 
takich wczasów, by dzięki temu zmniejszyć liczbę wychowan-
ków w domach dziecka, placówkach, które dużo kosztują, 
a nie przynoszą efektów wychowawczych, jakie zapewnia 
zastępcze rodzicielstwo. 

– Dziś, kiedy działają tysiące organizacji, najtrudniej-
sze jest niestety, zdobywanie środków finansowych na 
realizację zadań. Jak w sytuacji braku dotacji państwo-
wych sobie radzić? Co by Pani poradziła organizacjom 
pozarządowym? 

– Trzeba zespolić siły społeczne i przypilnować rządzą-
cych, aby przy podziale budżetu pamiętali o systemowej 
zasadzie prawnej nadrzędności dobra dziecka i priorytecie 
w przydziale środków na zaspokojenie najważniejszych 
dziecięcych potrzeb. 

– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w 
walce o prawa dziecka.

Rozmawiała Marzena Kostka
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Ruch społeczny rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
funkcjonujący w formie działalności pomocowej i samopo-
mocowej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci ma długą historię. 
Wzmianki o rodzicach dzieci niepełnosprawnych będących 
członkami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można spotkać w 
wielu dokumentach źródłowych znajdujących się w archi-
wach poszczególnych oddziałów wojewódzkich lub okręgo-
wych, miejskich, gminnych i powiatowych oraz kół przyjaciół 
dzieci. W ramach tego społecznego ruchu rodziców dzieci 
niepełnosprawnych zaczęły powstawać specjalistyczne koła, 
wcześniej specjalnej troski, później bardziej specjalistycz-
ne koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym ruchowo (o 
nie– pełnej sprawności ruchowej), ze szczególnym akcentem 
na dzieci z porażeniem mózgowym ( według źródeł medycz-
nych jest to populacja 1,5-3 dzieci na 1000 żywo urodzonych, 
niektóre źródła podają, że jest to nawet przedział 1,5-5). Z 
czasem przybywało członków-rodziców (opiekunów) dzieci 
niepełnosprawnych, którzy sami zakładali koła i rozwijali 
działalność w oparciu o struktury TPD. 

Trudne początki

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku niedostatek był widoczny nie tylko w sferze 
ekonomicznej, ale brakowało także podstawowych form 
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Dotyczył on 
przede wszystkim dostępu do lekarzy specjalistów (neuro-
log, ortopeda, rehabilitant); kompleksowej i systematycz-
nej rehabilitacji; wyspecjalizowanych ośrodków i poradni, 
znajomości i wprowadzania do usprawniania znanych i 
powszechnie już stosowanych w krajach zachodnich me-
tod rehabilitacji (metoda Bobathów, później NDT-Bobath, 
Vojty, Peto, Domana-Delacato, także hydro– i hipoterapii 
i in.); stymulacji psychopedagogicznej w zakresie równo-
ważnego rozwoju zaburzonych (lub uszkodzonych) funkcji 
i przygotowania dziecka niepełnosprawnego do obowiązku 
szkolnego (metoda Montessori, Sensory Integration, Bon 
Depart, Weroniki Sherboune, Josiane Jeannot i in.); diagno-
styki psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orzekania 
o specyficznych potrzebach w dziedzinie nauczania dziec-
ka niepełnosprawnego; opieki pedagogicznej w zakresie 
możliwości uczęszczania dziecka niepełnosprawnego (np. 
z mózgowym porażeniem dziecięcym) do przedszkola i 
szkoły; specjalistycznych, integracyjnych przedszkoli i szkół 

(wydzielone klasy); pomocy dydaktycznych oraz form i me-
tod nauczania odpowiednich do stanu psychoruchowego 
dziecka niepełnosprawnego; szkolenia rodziców i dostępu 
do fachowej literatury w zakresie opieki, rehabilitacji i edu-
kacji dziecka niepełnosprawnego; integracji środowiska 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Potrzeby dotyczące poprawy warunków kompleksowej 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych przyczyniły się do 
skupiania się rodziców w koła. Początkowo były to grupy 
nieformalne, których rodzice wspierali się wzajemnie, in-
formowali o wszystkich dostępnych metodach rehabilitacji 
(miejscu), ośrodkach przyjmujących dzieci niepełnosprawne 
(bez rejonizacji), o przyjaznych dzieciom i rodzicom leka-
rzach, rehabilitantach, psychologach, organizowali spotka-
nia środowiskowe. Stopniowo koła zaczęły skupiać nie tylko 
rodziców, ale również terapeutów, lekarzy i innych ludzi do-
brej woli. I tak rozpoczął się okres lawinowego powstawania 
kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym w TPD. 

Cenne wsparcie

Specjalistyczne koła pomocy dzieciom niepełnospraw-
nym poszukiwały swojego reprezentanta na szczeblu krajo-
wym, gdyż będąc jednostką lokalną w strukturach określo-
nego oddziału nie miały wsparcia merytorycznego, niekiedy 
organizacyjnego. Do kół wstępowało coraz więcej rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym stąd liczba członków wy-
nosiła 30, 50, a nawet ponad 100 osób. Coraz bardziej od-
czuwano, że brakuje wspólnej płaszczyzny działania. Toteż 
w marcu 1983 roku powołano Krajowy Komitet Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo, którego pierwszym 
przewodniczącym został Zbigniew Weigl, ojciec dziecka z 
porażeniem mózgowym. I tak już pozostało w strukturach 
Komitetu, że jego przewodniczącym jest rodzic dziecka nie-
pełnosprawnego (tak samo jest w kołach pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym). 

Od początku działalności Krajowy Komitet aktywizował 
środowisko rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wzmac-
niał społeczny ruch rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Zaczął od szkoleń, organizował konferencje i seminaria, z 
informacją o swoich celach docierał do rodziców, lekarzy i 
terapeutów. Szczególnie w pierwszym okresie działalności 
Komitet otrzymywał ogromne wsparcie osób ze świata le-
karskiego i pedagogicznego. Byli wśród nich lekarze: Maria 

W swoich działaniach zawsze podmiotowo traktujemy osoby niepełnosprawne, widząc w nich przede wszystkim 
człowieka, pełnoprawną jednostkę społeczeństwa, a nie osobę zdaną na łaskę lub niełaskę innych. W naszej działalności 
kierujemy się zasadą: osoba niepełnosprawna to podmiot oddziaływań, a nie wyłącznie przedmiot troski.

KRAJOWY KOMITET POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TPD

Ruch społeczny rodziców
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Borkowska, Teresa Żardecka, Barbara Sińczuk, Zbigniew 
Kalinowski, Krzysztof Metera, Maria Należyty, Zbigniew 
Łosiowski, Zofia Lubicz-Rudnicka; także grono psycholo-
gów i pedagogów: Joanna Baran, Jadwiga Bogucka, Anna 
Lechowicz, Ewa Mazanek. Współpraca z lekarzami i peda-
gogami zaowocowała powołaniem przy ZG TPD zespołu 
badań nad zaburzeniami nerwowo-ruchowymi (przewod-
niczył dr Zbigniew Łosiowski, nuerolog dziecięcy) oraz 
sekcją usprawniania NDT-Bobath, której przewodniczyła 
Zofia Szwiling.

Ważnym nurtem działalności Komitetu i kół była organiza-
cja turnusów rehabilitacyjnych i ogólnopolskich obozów in-
tegracyjnych, dzięki którym rodzice mogli więcej dowiedzieć 
się o leczeniu, rehabilitacji i możliwościach nauki dziecka 
niepełnosprawnego. Turnusy te stanowiły zalążek dzisiej-
szych spotkań integrujących środowisko rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym. Równolegle zadbano o zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce ortopedyczne, a także 
pozyskiwano pomoc materialną. W tamtym czasie do Polski 
napływały różnego rodzaju dary, m.in. niezłej jakości wózki 
inwalidzkie i spacerowe (dostosowane do niepełnospraw-
nych dzieci), rowery rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, 
urządzenia sanitarne, łóżka i fotele ortopedyczne. Dopływ 
tych specjalistycznych darów spowodował, że produkcją 
wózków i sprzętu rehabilitacyjnego zainteresowały się różne 
zakłady w Polsce. Na przykład produkcję pierwszych w kraju 
wózków dla dzieci z porażeniem mózgowym rozpoczęto w 
Poznaniu, rowerków rehabilitacyjnych w Tychach, a butów 
ortopedycznych w Pruszkowie (pierwszy raz były to buty 
kolorowe, a nie tylko czarne lub brązowe). Dzisiaj praktycznie 
nie ma już z tym problemu. Wystarczy wniosek od lekarza i 
oczywiście środki finansowe, aby móc zakupić sprzęt, który 
odpowiada potrzebom osoby, nawet ze sprzężoną niepeł-
nosprawnością. 

Krajowy Komitet inicjował także systematyczne spotka-
nia z przedstawicielami kół pomocy dzieciom w różnych 
częściach kraju: w Gdańsku, Gdańsku-Jelitkowie, Dymacze-
wie-Łodzi k. Poznania, Wągrowcu, Wrocławiu, Warszawie. 
Szczegółowe informacje nie tylko na te tematy zawarte są w 
książce „Nie ma dzieci bez szans” wyd. I 2003 r. i wyd. II 2008 
r., (wyd. Krajowy Komitet, wydanie pierwsze z okazji 20-lecia 
Komitetu i wydanie drugie z okazji 25-lecia Komitetu).

Kontynuacja i rozwój

XXI wiek stwarza szansę na dalszy rozwój i większą 
skuteczność naszej działalności. Jesteśmy w Unii Euro-
pejskiej i strefie Schengen, w znacznej mierze zmieniło 
się polskie ustawodawstwo. Zmienia się struktura podziału 
środków finansowych; dawniej było to głównie rozdzielnic-
two centralne, zaś obecnie środki finansowe znajdują się w 
gminach i powiatach, a więc koła mają większe możliwości 
ich pozyskiwania na swoją działalność merytoryczną. Wiele 
kół umiejętnie tę sytuacje wykorzystuje, tworząc ośrodki 
terapeutyczne (rehabilitacyjne), warsztaty terapii zajęciowej, 
organizując turnusy, obozy, rajdy i zloty integracyjne, pro-
wadząc szkolenia i warsztaty tematyczne. Jest to możliwe, 
gdyż umiemy dostosować się do zmieniającej się rzeczywi-
stości. Obecnie, jak wiadomo, obowiązują oferty i wnioski, 
trzeba się sporo natrudzić, aby dotrzeć do informacji, kto, 

gdzie i kiedy ogłasza konkurs na zadanie, które odpowiada 
naszym celom i formom działalności (ostatnia taka zbiorcza 
informacja o możliwościach pozyskiwania różnych grantów 
zawarta była na 23 stronach A-4). Informacje o konkursach 
ogłaszane są przez urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, 
gminne i powiatowe oraz przez szereg fundacji i funduszy. 
Ale nauczyliśmy się pisać i składać wnioski, rozliczać je, 
często także wygrywamy konkursy przy dużej konkurencji, 
choć nie jest to łatwe. 

