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W dniach 27 – 28 
maja 2011 roku odbył się 
XVI Krajowy Zjazd Dele-
gatów Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Pierwszego 
dnia delegaci obradowali 
w pięknej sali Mazowie-
ckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie, 
natomiast drugiego dnia 
Zjazd kontynuowano w 
ośrodku Integracyjnego 

Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku.
Otwierając obrady, prezes ZG TPD Wiesław Kołak w 

ciepłych słowach przywitał zebranych, podziękował za ak-
tywność i współpracę w ciągu wielu lat działalności, a 
szczególnie w ubiegłej kadencji. Przypomniał o ważnych 
wydarzeniach, takich jak obchody 90-lecia Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, które wszędzie były zorganizowane bardzo 
uroczyście oraz wpłynęły pozytywnie na wizerunek TPD 
w lokalnych społecznościach. Podkreślił znaczenie takich 
inicjatyw, jak Forum Kół Przyjaciół Dzieci w Legnicy, dzięki 
któremu udało się pokazać, jak ważne są koła działające w 
szkołach i placówkach oświatowych. A mówiąc o trudnoś-
ciach wyraził nadzieję, że w przyszłej kadencji będą one 
mogły być pomyślnie rozwiązywane. 

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od początku swego ist-
nienia – mówił – wychodziło naprzeciw różnorodnym potrze-
bom dzieci. Po odzyskaniu niepodległości, w latach dwudzie-
stych, trzeba było organizować przede wszystkim pomoc dla 
sierot i dzieci biednych, ale wówczas pojawiło się również 
wiele inicjatyw, które miały na celu zapewnienie dzieciom 
harmonijnego rozwoju np. kuchnie mleczne, poradnie dla 
małych dzieci, ogródki jordanowskie; powstał działający po 
dziś dzień ośrodek „Helenów”. Z naszym stowarzyszeniem 
współpracowali wybitni i światli ludzie, którzy rozumieli, jak 
ważną sprawą dla rozwoju całego społeczeństwa jest troska 
o zorganizowanie właściwej opieki nad dziećmi. 

Obecnie warunki życia się zmieniły, ale cele naszego To-
warzystwa są wciąż takie same. Jesteśmy rzecznikami dzieci, 
rzecznikami ich praw w szerokim tego słowa rozumieniu. Or-
ganizujemy pomoc dla dzieci zdrowych i chorych. Wspaniale 
rozwinął się ruch samopomocowy rodziców na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. Dużym osiągnięciem są też wszelkie 
działania mające na celu wyrównywanie startu życiowego 
dzieci gorszych szans. Należy tu podkreślić znaczenie takich 
placówek jak środowiskowe ogniska wychowawcze, których 
w latach dziewięćdziesiątych było ponad 400 w całym kraju, 
a otaczały opiekę 17 tysięcy dzieci. Ogniska TPD są pomy-
ślane jako placówki profilaktyczno-resocjalizacyjne oferujące 
bardzo dobre, popołudniowe zajęcia dla dzieci, pomoc w 
nauce, dożywianie, a także udział w imprezach rekreacyj-
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nych sportowych, kulturalnych, turystycznych, wyjazdach 
na wycieczki i kolonie. Ważne są też takie programy, jak 
pedagog rodzinny (którego odpowiednikiem ma być obecnie 
asystent rodziny), wychowawca podwórkowy czy pedagog 
uliczny. Taki model pracy środowiskowej zapewnia wspaniałe 
efekty, eliminuje niemal w stu procentach drugoroczność, 
potrzebę umieszczania dzieci w domach dziecka czy stałych 
placówkach resocjalizacyjnych, gdzie proces wychowawczy 
nie przebiega tak skutecznie, jak w naszych placówkach 
środowiskowych. Musimy z jeszcze większą intensywnoś-
cią realizować działania wyrażające się w haśle „Zielone 
światło dla dzieci gorszych szans”. Myślę, że najbliższe 4 
lata poświęcimy wraz z delegatami znajdującymi się na tej 
sali rozwiązywaniu tego problemu. Ale żeby to się udało, nie 
możemy liczyć tylko na pieniądze samorządowe, ale musimy 
zastanowić się, jak jeszcze możemy zdobywać środki finan-
sowe na działalność. Powinniśmy przywiązywać należytą 
wagę do zbierania składek członkowskich. Mamy 80 tysięcy 
członków, co oznacza miesięcznie 80 tys. zł do dyspozycji, 
pod warunkiem ich sprawnego zbierania. Nie wolno nam też 
rezygnować z rozprowadzania znaczków wartościowych, są 
koła i oddziały TPD, które potrafią pozyskać tą drogą pewne 
fundusze. Nadzieje wiązaliśmy z tak zwanym jednym pro-
centem, który miał być szansą zarówno na działalność, jak i 
na funkcjonowanie biur, ale niezupełnie tak jest, gdyż odpis 
1% od podatku został opanowany przez grupy, które zbierają 
pieniądze dla pojedynczych osób, a więc w pewnym sensie 
dla celów prywatnych. Trzeba podkreślić, że pieniądze z 1% 
pochodzą z podatków, zatem minister finansów powinien usta-
lić zasady ich zbierania. Zgodnie z założeniami odpis ten miał 
służyć wszystkim potrzebującym dzieciom, a tak naprawdę 
robi się reklamę dla jednego dziecka i państwowe pieniądze 
są wykorzystywane na indywidualne potrzeby, zaś lokalne 
organizacje, w tym TPD, nie mają pieniędzy na działalność. 