Wyróżnienia i jubileusze
 
Z naszego środowiska wywodzi się wielu radnych, ław-

ników, przewodniczących i członków społecznych komisji 
przy prezydentach, burmistrzach lub starostach. Jesteśmy 
znani w lokalnej społeczności, jak również wśród innych 
krajowych organizacji i instytucji działających na rzecz 
środowiska niepełnosprawnych. Nasza praca jest dostrze-
gana i nagradzana. Są wśród nas „ludzie roku” w różnych 
kategoriach konkursowych, niestrudzeni wolontariusze i 
wybitni eksperci wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, 
resortowymi, organizacyjnymi. Cenionymi odznaczeniami 
są statuetka oraz odznaka „Serce na Dłoni przyznawane 
za długoletnią działalność w środowisku niepełnospraw-
nych, w kołach, Komitecie, jak również osobom i instytu-
cjom spoza naszego środowiska. Numer 1 statuetki został 
uroczyście wręczony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
podczas Generalnej Audiencji na placu Świętego Piotra 
w Watykanie. 

W dalszym ciągu wielką wagę przywiązujemy do działań 
integrujących środowisko rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym wokół jego problemów, propagujemy dobre rozwiąza-
nia, jesteśmy orędownikami praw dziecka niepełnospraw-
nego i jego rodziny. 

Bardzo ważny był Europejski Rok Osób Niepełno-
sprawnych w 2003 roku, dzięki któremu wzrosło znaczenie 
działań podejmowanych na rzecz osób z różnego rodzaju 
deficytami. Znalazło to odbicie podczas obchodów jubi-
leuszu 20-lecia i 25-lecia Krajowego Komitetu jako ruchu 
społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz 
85-lecia i 90-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
organizowanych w kołach (Warszawa, Bełchatów, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Bogatynia, Sosnowiec, Gdańsk, Ząbki, 
Tarnów, Sanok, Gryfów, Wałbrzych, Poznań, Świętochłowi-
ce). Jubileuszowe obchody były okazją do organizowania 
spotkań szkoleniowych, w których uczestniczyli przedsta-
wiciele kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym z całej 
Polski. Podczas konferencji i seminariów podejmowaliśmy 
takie tematy jak: wolność i tolerancja, sytuacja dziecka 
niepełnosprawnego w rodzinie, szkole i środowisku, moż-
liwości i umiejętności rodziców w procesie usprawniania, 
współpraca organizacji pozarządowych z samorządem 
terytorialnym, o integracji i wolontariacie, życie rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym na wsi i w małym mia-
steczku, sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, rekreacja, 
turystyka i sport dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
miłość, macierzyństwo i życie seksualne młodzieży nie-
pełnosprawnej, znaczenie liderów w ruchu społecznym 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 
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Potrzebne dobre przepisy

W ostatnich latach nastąpiły również zmiany w polskim 
ustawodawstwie odnoszącym się do działalności organizacji 
pozarządowych. Uchwalono nowe ustawy: o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, o świadczeniach ro-
dzinnych, o pomocy społecznej. Obowiązują także nowe 
rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności, 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, w sprawie tworzenia 
i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, także zasad 
opracowywania i składania ofert na zadania organizowane w 
gminie i powiecie. Przygotowywana jest nowa ustawa o nie-
pełnosprawnych Polakach; dzisiejsza ustawa o rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych ma już ponad 12 lat i była ponad 60 razy nowelizowana. 
Nowa ustawa obejmująca kompleksowo obszary funkcjono-
wania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jest 
pilnie potrzebna.

Pomoc PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, poprzez konkursy ofert adresowane do organizacji 
pozarządowych działających na rzecz i razem ze środowi-
skiem niepełnosprawnych (minimum 2 lata,) dofinansowuje 
naszą programową i merytoryczną działalność. Początkowo 
otrzymywaliśmy tylko część całkowitych kosztów realizacji 
zadania, a umowy podpisywane były pod koniec półrocza 
lub nawet na początku drugiej połowy roku, stąd do końca 
nie wiedzieliśmy, czym dysponujemy i na co możemy liczyć 
z PFRON. Jednak w ostatnich 2-3 latach sytuacja się po-
prawiła, staliśmy się stałym partnerem PFRON w realizacji 
określonych zadań (będąc organizacją pożytku publicz-
nego otrzymujemy około 90% dofinansowania, pozostałe 
organizacje mogą otrzymać dofinansowanie do 80%). Jako 
jednostka organizacyjna Zarządu Głównego TPD wnioski na 
konkursy PFRON składamy poprzez Zarząd Główny (zgod-
nie z wymogiem PFRON, że jednostki lokalne posiadające 
własny Zarząd Główny mogą tylko tą drogą składać wnioski, 
podpisywać umowy i składać sprawozdania). Dzięki środ-
kom pozyskiwanym z PFRON jesteśmy w stanie realizować 
wiele przedsięwzięć, takich jak: organizowanie szkoleń i 
warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, 
opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 
w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej 
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesu integracji osób niepełnosprawnych z najbliższym 
środowiskiem, zwiększeniem ich aktywności życiowej i za-
radności ekonomicznej; podnoszenie umiejętności pracy z 
osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; orga-
nizowanie imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób 
niepełnosprawnych; opracowanie i wydawanie publikacji 
dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych (m.in. 
książka „Nie ma dzieci bez szans”) I wiele innych

Należy dodać, że programy PFRON są coraz bardziej 
przyjazne, podobnie jak urzędnicy Funduszu służący radą i 
pomocą. Ponadto ze środków PFRON korzystamy również 
poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie (turnusy reha-

bilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, turystyka, rekreacja 
i sport), a także programy celowe ograniczające skutki nie-
pełnosprawności.

Dzięki środkom PFRON wielu naszych podopiecznych, 
także ich rodziców i opiekunów zobaczyło różne regiony 
naszego kraju, zagraniczne kurorty i słynne miejsca we 
Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Słowacji, na Litwie itd. 
Są to jednorazowe przedsięwzięcia lub coroczne wyjazdy 
turystyczne do różnych miejsc Polski i Europy, jednodnio-
we imprezy plenerowe oraz wielodniowe rajdy i zloty (np. 
szlakiem polskiej państwowości, bliżej natury, śladami Jana 
Pawła II, Adami Mickiewicza, po jeziorach Warmii i Mazur). 
W działalności sportowej przeważają gry i zabawy sportowe 
oraz specjalistyczne paraolimpiady, które. organizujemy 
sami, ale także jesteśmy zapraszani na imprezy międzyna-
rodowe za granicę. Środki PFRON wielu osobom z naszego 
środowiska umożliwia wyjście do teatru, opery czy cyrku. 
Na pewno bez tych środków działalność wielu kół pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym byłaby dużo skromniejsza. 
Przekazanie środków PFRON do gmin i powiatów powoduje, 
że lokalne koła w większym stopniu mogą realizować aspi-
racje osób niepełnosprawnych.

Turnusy rehabilitacyjne

Dzięki środkom na dofinansowanie turnusów rehabilita-
cyjnych wiele rodzin wyjeżdża na wypoczynek – nad morze, 
w góry i nad jeziora – połączony z rehabilitacją i terapią. Są 
ośrodki, do których jeździmy co roku, gdyż jedne koła są 
tradycyjnie przywiązane do jednego miejsca, a inne co roku 
je zmieniają. Najważniejsze jest to, że turnusy organizowane 
są systematycznie. Rekordziści pod tym względem organizu-
ją nawet po 3-4 turnusy w roku, a dla wielu kół dwa turnusy 
to po prostu norma. Znamy ośrodki, mamy przygotowaną i 
sprawdzoną kadrę medyczno-rehabilitacyjną i psychologicz-
no-pedagogiczną.

Rozważamy też możliwość organizowania obozów inte-
gracyjnych z wolontariatem, Przedsięwzięcie to jest jednak 
na razie trudne organizacyjnie, gdyż kilkadziesiąt osób nie-
pełnosprawnych i wolontariuszy z różnych zakątków Pol-
ski musiałoby indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie 
turnusu w swoim powiatowym centrum pomocy rodzinie. 
Dla Komitetu bowiem jako jednostki centralnej i o zasięgu 
ogólnopolskim zorganizowanie turnusu z dofinansowaniem 
ze środków PFRON jest bardzo utrudnione. 

Warsztaty terapii zajęciowej

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwia tworzenie 
warsztatów terapii zajęciowej przez m.in. organizacje po-
zarządowe, stosowny zapis w tym zakresie znajduje się 
również w statucie TPD. Zapisy te sprzyjają powstawaniu 
warsztatów, których inicjatorami są najczęściej rodzice dzieci 
niepełnosprawnych, zrzeszeni w kołach funkcjonujących 
przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 

Krajowy Komitet jest wielkim orędownikiem WTZ. Dzięki 
tym placówkom możliwy jest dalszy rozwój psychofizyczny 
młodzieży niepełnosprawnej, która w większości wywodzi 
się z naszych kół pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
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Warsztaty są bowiem kontynuacją działalności kół w formie 
dziennego pobytu. Koła i Krajowy Komitet współpracują z 
warsztatami, często się spotykając, wymieniając doświad-
czenia, dzieląc się informacjami o funkcjonowaniu warszta-
tów i obowiązujących przepisach w tym zakresie, organizując 
spotkania integracyjne, przeglądy twórczości artystycznej, 
zawody sportowe, rajdy i zloty turystyczne itp. Obecnie w 
kraju funkcjonuje 30 warsztatów terapii zajęciowej prowa-
dzonych przez różne jednostki organizacyjne TPD. Więcej o 
warsztatach można przeczytać w książce „Nie ma dzieci bez 
szans”, wydanie II, Warszawa 2008. 

Walkę o prawa dziecka niepełnosprawnego, którą pod-
jęliśmy dwadzieścia pięć lat temu, kontynuujemy w dalszym 
ciągu, gdyż lata doświadczeń nauczyły nas, że o swoje 
dzieci, a szczególnie niepełnosprawne, trzeba troszczyć 
się przez całe życie. Jesteśmy sercem oddani naszemu 
środowisku, cenimy i szanujemy to środowisko. Znamy się 
na pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, potrafimy 
również współpracować z rodzicami. Z naszych doświad-
czeń i naszej wiedzy korzystają także terapeuci, nauczyciele 
i psychologowie oraz coraz szersze grono wolontariuszy. 
Sami jesteśmy wolontariuszami działalności w środowisku 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Organizacja odpowiedzialna społecznie

Coraz częściej działalność społeczna wspierana jest 
przez firmy kierujące się nie tylko chęcią zysku, ale również 
ideą pomocy innym. Rozwija się ostatnio działalność zwana 
biznesem społecznie odpowiedzialnym (z angielskiego Cor-
porate Social Resposability – w skrócie CSR). Jego istotą 
jest dobrowolne działanie, do którego nie zmusza żaden 
przepis ani organ władzy. Działania CSR są ukierunkowane 
na rozwój społeczeństwa, a zarazem umożliwiają tworzenie 
korzystnego wizerunku firmy. W praktyce oznacza to, że firma 
dobrowolnie włącza interesy społeczne i ochronę środowiska 
do celów swojej działalności. 

Lista podejmowanych spraw jest długa i wynika przede 
wszystkim z inwencji w działaniach dla dobra ogółu: dru-
giego człowieka, społeczności lokalnej, środowiska, itp. 
Odpowiedzialność społeczna biznesu wyraża się w działa-
niach przedsiębiorstw mających na celu poprawę jakości 
życia społeczeństwa. Coraz więcej firm ma świadomość, że 
już nie wystarcza dążenie do realizacji celów biznesowych, 
ale trzeba także dbać o otoczenie społeczne. Wsparcie firm 
oznacza często możliwość zorganizowania np. programów 
edukacyjnych, usług rehabilitacyjnych dla dzieci, operacji 
chirurgicznych, pomocy dzieciom z rodzin najbardziej po-
trzebujących, kolonii, wyjazdów turystycznych, pielgrzymek, 
a także wieczerzy wigilijnych, śniadań wielkanocnych i wie-
lu innych przedsięwzięć. W ten sposób przedsiębiorstwa 
wywierają pozytywny wpływ na proces kształtowania się 
w społeczeństwie oraz w firmie odpowiedzialnych postaw 
prospołecznych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju 
ekonomicznego.

A skoro biznes społecznie odpowiedzialny, to nasuwa się 
również określenie organizacja społecznie odpowiedzialna. 
Chyba śmiało można tak powiedzieć o kołach, Krajowym 
Komitecie i całym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 

Józef Bogdaszewski
Prezes Krajowego Komitetu 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo TPD

Należy przypomnieć, że jednym z inicjatorów powołania Komitetu 
był ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego TPD dr n. med. Jerzy 
Leszek Serejski (dzisiejszy patron Kolegium w „Helenowie”). Kra-
jowy Komitet Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo był, powstałym 
w TPD, drugim komitetem. Pierwszym komitetem został, założony 
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Krystynę 
Mrugalską, Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 
Komitet Dzieci Specjalnej Troski wyłączył się ze struktur TPD i stał 
się niezależną organizacją (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym).

Pięć reprezentacji: Konina – miasto, Konina – powiat, 
Słupcy, Brudzewa i Stargardu Szczecińskiego wystartowa-
ło w V Ogólnopolskim Turnieju Rodzinnym TPD. Drużyny 
rywalizowały w prezentacji „Weekend rodzinny w ośrodku 
kultury”, malowaniu plakatów na 90-lecie Towarzystwa, na 
torze wyścigowym oraz w przygotowaniu rodziny do balu 
przebierańców. Jak zwykle, było radośnie i kolorowo.

Krystyna Chowańska, prezes konińskiego TPD, nie 
kryła satysfakcji, że w tegorocznej edycji turnieju uczest-
niczyło tak wiele rodzin zastępczych. – To świadczy o tym, 
że turniej jest potrzebny, że daje dodatkowe możliwości 
integrowania naszych środowisk, nas wszystkich.

Oczywiście nie brakowało dyplomów i nagród. Tuż 
przed rozpoczęciem turnieju odznakami honorowymi 
„Przyjaciel Dziecka” wyróżnieni zostali: Ryszard Wojdak 
i Bogumił Telesiński z CKiS w Koninie oraz Jacek Grabar-
czyk z firmy Sztuka Ogrodowa „Prado”.

Po podliczeniu punktacji jurorzy, którym przewodniczy-

ła Jadwiga Kujawińska, dyrektor CKiS w Koninie, ogłosili 
werdykt. Wygrała drużyna Brudzewa reprezentująca powiat 
turkowski. 

V Rodzinny Turniej TPD w Koninie
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W dniach 11-13 września br. Nowy 
Sącz stał się bardzo „słodkim” mia-
stem. Odbywała się tu Ogólnopol-
ska Konferencja Diabetologiczna 
„Cukrzyca bez tajemnic”, związana 
z uroczystymi obchodami 30-lecia 
Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży z Cukrzycą przy Zarzą-
dzie Głównym Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci.

Konferencja zgromadziła około 180 
uczestników: dzieci i młodzież z ro-
dzicami oraz zaproszonych gości. Nie 
zawiodły również firmy związane z dia-
betologią, które na swoich stoiskach 
prezentowały nowoczesny sprzęt do 
samokontroli i oferowały wartościowe 
materiały edukacyjne.

Konferencja składała się z części 
edukacyjnej, na którą złożyły się: tema-
tyczne wykłady i zajęcia warsztatowe, 
finał III Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy Diabetologicznej „Cukrzyca bez tajemnic” oraz konkurs 
plastyczny „Mój słodki świat”. Część integracyjna to: koncert 
zespołu wokalnego, impreza plenerowa połączona z wystę-
pem kapeli góralskiej i jubileuszowym tortem. Uczestnicy 
zwiedzili również skansen, który przeniósł ich w odległe, 
historyczne czasy.

Część oficjalna jubileuszu odbyła się w sali wido-
wiskowej kina „Sokół” i połączona była z obchodami 
90-lecia Oddziału Miejskiego TPD w Nowym Sączu. Jak 
przystało na taki jubileusz przedstawiono historię powstania 
Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, 
działania w poszczególnych dekadach i wspomnienia osób 
związanych z tym ruchem. Odznaczenia otrzymały osoby, 
które przez wiele lat niosły pomoc chorym dzieciom. Z tej 
okazji pragnę krótko przedstawić działalność samopomo-
cowego ruchu na rzecz dzieci.

3 marca 1979 r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczą-
cego ZG TPD dr. Jerzego Serejskiego, mecenasa Józefa 
Krajskiego – prawnika TPD i lekarza pediatry dr Alicji Symoni-
des–Ławeckiej doszło do spotkania osób zainteresowanych 
problemami dzieci chorych na cukrzycę. Uczestniczyli w 
nim lekarze, rodzice chorych dzieci, przedstawiciele resortu 
zdrowia i opieki społecznej, działacze TPD i ZHP. Wkrótce 
powołano Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, a 
pod koniec lat 90. poszerzono nazwę o słowo „młodzież”.

Hasło przewodnie tych działań, aktualne zresztą do dzi-
siaj, to: O pełnię życia dla dzieci z cukrzycą.

Poprzez TPD ta odgórna inicjatywa rozprzestrzeniła się 
na całą Polskę, powstały specjalistyczne Koła Przyjaciół 
Dzieci z Cukrzycą we wszystkich wojewódzkich miastach. 
Pierwszą Przewodniczącą Krajowego Komitetu była dr Alicja 
Symonides–Ławecka. Przez lata pracy zawodowej swoje 
lekarskie umiejętności i wielkie serce oddawała dzieciom i 
młodzieży z cukrzycą. Niestety na jubileuszu 30-lecia była 
Wielką Nieobecną.

Główne cele, jakie sobie wtedy wytyczono, to: dobre le-
czenie, opieka, wychowanie i wypoczynek dzieci chorych na 
cukrzycę. Szczegółowy charakter tych celów zależał jedynie 
od uwarunkowań danego czasu, tj. od sytuacji ekonomicz-
nej, rozwoju medycyny itp.

W latach 80-tych głównym problemem stało się za-
spokajanie potrzeb egzystencjalnych (kartki na żywność, 
rekompensaty), ale również starano się o import insu-
lin monokomponentnych, tworzono banki insuliny i banki 
glukometrów – urządzeń do badania poziomu cukru we 
krwi. Wydano pierwszy „Poradnik dla rodziców” autorstwa 
dr Olszowskiej, dr Ludwiczak i dr Symonides–Ławeckiej. 
Wkrótce, dzięki współpracy i pomocy Komisji Charytatyw-
nej Episkopatu Polski, została wydana książka prof. Luter 
B. Travisa w polskim opracowaniu doc. Wiesławy Bartnik 
„Podstawowe wiadomości o cukrzycy insulinozależnej”. 
Wydanie tej książki uznano za największe osiągnięcie w 
diabetologii pediatrycznej. Pięć lat później wznowiono wy-
danie tej cennej książki.

O tym, jak w tym czasie temat cukrzycy u dzieci był spo-

30-lecie Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

Jednoczą nas sprawy trudne
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łecznie nieznany, świadczą słowa wypowiedziane na zjeździe 
z okazji 10-lecia działalności.

Dr Symonides–Ławecka: Ukrywanie cukrzycy spowodo-
wane jest tym, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy tole-
rancyjni. Należy zacząć akcję popularyzacyjną, aby choroba 
nie była wstydem.

Doc. Hanna Dziatkowiak: Wszystko, co narzucone jest dziec-
ku, będzie dla niego złe. Akceptacja choroby i samego siebie 
zależy od metody podejścia, zarówno rodziców, jak i lekarzy. 