Niemniej musimy się starać pozyskać jak najwięcej osób, 
które będą wspierać naszą organizację i to jest bardzo ważne 
zadanie na najbliższą kadencję.

Warto sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy organi-
zacją bardzo potrzebną w środowisku. Dzięki wszechstron-
ności naszych działań, jak ośrodki adopcyjne, zakładanie 
punktów przedszkolnych, prowadzenie ognisk i świetlic, 
realizowanie takich programów jak rzecznik praw dziecka i 
wielu innych, potrafimy odpowiadać na różnorodne potrzeby 
dzieci w różnym wieku, a także mobilizować społeczeństwo 
lokalne do udziału w ich rozwiązywaniu. W ten sposób przy-
czyniamy się do realizacji ważnego zadania, jakim jest kształ-
towanie społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętajmy o tym, 
gdy prowadzimy rozmowy z wójtem, burmistrzem, radnymi 
czy innymi przedstawicielami władzy samorządowej. Myślę, 
że kolejna kadencja pokaże, że TPD jest organizacją pod 
każdym względem nowoczesną, dobrze służącą dzieciom i 
lokalnym środowiskom. 
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Odznaczenia i wyróżnienia

Ważnym punktem programu podczas Zjazdu było wrę-
czenie odznaczeń i wyróżnień osobom zasłużonym w dzia-
łalności na rzecz dziecka. 

Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci otrzymali: Joanna Staręga – Piasek oraz Leszek Go-
mółka, których zaangażowanie i dokonania są powszechnie 
znane w środowisku TPD.

Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona Irena Mala-
nowska, wieloletnia redaktor naczelna periodyku „Przyjaciel 
Dziecka”, prowadząca również inne wydawnictwa TPD. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Jadwiga Bo-
bek z Bolesławca, Marian Duda z Krosna, Maria Gronczakie-
wicz z Katowic, Lidia Harnik z Tarnobrzega, Mirosław Kędzier-
ski z Ostrołęki, Wanda Kielar z Koszalina, Józef Ludwiczak z 
Zielonej Góry, Zygmunt Pyszkowski ze Szczecina, Grzegorz 
Piestrak z Przemyśla, Urszula Wiesiołek z Katowic.