Drugą przewodnicząca Komitetu była doc. Wiesława 
Bartnik z Gliwic, której główną troską była taka pomoc mło-
dym ludziom, by prawidłowe leczenie nie przeszkadzało im 
w zdobywaniu wiedzy i zawodu. Stworzono ruch młodych 
ludzi leczonych insuliną, tzw. Insulin Club. Pod tym samym 
tytułem zaczęło wychodzić czasopismo. Pani Bartnik z wielką 
radością uczestniczyła w naszej konferencji.

Wielką troską następnej przewodniczącej Lidii Lekacz 
z Krakowa była organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla 
dzieci. Niestety nie uczestniczyła w naszym jubileuszu.

Wiele wspomnień przekazała nam Krystyna Szwast, wie-
loletnia pracownica ZG TPD, która z zaangażowaniem wspo-
magała przez lata naszą działalność. Starano się wówczas 
o zapisy prawne zapewniające bezpłatne zaopatrzenie w 
paski testowe do oznaczania poziomu cukru we krwi oraz w 
insulinę. Dążono do ujednolicenia leczenia dzieci i młodzie-
ży we wszystkich ośrodkach w kraju i zapewnienia opieki 
psychologicznej. Zabiegano o pomoc materialną państwa 
dla rodzin, edukację nauczycieli, o pracę dla młodych ludzi 
chorych na cukrzycę.

W obecnym dziesięcioleciu razem z Elżbieta Galińską z 
Lublina naprzemiennie pełnimy funkcję przewodniczącej w 
naszym Krajowym Komitecie. Staramy się godnie zastępo-
wać nasze poprzedniczki i kontynuować działania prowadzą-
ce do pełni życia dzieci z cukrzycą. Wprowadziłyśmy nową, 
myślę, że ciekawą formę edukacyjną – Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Diabetologicznej, wydana została broszura eduka-
cyjna „Dziecko z cukrzycą w placówkach oświatowych”, 
publikujemy artykuły na temat cukrzycy w czasopismach, 
jesteśmy współorganizatorami konkursu plastycznego „Po-
maluj życie na nowo”. Staramy się utrzymywać ścisły kontakt 
z naszymi kołami i współpracować z samodzielnymi stowa-
rzyszeniami działającymi na rzecz naszego środowiska.

Znakiem obecnego czasu jest powstanie w 2008 r. Ogól-
nopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży Chorym na Cukrzycę, której członkiem stał się Krajowy 
Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.  

Spotkanie w Nowym Sączu po raz kolejny potwierdziło 
starą prawdę, że człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek, 
że szczególnie jednoczą nas sprawy trudne.

Wyrażam ogromną nadzieję, że to, co zostało rozpo-
częte 30 lat temu, będzie trwało. Będą to robić nowi ludzie, 
zapewne pojawią się nowe formy pracy, ale idea wzajemnej 
pomocy zostanie ta sama. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do serdeczne-
go klimatu tego spotkania, a Okręgowemu Oddziałowi TPD 
w Nowym Sączu za wielką gościnność. 

lek. stom. Elżbieta Dębska 
Przewodnicząca Krajowego Komitetu Przyjaciół

Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą przy ZG TPD 

90 lat TPD w Nowym Sączu

W dniach 11-13 września br. w Nowym Sączu odbyły 
się uroczyste obchody 90–lecia TPD i 30-lecia Krajowego 
Komitetu Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. Spotkanie rocznicowe 
połączono z konferencją popularnonaukową pt. „Cukrzyca 
bez tajemnic”. 

W uroczystości uczestniczyli goście z całej Polski: prezes 
TPD Wiesław Kołak, dyrektor Biura ZG TPD Jolanta Szklar-
ska, działacze TPD, rodzice i dzieci chore na cukrzycę. Nie 
zabrakło także władz Nowego Sącza reprezentowanych 
przez przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego 
i wiceprezydent Miasta Bożenę Jawor.

W sobotę 12 września w MCK Sokół prezes sądeckiego 
Oddziału Okręgowego TPD Kazimierz Sas przypomniał 
historię naszej organizacji na Sądecczyźnie. O dorobku 
Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą mówiła 
jego przewodnicząca Elżbieta Dębska. Przewodniczący 
Rady Miasta Artur Czernecki wręczył przedstawicielom 
TPD Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego 
Sącza”. 

Jubileusz był także okazją do wręczenia odznaczeń i 
wyróżnień oraz przekazania gratulacji od przedstawicieli 
różnych środowisk. Spotkanie zakończył koncert Dziecię-
cego Zespołu Regionalnego Sądeczoki z Pałacu Młodzie-
ży. Po południu odbył się piknik integracyjny. W niedzielę 
uczestnicy konferencji zwiedzili Sądecki Park Etnograficzny 
i Miasteczko Galicyjskie. 

Lista odznaczonych znajduje się na stronie internetowej 
ZG TPD: www.tpdzg.org.pl oraz na stronie Urzędu Miasta 
Nowy Sącz.

Jolanta Szklarska

Wszystkim Czytelnikom
 „Przyjaciela Dziecka”, 
Dzieciom, Rodzicom, 

Działaczom, Wolontariuszom 
i Sponsorom TPD 

– Przyjaciołom Dzieci
Zdrowych i Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia
oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Redakcja

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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W tym roku już po raz piętnasty w ławach poselskich za-
siedli uczniowie gimnazjów i liceów z całej Polski jako Sejm 
Dzieci i Młodzieży, który od 1994 r. zbiera się w Dzień Dziec-
ka. Polska jest pierwszym krajem w Europie, który zorgani-
zował dziecięce i młodzieżowe obrady sejmowe. Podobne 
parlamenty działają obecnie także we Francji, w Portugalii, 
w Wielkiej Brytanii, w Finlandii oraz w Czechach. 

Warunkiem otrzymania mandatu poselskiego było napi-
sanie pracy na jeden z następujących tematów: 

Tegoroczne obrady XV Sejmu Dzieci i Młodzieży odby-
wały się pod hasłem „Młodzi wobec wydarzeń roku 1989”. 
Posiedzenie rozpoczęło odczytanie listów od prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. Następnie 
głos zabrali minister edukacji Katarzyna Hall, rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak oraz marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski. Dalsze obrady prowadzone były przez mło-
dych marszałków, których w tej bardzo odpowiedzialnej 
roli wspierali zamiennie marszałkowie „dorosłego” Sej-
mu – Bronisław Komorowski, Jarosław Kalinowski i Jerzy 
Szmajdziński. Debatowano nad ważnymi aktami prawnymi 
związanymi z wydarzeniami roku 1989. Pierwszym za-
daniem było podjęcie Uchwały w sprawie upamiętniania 

tych wydarzeń. Młodzi posłowie jednogłośnie przyjęli treść 
dokumentu, w którym postulują godne uczczenie przypa-
dającej w dniu 4 czerwca 2009 roku 20. rocznicy wyborów 
oznaczających koniec systemu totalitarnego i początek de-
mokracji w Polsce. Następnie posłowie zajęli się projektem 
apelu w sprawie zbliżających się wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w dniu 7 czerwca, zwrócili uwagę na problem 
odpowiedzialności wyborców za podejmowane decyzje, 
wezwali do umacniania demokracji poprzez kształtowanie 
postaw obywatelskich. Po głosowaniu projekt apelu, wraz 
z poprawkami został przez Sejm przyjęty. Młodzi posłowie 
podjęli także uchwałę z okazji Roku Solidarności, w której 
podkreślili znaczenie wydarzeń roku 1989: solidarności 
międzyludzkiej, obrad Okrągłego Stołu, działań opozycji, 
zasług Lecha Wałęsy.

Po zakończeniu obrad młodzi posłowie zwiedzili gmach 
Sejmu. Były też przygotowane przez partie polityczne ulotki, 
plakaty, maskotki itp. Znany parlamentarzysta Dariusz Rosati 
opowiadał młodzieży o pracach Parlamentu Europejskiego. 
Na pożegnanie zaproszono dzieci i młodzież do sejmowej 
restauracji na obiad.

Aneta Purzycka

„Z ogniska do samorządu, z samorządu do Parla-
mentu. Dziecięcy świat bez przemocy.” Na taki temat  16 
czerwca 2009 r. obradował VII Mazowiecki Dziecięcy Sejmik 
Ogniskowy zorganizowany ze środków Biura Edukacji Urzę-
du m. st. Warszawy przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W Sejmiku wzięli udział wychowankowie warszawskich 
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD: przy ul. 
Pabla Nerudy 1, ul. Synów Pułku 2, ul. Narbutta 27 a, ul. 
Częstochowskiej 11/15, ul. Grochowskiej 259 a, ul. Kępnej 
2/4, ul. Wileńskiej 7, ul. Armii Krajowej 32, ul. Szafirowej 58, 
ul. Starego Doktora 2, ul. Monte Cassino 6, ul. Wokalnej 1, 
ul. Narutowicza 10 w Sulejówku, ul. 3 Maja 56 w Pruszkowie 
i Ośrodka ZG TPD „Helenów”. 

W obradach Sejmiku uczestniczył Wiesław Kołak – prezes 
Zarządu Głównego i Oddziału Mazowieckiego TPD, Tadeusz 
Ross – poseł na Sejm RP, Mariusz Oprządek – radny Dzielni-
cy Warszawa Ochota, prezes Oddziału Dzielnicowego TPD 
Warszawa Ochota. Pismo do dziecięcych parlamentarzystów 
wystosował poseł na Sejm RP Michał Szczerba.

Dziecięcy posłowie obradowali w trzech komisjach te-
matycznych nawiązujących do podtematu: Dziecięcy świat 
bez przemocy. 

Komisja I: Jak dzieci powinny nad sobą pracować? 
Czego się nauczyć? Do czego dążyć? Jakich praw bronić, 

aby w pełni mogły uczestniczyć w życiu obywatelskim? Jak 
i gdzie spędzać czas wolny od nauki? Jak się zachowywać, 
aby ich środowiska rówieśnicze i szkolne były bezpieczne? 
Czy oprócz praw, dzieci powinny mieć obowiązki: jeśli tak, 
to jakie i wobec kogo?

Komisja II: Czego oczekujemy od rodziców i opiekunów? 
Jakie warunki powinni nam stworzyć? Jakich praw wobec 
nas powinni przestrzegać? Jaka powinna być rodzina dają-
ca poczucie bezpieczeństwa. Czy współczesna rodzina ma 
gdzie uzyskać pomoc, jeśli takiej potrzebuje?

Komisja III: Jakie mamy oczekiwania związane z naszą 
przyszłością i poczuciem bezpieczeństwa w stosunku do 
władz: samorządowych, rządowych, parlamentarzystów. 
Jakie działania powinny podjąć, aby dzieci i ich rodzi-
ny czuły się bezpieczne? Czego brakuje w dzisiejszych 
przepisach? Czy władze reagują na wnioski swoich wy-
borców?

Podczas debaty przyjęto wiele wniosków adresowanych 
do różnych odbiorców. Wszystkie zostały przyjęte i stanowią 
podstawę REZOLUCJI SEJMIKOWEJ, która zostanie przed-
stawiona właściwym instytucjom i urzędom. 

Prezydium Sejmiku zaproponowało, aby dokument ten 
wręczany był przez uczestników VII Sejmiku Ogniskowego.

Jolanta Szklarska

1 czerwca 2009 – XV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Obrady młodych parlamentarzystów

VII Mazowiecki Dziecięcy Sejmik Ogniskowy
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Cukrzyca u dzieci i młodzieży

Kropelki życia
Proponujemy czwarty artykuł na temat cukrzycy u dzieci i młodzieży. Omawiany problem tym 
razem dotyczy potrzeby podawania insuliny.

Cukrzyca typu 1, na którą chorują dzieci i młodzież, zwa-
na jest insulinozależną, bowiem jedyny sposób jej leczenia 
to podawanie insuliny, hormonu, który organizm przestał wy-
twarzać. A dlaczego nie wytwarza? Bo uszkodzeniu ulegają 
komórki trzustki produkujące właśnie insulinę. 

Czy insulina jest tak bardzo ważna? Tak, bardzo. W 
środowisku diabetyków nazywamy ją kropelkami życia, 
bowiem jest potrzebna tak samo jak pożywienie, woda i 
powietrze. Odpowiedzialna jest za przyswajanie spożywa-
nych posiłków – węglowodanów, białek i tłuszczów. Jest 
niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka i 
jego dojrzewania.

W cukrzycy insulina podawana jest w zastrzykach lub za 
pomocą osobistej pompy insulinowej. Ma to jak najbardziej 
zbliżać do fizjologicznej pracy trzustki. Dobre prowadzenie 
choroby wymaga wykonywania pewnych czynności i po-
dejmowania odpowiednich decyzji – nazywamy to samo-
kontrolą. Określenie to sugeruje, że każdego dnia dziecko 
i jego rodzice samodzielnie kontrolują przebieg choroby i 
jej leczenie.

Samokontrola konieczna jest niezależnie od metody 
podawania insuliny. Nawet ta najnowocześniejsza, przy po-
mocy osobistej pompy insulinowej, nie zwalnia z wnikliwej i 
rzetelnej samokontroli.

Na samokontrolę składają się przede wszystkim: odpo-
wiednie podawanie insuliny, badanie poziomu cukru we krwi, 
zachowanie zasad prawidłowego odżywiania z umiejętnością 
wyliczania tzw. wymienników węglowodanowych i białkowo-
tłuszczowych oraz odpowiednie przygotowanie do wysiłku 
fizycznego. O tych sprawach dość szczegółowo pisałam w 
poprzednich artykułach. 

Aby podjąć samokontrolę i widzieć w niej szansę na pra-
widłowe leczenie konieczne są:
–  odpowiednia edukacja dzieci, młodzieży, ich rodziców 

i rodzin w momencie zachorowania, a następnie stała, 
systematyczna reedukacja. 

–  motywacja do leczenia związana z akceptacją faktu za-
chorowania.
Informacja o chorobie przewlekłej, niewyleczalnej jest dla 

każdego wiadomością trudną do przyjęcia. Kiedy dotyczy 
dziecka, zwłaszcza naszego – tym bardziej. Pierwszy mo-
ment to niedowierzanie i próba wyrzucenia tej wiadomości 
jako niemożliwej. Kiedy jednak diagnoza nie budzi wątpliwo-
ści i dziecko zaczyna otrzymywać insulinę, rodziców ogarnia 
rozpacz, nieukrywany żal, często płaczą.

Potrzebna jest im mądra, spokojna rozmowa, która poka-
że, że będą w stanie sprostać problemowi, ale wymagać to 

będzie od nich dużo trudu i cierpliwości. Przy odpowiednich 
staraniach życie dzieci może być równie szczęśliwe, jak ich 
zdrowych rówieśników. Lekarz powinien rozwiać wątpliwo-
ści rodziców, czy ich dotychczasowe życie rodzinne będzie 
mogło nadal normalnie się toczyć. Należy rozproszyć mity 
funkcjonujące w społeczeństwie na temat diety cukrzycowej 
i obaw przed insuliną. Trzeba powiedzieć, że dziecko będzie 
mogło chodzić do przedszkola i szkoły, a także realizować 
swoje pasje i marzenia. 

Należy wskazać rodzicom, że powinno się odpowiednio 
„wkalkulować” chorobę dziecka w codzienność rodziny. 
Warto pokazać osiągnięcia światowej diabetologii i zapew-
nić, że dzieci w naszym kraju leczone są bardzo dobrze, 
na tym samym poziomie jak w innych krajach rozwiniętych. 
Ważne jest również wyjaśnienie, jakie są przyczyny choroby, 
a przede wszystkim informacja, że nikt nie jest winny temu, 
że dziecko zachorowało. 

Pierwszą rozmowę może przeprowadzić psycholog, le-
karz, pielęgniarka, ale może to być również inny rodzic, 
działający w organizacji samopomocowej na rzecz środo-
wiska diabetyków. Rodzice chorego na cukrzycę dziecka są 
najlepszym wsparciem, bowiem są autentycznym dowodem, 
że to co mówią, jest prawdą. Ponadto kłopoty przeżywane 
wspólnie z innymi stają się lżejsze do udźwignięcia.

Kiedy pierwsze trudne emocje nieco się wyciszą, rozpo-
czyna się proces edukacji diabetologicznej, aby po wyjściu 
ze szpitala rodzina mogła właściwie kontynuować leczenie. 
Potrzeba kilku lub kilkunastu dni, aby zapoznać dokładnie 
rodzica czy młodego diabetyka z problemami i pomóc im 
przyswoić sobie odpowiednią ilość wiedzy i umiejętności, 
by mogli podjąć samodzielne funkcjonowanie z chorobą w 
domu.

Oczywiście sposób edukacji, formę i zakres przedstawia-
nych problemów należy bezwzględnie uzależnić od moż-
liwości edukowanych osób, tzn. od stanu emocjonalnego 
rodziców i ich gotowości do edukacji, od wieku dziecka, 
wiedzy ogólnej, wykształcenia rodzica i dziecka.

Podstawą edukacji jest poznanie w odpowiednim zakre-
sie biologii i fizjologii człowieka, wyjaśnienie istoty cukrzycy 
typu 1, poznanie zasad prawidłowego odżywiania, a na-
stępnie szczegółowe nauczanie w zakresie wszystkich ele-
mentów samokontroli (oznaczanie poziomu cukru we krwi, 
podawanie insuliny, wyliczanie wymienników, przygotowanie 
do podjęcia wysiłku fizycznego itd.). Celem takiego planu 
edukacji jest stopniowe wyrabianie u pacjenta umiejętności 
myślenia diabetologicznego. Jeśli problem rozumiemy, 
łatwiej sobie z nim poradzimy. Dobrą formą edukacyjną jest 
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wizualizacja przekazywanych treści – rysunki, schematy, 
wykresy insulinoterapii, syntetyczne notatki. Skuteczne jest 
też animowanie wspólnego odkrywania wiedzy, czyli ciągłe 
prowokowanie osoby edukowanej do odpowiedzi na pyta-
nia, do wspólnego analizowania różnych sytuacji, tak aby 
nie tylko słuchała. Kolejną formą uczenia jest podawanie 
i omawianie przykładów związanych z codzienną samo-
kontrolą, omawianie prawidłowych decyzji i analizowanie 
popełnianych błędów.

Praca edukacyjna powinna być oczywiście wspoma-
gana przez odpowiednią literaturę, broszury edukacyjne, 
czasopisma i inne materiały dydaktyczne, jak piramida po-
karmowa. W czasie pobytu na oddziale szpitalnym dziecko 
i członkowie rodziny muszą opanować czynności manualne 
związane z wykonywaniem badania poziomu cukru we krwi, 
z podawaniem insuliny, z obsługą pena, z badaniem moczu 
na obecność cukru i acetonu.

Istotne jest, by wspólnie z rodziną przedyskutować i 
ustalić tryb życia dziecka i umiejętnie przystosować insulino-
terapię. Rodzice, jeśli będą wiedzieć i rozumieć, jak działają 
różne rodzaje insuliny, jak zinterpretować wyniki badań po-
ziomu cukru, będą zawsze mogli być partnerem lekarza w 
leczeniu choroby własnego dziecka. W czasie edukacji warto 
wspólnie ustalić kilkudniowy jadłospis z uwzględnieniem pro-
duktów, które dziecko lubi, ale jednocześnie z próbą wyelimi-
nowania w całej rodzinie złych nawyków żywieniowych. 

Kiedy dziecko opuszcza szpital, rodzice – mimo nabytych 

umiejętności– są pełni obaw, czy będą w stanie radzić sobie 
samodzielnie. I nic w tym dziwnego – taki lęk przed nową 
rzeczywistością towarzyszy prawie zawsze każdemu. Ważne, 
aby rodzina mogła mieć dobry, łatwy kontakt telefoniczny 
z osobą edukującą, by znajdować potwierdzenie swoich 
decyzji i od razu rozwiewać wątpliwości.

Należy również uświadomić rodzinie, że czasami mimo 
starań, mimo teoretycznie dobrych decyzji, mogą być kło-
poty z utrzymaniem właściwego poziomu cukru. Dlaczego? 
Otóż wcale nie tak łatwo zastąpić fizjologię człowieka. Nasz 
organizm to nie komputer, w którym wszystko odbywa się 
według oprogramowania. Na poziom cukru we krwi mają 
wpływ emocje dziecka oraz inne hormony i tego nie jesteśmy 
w stanie poskromić. 

Aby więc leczyć cukrzycę, trzeba nabrać pewnego dy-
stansu do otrzymywanych efektów leczenia. Cukrzyca to 
codzienne zmagania o dobrą glikemię! Dlatego w tej chorobie 
potrzebna jest ciągła reedukacja, która polega na ciągłym 
ulepszaniu swojej wiedzy i wykorzystywaniu doświadczeń 
– własnych i innych osób. Odbywa się ona podczas każdej 
wizyty lekarskiej, kiedy razem z lekarzem analizuje się popeł-
niane błędy i sytuacje, które sprawiają szczególną trudność.

Na koniec pragnę wspomnieć o roli organizacji działają-
cych na rzecz młodych pacjentów chorujących na cukrzycę. 
Prowadzą one działalność edukacyjno-integracyjną. Są to 
wykłady różnych specjalistów, prezentacje nowoczesnych 
sposobów leczenia cukrzycy, wyjazdy edukacyjno-integra-
cyjne, turnusy rehabilitacyjne, okolicznościowe spotkania. Ta 
działalność, to właśnie szeroko pojęta reedukacja i integracja 
środowiska.

Integracja jest ogromnym wsparciem dla rodziców, a 
wspólne wyjazdy dzieci i młodzieży są nieocenioną wspólną 
nauką swojej niepełnosprawności.

lek. stom. Elżbieta Dębska 
Przewodniczaca Krajowego Komitetu 

Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 
przy ZG TPD

W następnym numerze omówię temat: Dziecko z cukrzycą typu 1 w 
placówkach oświatowych.

Zasłużony dla Warszawy
22 czerwca 2009 r. prezes TPD Wiesław Kołak, w 

imieniu ZMOW TPD, odebrał odznakę „Zasłużony dla 
Warszawy”, którą Kapituła przyznała Zarządowi Ma-
zowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. To zaszczytne wyróżnienie zostało 
przyznane TPD za wybitne osiągnięcia w dziedzinie or-
ganizowania opieki i pomocy dla dzieci znajdujących 
się w trudnych warunkach życiowych. 

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w Pałacu 
Kultury i Nauki.

I.M.
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W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym  
w Płońsku 

Prowadzony w Płońsku Ośrodek Rehabilitacyjno-Wy-
chowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał dzięki 
staraniom rodziców, którzy w ramach działalności TPD utwo-
rzyli Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo. Zabiegali oni o zorganizowanie tego ośrodka, 
ponieważ nie było na tym terenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej i rehabilitacyjnej dla dzieci z takimi schorze-
niami, jak mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina opo-
nowo-rdzeniowa, opóźnienia psychoruchowe, niedowłady 
połowicze, dystrofia mięśniowa, zespół nadpobudliwości 
ruchowej, zespół Downa, autyzm i inne.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy mieści się w 
budynku parafialnym przy ulicy Ks. Romualda Jaworskie-
go 3. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb 
przebywających tu dzieci. W ostatnim okresie zakupiono 
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i zatrudniono: trzech 
rehabilitantów, masażystę, oligofrenopedagoga, pedagoga 
oraz dwóch terapeutów zajęciowych. Ośrodek udziela więc 
specjalistycznej i kompleksowej pomocy zdrowotnej. W oce-
nie rodziców przebywających tu dzieci – mówią Agnieszka 
Antosik, prezes Oddziału TPD w Płońsku i Monika Zimna-
woda, przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom – to osoby, 
dzięki którym placówka tętni życiem, jest wysoko oceniana 
przez miejscowe środowisko, a dzieci są szczęśliwe.

Aktualnie pod opieką koła jest ponad 100 dzieci, z czego 
50 regularnie uczestniczy w zajęciach ośrodka. Z radością 
biorą udział w organizowanych piknikach, w koloniach i 
olimpiadach. Chętnie uczestniczą w imprezach, zarówno 
tych wewnętrznych, jak i środowiskowych. 

Na prowadzenie ośrodka pozyskiwane są środki z 
PFRON-u, Urzędu Miasta Płońska, Starostwa Powiatowego, 
od Wojewody Mazowieckiego i z Urzędu Marszałkowskiego. 
Dużej pomocy udziela Bank Żywności SOS w Warszawie.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej  
w Miętnem koło Garwolina

Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Miętnem istnieje od 2000 
roku. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej, wymagającej wieloprofilowej rehabilitacji. Prowadzone są 
tutaj następujące pracownie: działań twórczych, przyrodniczo-
gospodarcza, plastyczna, artystyczna i umiejętności społecz-
nych. Celem nadrzędnym działalności jest rehabilitacja spo-
łeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, 
rozwijania zaradności osobistej i sprawności psychofizycznych 
niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia, zwłaszcza 
funkcjonowania na rynku pracy chronionej.

Uczestnicy Warsztatu tradycyjnie biorą udział w miejskich 
i powiatowych uroczystościach i imprezach, np. w uroczy-
stościach Niedzieli Palmowej, w powiatowych dożynkach i 
innych imprezach, a przy okazji prezentują swoją twórczość 
i wyroby artystyczne.

Osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby jak 

inni ludzie. Pragną podróżować, zwiedzać i poznawać nowe, 
ciekawe miejsca. Organizujemy więc wycieczki – mówi Józe-
fa Jarzyna, kierownik WTZ. – Uczestnicy mile wspominają 
pobyt w Medziugorie, w Chorwacji i Wilnie, także zwiedzanie 
Warszawy i tygodniową wycieczkę w góry, gdzie – dzięki PKS-
owi – po raz pierwszy mogły wziąć udział osoby na wózkach. 
Niektóre z naszych marzeń spełniają się dzięki temu, że udaje 
się nam spieniężyć część wyrobów warsztatowych oraz dzięki 
naszym hojnym sponsorom i dzięki ludziom dobrego serca, 
którzy od kilku lat przeznaczają 1 % podatku na nasze cele.

Przy Warsztacie działa Koło Pomocy Dzieciom o Niepeł-
nej Sprawności Ruchowej, dzięki któremu od 2002 roku jest 
prowadzona rehabilitacja podopiecznych. Zaopatrzenie w 
urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny posiadamy dzięki dużej 
pomocy ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Znacznej pomocy udziela nam 
Starostwo Powiatu Garwolińskiego oraz samorządy miast i 
gmin w tym powiecie.

Moim zdaniem, społeczność osób z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Miętnem nie odbiega od postaw osób pełno-
sprawnych – podkreśla Józefa Jarzyna.

Jesteśmy uczestnikami WTZ  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Uruchomienie dla nas, osób niepełnosprawnych, Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 
stało się wielkim wydarzeniem – opowiadają jego uczestnicy 
wraz z kierownikiem Elżbietą Gauzą. – Po wielu latach ocze-
kiwań znaleźliśmy się w placówce, która prowadzi z nami 
zajęcia rehabilitacyjno– terapeutyczne w pięciu pracowniach: 
multimedialnej, gdzie zapoznajemy się z podstawami obsługi 
komputera, w tkacko-krawieckiej, muzyczno-teatralnej, go-
spodarstwa domowego i plastycznej 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej otaczani jesteśmy co-
dzienną opieką lekarską psychologiczną i logopedyczną. 
Prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, są zajęcia z aerobiku, 
jest hydroterapia i rehabilitacja indywidualna, która umożliwia 
lepsze funkcjonowanie osobom na wózkach inwalidzkich i z 
zaburzeniami ruchowymi.

Niezmiernie ważny jest dla nas udział w różnego rodzaju 
rozgrywkach sportowych. Z radością uczestniczymy w Ogól-
nokrajowych Olimpiadach Osób Niepełnosprawnych, także 
w Powiatowych Zawodach w Tenisa Stołowego i w Woje-
wódzkich Zawodach Pływackich. Z chęcią uczestniczymy w 
wyjazdach do teatru, kina czy muzeum. Z ogromną radością 
bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych, bo stają się 
niezapomniane, jak te do Torunia, Częstochowy, Krakowa, 
Zakopanego, Szklarskiej Poręby, Karpacza i Pragi czeskiej.

Kilka razy w roku organizowana jest prezentacja warsz-
tatowych wyrobów, połączona z akcjami dobroczynnymi. 
Uczestnicy i kierownictwo naszego WTZ dziękują mieszkań-
com Nowego Dworu za zainteresowanie się ich działalnością 
oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się 
do utworzenia Warsztatu Terapii: Zajęciowej. 

Opracował Józef Nowak

Dla osób niepełnosprawnych 
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Minęło już kilka m iesięcy od naszej 
dwutygodniowej pielgrzymki do Włoch, 
ale wciąż sobie ją przypominamy w roz-
mowach czy oglądając zdjęcia. Wyjecha-
liśmy z Warszawy 16 maja wczesnym 
rankiem, nocowaliśmy w Brnie, a następ-
nego dnia znaleźliśmy się w Padwie, gdzie 
zwiedziliśmy bazylikę Św. Antoniego i inne 
zabytkowe budowle. Następnie zatrzyma-
liśmy się we Florencji i z tarasu widoko-
wego podziwialiśmy panoramę miasta. 
W mieście zwiedziliśmy bazylikę Santa 
Croce, z przepięknymi nagrobkami zna-
nych postaci m.in. Michała Anioła, a na-
stępnie przejechaliśmy na Piazza Signora, 
przy którym stoi słynny Palazzo Vecchio. 
Zwiedziliśmy także katedrę Santa Maria 
z ogromną kopułą Bruneleschiego oraz 
Wieżę Giotta. Spacer po Florencji zakoń-
czyło przejście przez Most Złotników. 

W drodze z Florencji do hotelu zdarzy-
ła się przygoda, bo popsuł się nasz auto-
kar, ale to nie popsuło nam doskonałych 
humorów. Pani pilotka błyskawicznie zorganizowała nam 
piknik przy autostradzie, ksiądz grał na gitarze, niektórzy 
śpiewali, a byli i tacy co tańczyli. W krótkim czasie włoski 
autokar przewiózł nas do hotelu. Rano wyruszyliśmy auto-
karem ALMATURU do umbryjskiego miasta Asyż. Zwiedzi-
liśmy bazylikę Matki Boskiej Anielskiej, miejsce zgonu Św. 
Franciszka. W bazylice podziwialiśmy freski mistrza Giotto, 
następnie górną część miasta i kościół Św. Klary. Asyż to 
bardzo piękne, stare miasto.

Kolejny dzień naszej pielgrzymki to pobyt w Rzymie, 
który zaczęliśmy od audiencji generalnej u papieża Be-
nedykta XVI. Następnie pojechaliśmy na Wzgórze Late-
rańskie i zwiedzaliśmy bazylikę Św. Jana Na Lateranie 
oraz bazylikę Matki Boskiej Śnieżnej. Część z nas poszła 
na Święte Schody, którymi Pan Jezus chodził do domu 
Poncjusza Piłata. 

Następny dzień w Rzymie rozpoczęliśmy od mszy św. w 
bazylice Św. Piotra, po której udaliśmy się na grób naszego 
papieża Jana Pawła II. Ponadto zwiedziliśmy przepiękne 
Ogrody Watykańskie i Muzeum Watykańskie oraz Kaplicę 
Sykstyńską, w której odbywają się Konklawe, a także ba-
zylikę Św. Piotra. Byliśmy na Placu Hiszpańskim i Placu 
Weneckim. Widzieliśmy Panteon wybudowany w I połowie II 
wieku n.e., Koloseum, most Anioła, Piazza Navona , fontannę 
Czterech Rzek Berniego, Forum Romanum. Zwiedziliśmy 
kościół Quo Vadis, w którym przechowywany jest kamień 
z odciskiem stóp Chrystusa oraz Katakumby – miejsce po-
chówku pierwszych chrześcijan.

Po czterech dniach pobytu w Rzymie udaliśmy się na 
południe Włoch do San Giovanni Rotondo, gdzie w kościele 

Antycznym spoczywa Ojciec Pio. Byliśmy także w szpitalu 
zwanym „Domem ulgi”, którego budowę rozpoczęto z ini-
cjatywy Ojca Pio.

Byliśmy także w Lanciano, gdzie w kościele Św. Fran-
ciszka przechowywane są relikwie cudu eucharystycznego 
(przemiana hostii w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa) a 
następnie w Manapello w Sanktuarium Oblicza Świętego. Na 
krótko pojechaliśmy do Republiki San Marino i zwiedziliśmy 
tam piękną średniowieczną Starówkę.

Kolejny dzień był dniem odpoczynku na morzem niedaleko 
Rimini. Potem bawiliśmy się w parku rozrywki „Italia w minia-
turze”. Zwiedzanie Włoch zakończyliśmy w pięknej Wenecji. I 
tradycyjnie przez Częstochowę wróciliśmy do Polski.

Iza Kulik

VI Pielgrzymka Koła Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD w Warszawie

Wspomnienia z Włoch 

Chłopaki z Potulickiej  
na holenderskim szlaku

Widok na industrialny horyzont w Rotterdamie, szaleń-
stwa w parku rozrywki Efteling, spacer śladami mistrzów piłki 
klubu Feyenoord i pływanie łodzią po tajemniczych kanałach 
Amsterdamu – wszystko to stało się udziałem zwycięskiego 
zespołu rozgrywek piłkarskich „Futbolowe TorPeDy”. Mło-
dzi piłkarze KS Potulicka z ogniska Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie wraz ze swoim trenerem panem Jankiem 
aktywnie spędzili czas na wycieczce. Zwiedzali, oglądali i 
… szaleli! A każdą wolną chwilę poświęcali na to, co lubią 
najbardziej – na kopanie piły!

J.Sz.

Fot. I. K
ulik
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Koło TPD w Kar-
tuzach Maria Pon-
tus założyła w 1953 
roku. Jednocześnie 
wychowywała wła-
sne dzieci. TPD oka-
zało się na długie 
lata dzieckiem przy-
branym. Poświęcała 
mu swój czas także 
wtedy, gdy rodzone 
dzieci dawno dojrza-
ły i usamodzielniły 

się, a ona mogła skorzystać z zasłużonego odpoczynku. 
Ale wtedy uznała, że może poświęcić jeszcze więcej czasu 
innym dzieciom: biednym, opuszczonym, zaniedbanym, 
potrzebującym pomocy i serdeczności. TPD-owska spo-
łeczność Pomorza fetowała ją za to w 50-lecie jej pracy dla 
dzieci, ona zaś prezesurę zarządu koła przekazała młodszej 
Krystynie Groszkowskiej i pracowała dalej jako Honorowy 
Prezes TPD w Kartuzach. 

Urodziła się w 1914 roku i skończyła Wyższą Szkołę Han-
dlową w Stryju niedaleko Lwowa. Gdyby nie wojna, swoją 
pasję społecznika, którą zaczęła w harcerstwie, realizowała-
by zapewne w rodzinnym Pińsku na Kresach Wschodnich. 
Pracując jako wychowawczyni w Szkole Kupieckiej, była 
jednocześnie podharcmistrzem w hufcu im. Emilii Plater. 

Pontusowie należeli do pierwszych, którzy zdecydowali się 
na opuszczenie domu i stron rodzinnych. Po trudnych przeży-
ciach wojennych i okupacyjnych Maria Pontus wraz z rodziną 
w 1945 roku, po wielodniowej tułaczce, dotarła do Kartuz. 
Początkowo mieszkaliśmy w bardzo prymitywnych warunkach 
w barakach – wspomina po latach pani Maria.– Gdy burmistrz 
Kartuz pan Lewiński przydzielił nam mieszkanie, mogliśmy 
wreszcie rozpocząć normalne życie na nowym miejscu.

O 95-letniej Marii Pontus mówią dziś w Kartuzach: naj-
starsza i najbardziej popularna mieszkanka miasta. Pod-
kreślają jej sprawność umysłową i fizyczną, która pozwala jej 
nadal czynnie sprawować honorową funkcję prezesa TPD. 
Bo nadal uczestniczy w organizowaniu letniego wypoczynku 
najbiedniejszych dzieci i w innych pracach. 

W powojennej biedzie, gdy instytucje państwowe nie 
dawały rady zaspokajać ogromnych potrzeb, działalność 
społeczników we współpracy z rodzicami łagodziła najwięk-
sze niedostatki. Rodzice chętnie włączali się do organizo-
wania półkolonii, osiedlowych czy podwórkowych imprez 
plenerowych, wycieczek i obozów, tych ostatnich wspólnie 
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Po wojennych do-
świadczeniach zorientowali się, że sami muszą zadbać o 
interesy dzieci.

Maria Pontus jako emerytka nadal poświęca swój czas 
dzieciom, ale pragnie oddać honor tym, którzy już odeszli lub 

z różnych względów czynić tego nie mogą. Wspomina ludzi, 
którzy przyszli po pierwszym pionierskim zaciągu. Zgłosili 
się mężczyźni: Edmund Lisewski, Kazimierz Osipów, Leon 
Brylewski, ale i kobiety: Urszula Adamowicz, Helena Grego-
rek, Zofia Horska, Aleksandra Malder, Teodora Niklas, Anna 
Rębajło, Kazimiera Żuk i inni. Wspaniali ludzie o niezliczonych 
pomysłach, w których realizowali rodzicielskie podejście 
nie tylko do swoich dzieci. Obecnie społecznicy działają w 
innych warunkach niż ci, którzy pozostali w pamięci Marii 
Pontus, więc władze lokalne powinny ułatwiać ich aktywność 
i zabiegać o napływ młodszych – uważa sędziwa społecz-
niczka. Do stulecia brakuje jej tylko 5 lat.

 Opracowała Alicja Basta

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kartuzach

Maria Pontus – pół wieku z dziećmi

TPD w Łomży 

Statuetka dla Stanisława Krasowskiego 

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Białymstoku, z okazji VII Podlaskich Dni Rodziny uhonoro-
wała Stanisława Krasowskiego, prezesa Oddziału Okrę-
gowego TPD w Łomży Statuetką za zaangażowanie i wkład 
pracy w ich organizację oraz działalność na rzecz dzieci i 
rodziny.

Stanisław Krasowski pełni społeczną funkcję prezesa 
Zarządu Okręgowego TPD w Łomży od 30 lat. Przez ten 
czas dał się poznać jako dobry znawca problematyki dzieci 
i ich rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych i 
bytowych. Sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność 
były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej przez niego 
pracy. Dzięki kreatywności, zdolnościom organizacyjnym 
oraz umiejętności sprawnego działania z powodzeniem pełni 
nadal funkcję prezesa. 
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Dziecko w liczbach

– 43 % dzieci w Polsce przewlekle choruje
– 60 % dzieci nie ma dostępu do pediatry
–  47 % chłopców w wieku 15-19 lat i 44 % dziewcząt 

w wieku 15-19 lat pije alkohol
–  34 % dzieci w wieku przedszkolnym nie chodzi do 

przedszkola

Wybrane z „Dziennika” z dnia 3.06. 2008 r. 
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W Obornikach Śląskich
Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 

Obornikach Śląskich, reprezentowane przez pana 
Stanisława Brańskiego zorganizowało wypoczynek 
wakacyjny dla dzieci i młodzieży. Dzięki wielu wy-
siłkom organizatora i pozyskaniu sponsorów na 
kolonię mogło wyjechać 30 uczestników.

Miejscem docelowym uczestników kolonii wy-
poczynkowej TPD był pensjonat „Helena” w Białym 
Dunajcu, prowadzony przez gazdów Helenę i Włady-
sława Pańszczyk. Dzieci przebywały pod opieką pani 
kierownik: Agnieszki Błachut oraz wychowawców: 
Anny Chelińskiej i Justyny Kędziory. Kolonia trwała 
14 dni, podczas których zwiedziliśmy Zakopane oraz 
najbliższe okolice Białego Dunajca. 

Największą atrakcją pobytu na kolonii stały się 
częste wizyty na basenie termalnym w Szaflarach. 
Każdy uczestnik mógł tu znaleźć coś dla siebie. 
Najmłodsi najchętniej korzystali ze zjeżdżalni, jeży-
ków oraz gejzerów wodnych. Starsi chętniej z sauny, 
jaccuzi czy biczy wodnych. 

Kąpielisko zasilane jest wodą termalną z odwiertu głębino-
wego na poziomie 3040 m, a temperatura w basenach wynosi 
30-380C. Kąpiel i wchłanianie wód kąpieliska korzystnie wpływa 
na organizm, ponieważ jest to woda mocna zmineralizowana, 
wykorzystywana w balneoterapii. Jej właściwości lecznicze dzia-
łają kojąco na układ mięśniowo – stawowy, nerwice, łagodzą 
objawy chorób skórnych i poprawiają samopoczucie. Podczas 
spacerów na basen można było podziwiać piękno najbliższej 
okolicy, w tym malowniczy potok Biały Dunajec. Na Krupówkach, 
które prowadzą do muzeum Kornela Makuszyńskiego, dobrze 
znanego każdemu dziecku twórcy „Koziołka Matołka”, zwracają 
uwagę wyroby rzemiosła i sztuki górali.

Nie mogliśmy oczywiście pominąć Gubałówki (1123 m n.p.m.), 
najbardziej popularnej części Pasma Gubałowskiego – relacjonuje 
Agnieszka Błachut. – Dotarliśmy na szczyt kolejką linowo-tere-
nową, skąd mogliśmy podziwiać panoramę Tatr. Po godzinnym 
spacerku Szlakiem Papieskim doszliśmy do Butorowego Wierchu, 
z którego dwuosobową kolejką krzesełkową wróciliśmy do miasta. 
Przejazd kolejką krzesełkową dostarczył wiele niezapomnianych 
wrażeń, nie tylko ze względu na piękną panoramę Tatr, ale również 
ze względu na ciszę i spokój.

W takiej zadumie dotarliśmy do sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkach. Jest to kościół, który górale wybudo-
wali na dowód wdzięczności za uratowanie życia Ojca Świętego 
podczas zamachu 13.05.1981 r. Papież powiedział: „Piękno tych 
świątyń odpowiada pięknu Tatr i jest odblaskiem tego samego pięk-
na, o którym mówią słowa Wincentego Pola wypisane na krzyżu w 
Dolinie Kościeliskiej: „I nic nad Boga”.

Wędrując po ulicach Zakopanego dotarliśmy do kościoła 
Świętej Rodziny, gdzie podczas mszy św. szukaliśmy pojednania 
z Bogiem. Spacerowaliśmy po cmentarzu na Pęksowym Brzysku, 
który został założony w 1850 roku i skupia ponad 320 grobów. 
Jest to najważniejsza nekropolia regionu. Spoczywają tu najwy-
bitniejsi i najbardziej zasłużeni dla Tatr i Zakopanego ludzie m.in. 
T. Chałubiński, B. Czech, K. Makuszyński, S. Witkiewicz. Z kolei 
w Białym Dunajcu uczestniczyliśmy w VIII Dniu Pstrąga, gdzie na 

dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji: koncerty miejscowych 
kapeli, gry i zabawy, pokazy mody góralskiej. 

Podczas pobytu w pensjonacie uczestnicy kolonii brali czynny 
udział w licznych konkursach organizowanych przez wychowaw-
ców: plastycznych, muzycznych czy sportowych.

W Ostrołęce
Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce 

zorganizował w tym roku zarówno wyjazdowe formy wypoczynku, 
jak i w miejscu zamieszkania łącznie dla 790 dzieci – informuje 
Hanna Grądzka, dyrektor Biura OP TPD w Ostrołęce. 

Dzieci wyjechały na kolonie do Zakopanego, Białego Dunajca, 
Władysławowa i Ustki. Uczestnikami kolonii były głównie dzieci z 
rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Na naszych koloniach 
wypoczywały dzieci pracowników Zakładu Przetwórstwa Mięsne-
go JBB z Łysych, jak też osób indywidualnych. Wypoczynkiem 
wyjazdowym objęliśmy około 550 dzieci. Na zorganizowanie 
kolonii letnich otrzymaliśmy dofinansowanie od Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, z Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodków Po-
mocy Społecznej. Dla wychowanków Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych TPD odbywały się zajęcia świetlicowe oraz 
półkolonie letnie w miejscu zamieszkania. Ponadto 30 dzieci z 
ogniska w Olszewie Borkach wypoczywało na biwaku w Białym 
Gruncie koło Świętajna. Z tych form wypoczynku skorzystało ok. 
240 dzieci. Na zorganizowanie półkolonii i zajęć świetlicowych 
otrzymaliśmy dofinansowanie od prezydenta Ostrołęki, burmistrza 
Myszyńca oraz wójtów Lelisa, Olszewa Borek i Łysych. 

Na zakończenie wakacji 50-osobowa grupa dzieci z ognisk 
TPD uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do Warszawy, któ-
ra przysporzyła wiele wrażeń i na długo pozostanie w pamięci. 
Działacze TPD, wychowawcy i dzieci serdecznie dziękują Panu 
Mateuszowi Korwin-Szymanowskiemu za zaproszenie i pomoc w 
zorganizowaniu tej wspaniałej wyprawy.

i.m.

Wakacje z TPD 

Góry, morze, jeziora, las...
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Gala Jubileuszowa

Krajowy Zjazd  
Delegatów TPD 

 
30 maja 2009 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów 

TPD połączony z uroczystą Galą Jubileuszową zorgani-
zowaną z okazji 90-lecia Towarzystwa. Pierwsza część 
Zjazdu miała charakter uroczystej prezentacji doświad-
czeń i działalności TPD. W drugiej części delegaci Zjazdu 
Sprawozdawczego podsumowali dwuletnią działalność 
TPD.

W galowej części Zjazdu osobom szczególnie zaan-
gażowanym w pracę na rzecz dziecka i rodziny wręczono 
specjalnie ustanowioną Statuetkę TPD w kształcie rąk, które 
symbolizują pomoc i ochronę dziecka zagrożonego w każdej 
trudnej sytuacji. Statuetką uhonorowano 13 osób, m in.: Ho-
norowego Prezesa TPD Stanisława Tułodzieckiego, ś.p. prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego, prof. Adama Strzembosza, 
Marię Łopatkową, prof. Jadwigę Bińczycką. 

 Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Elż-
bieta Matejka odznaczyła za szczególne zasługi dla oświaty 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej siedmioro działaczy 
TPD.

Sześć osób za zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci i 
troskę o ich rozwój zostało wyróżnionych Medalem im. dr. 
Henryka Jordana. Trzynaście osób zostało uhonorowa-
nych – za aktywność i skuteczność w działaniu – Statuetką 
„Skrzydła”. 

W drugiej części Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego 
podsumowali dwuletnią działalność i udzielili władzom TPD 
absolutorium. Ponadto zjazd dokonał dostosowania treści 
paragrafu 44 Statutu do wymogów wynikających z zapisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego.

Zjazd odbywał się w gmachu Polskiej Akademii Nauk przy 
ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. 

J. Szklarska
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Zakończenie konkursu ekologicznego TPD

DBAM O PIĘKNO MEGO 
DOMU – ZIEMI

6 listopada 2009 r. odbyło się w Pomarańczarni w war-
szawskich Łazienkach zakończenie XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Ekologicznego TPD „Dbam o piękno mego 
Domu – Ziemi”, wręczenie nagród dzieciom – laureatom 
oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac.

Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci i 
młodzieży na piękno i znaczenie przyrody oraz całego oto-
czenia człowieka, a w tym szczególnie upowszechnianie 
edukacji ekologicznej, udział w międzynarodowej kampanii 
„Sprzątanie Świata – Polska”, kształtowanie humanitarnej 
postawy wobec zwierząt. 

W liście otwierającym specjalną broszurę okolicznościową 
„90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” minister środowiska 
Maciej Nowicki napisał o konkursie, że jest doskonałą oka-
zją, by skierować uwagę młodych uczestników na problem 
właściwego gospodarowania odpadami oraz poszanowania 
otoczenia. Przeciwdziałanie skutkom nieodpowiedzialnej ak-
tywności człowieka jest jednym z głównych wyzwań ochrony 
środowiska na najbliższe lata. (...) Zarówno dzieci, jak i mło-
dzież swoimi pracami dowodzą, że również mogą promować 
pozytywne wzorce, a w efekcie utrwalać przyjazne środowisku 
zachowania. W tych wszystkich działaniach niezwykle istotne 
jest sięganie do zdolności oraz talentu dzieci i młodzieży, które 
dzięki swojej twórczej pasji i trafnemu spojrzeniu na problem 
ochrony środowiska potrafią przekazać istotne treści. (...) 

Fot. I. M
alanow

ska

Konkurs obejmował w jednej kategorii grupowe inicjatywy 
na rzecz ochrony środowiska, a w drugiej kategorii rysunki 
indywidualne. 

I.M.
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WRĘCZENIE ODZNACZEŃ  
W PAŁACU PREZYDENCKIM 

28 października br. z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
grupa działaczy i pracowników Stowarzyszenia z całego kraju została 
wyróżniona wysokimi odznaczeniami państwowymi. Aktu dekoracji 
dokonała Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska, która sprawuje 
patronat nad jubileuszowymi obchodami TPD. Trzy osoby zostały 
odznaczone Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski; Złote 
Krzyże Zasługi przyznano ośmiu osobom, cztery udekorowano Srebr-
nymi Krzyżami Zasługi, a siedem Brązowymi Krzyżami Zasługi. 

Podczas uroczystości podkreślono wybitne osiągnięcia Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w działalności opiekuńczo-wychowawczej na 
rzecz dzieci biednych, zaniedbanych, potrzebujących pomocy – dzieci 
gorszych szans. Ludzie TPD nie szczędzą sił, aby organizować róż-
norodne formy pomocy dla dzieci, jak: punkty przedszkolne na wsi i 
w małych miejscowościach, środowiskowe ogniska wychowawcze i 
świetlice, koła pomocy i warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepeł-
nosprawnych, dożywianie, wyjazdy na kolonie, akcję „Lato w mieście” 
i wiele innych.

Przyznane odznaczenia są wyrazem uznania i wdzięczności za tę 
bardzo potrzebną pracę na rzecz najmłodszych – powiedziała Maria 
Kaczyńska. 

I.M.

Więcej na stronie internetowej: www.tpdzg.org.pl



PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa tel.: centr. 022 620 03 51

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Dzień  
Dziecka 
w Pałacu 

Prezydenckim
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