Odznakę okolicznościową „Przyjaciel Dziecka” za cało-
kształt działań na rzecz dziecka i rodziny otrzymali: Jadwiga 
Galicka – Załęska – prezes łódzkiego Oddziału Regionalne-
go TPD, Stanisław Leszek Stadniczeńko – wiceprezes ZG 
TPD, Kazimierz Pleśniak – prezes Oddziału Okręgowego 
TPD w Legnicy. Medalem im. dr. Henryka Jordana udeko-
rowani zostali: Anna Fabrowska z Sieradza oraz Stanisław 
Madera z Wejcherowa.

Pierwszy dzień Zjazdu swoją obecnością zaszczycili m. 
in. wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki, poseł na Sejm 
RP Henryk Gołębiewski, Maria Łopatkowa, prezes Funda-
cji Zdążyć z Pomocą Stanisław Kowalski, druh Grzegorz 
Woźniak z ZHP.

Podczas Zjazdu zostało przyjęte sprawozdanie meryto-
ryczne i finansowe z działalności ustępującego Zarządu oraz 
wybrano władze Towarzystwa na nową kadencję. Prezesem 
Zarządu Głównego TPD ponownie został wybrany dotych-
czasowy prezes Wiesław Kołak. 

W drugim dniu Zjazdu, po ożywionej dyskusji, delegaci 
przyjęli zmiany w statucie Towarzystwa oraz kierunki działań 
na kadencję w latach 2011– 2015. 

Podczas Zjazdu dokonano zmian w składzie prezydium 
ZG TPD, który obecnie przedstawia się następująco: 

Wiesław Kołak – prezes
Zygmunt Pyszkowski – wiceprezes
Stanisław Leszek Stadniczeńko – wiceprezes
Mirosław Kędzierski – sekretarz generalny
Grażyna Kalińska – skarbnik
Józef Bogdaszewski – członek prezydium
Barbara Głowacka – członek prezydium
Monika Jagodzińska – członek prezydium
Zygmunt Nowaczyk – członek prezydium
Nowymi członkami prezydium ZG TPD są: Grażyna Kaliń-

ska – magister ekonomii i Józef Bogdaszewski, który będzie 
się zajmował przede wszystkim sprawami związanymi z 
działalnością Towarzystwa na rzecz dzieci chorych i niepeł-
nosprawnych. 

PANORAMA 2 program TVP 27 maja o godz. 16.00 
wyemitowała krótką relację ze Zjazdu, którą można było 
obejrzeć na wizji, jak i klikając na link: http://tvp.info/panora-
ma/wideo/27052011-1600/4454271

Zdjęcia z XVI Zjazdu TPD patrz: okładka.

Zielone światło dla dzieci 
gorszych szans!

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze dobro naszej organizacji, zwracam się 

z prośbą do wszystkich działaczy, członków i sympatyków 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W tym roku echo ogólnoświatowego kryzysu dotarło 
niestety i do Polski. Z jego skutkami spotykamy i borykamy 
się w codziennej pracy zarówno na poziomie lokalnym, jak 
i krajowym. Organizacje pozarządowe nie mają własnych 
źródeł finansowania, a oferowane dotacje są coraz mniejsze 
i coraz trudniejsze do zdobycia.

Jedną z możliwości pozyskiwania środków finansowych 
na działania statutowe jest odpis 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych. To ważna akcja, toteż pragnę serdecz-
nie podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się 
w roku ubiegłym i w latach poprzednich w pozyskiwanie i 
przekazywanie dla TPD tych funduszy. Doceniając Państwa 
starania, jednocześnie przypominam, że zbliża się koniec 
roku, a co za tym idzie rozpoczyna się kolejna „batalia” o 
każdego podatnika.

Będąc członkami organizacji, która przez ponad 90 lat 
niosła i niesie nadal pomoc dziecku i rodzinie, powinniśmy 
zaangażować się jeszcze bardziej w pozyskiwanie odpisu 
1% podatku. 

Siłą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci byli i są jego człon-
kowie oraz struktura organizacyjna dobrze funkcjonująca w 
całym kraju. Wykorzystajmy ten potencjał!

Proszę zatem, aby każdy członek naszego stowarzysze-
nia, wypełniając swój moralny i statutowy obowiązek, nie 
tylko sam dokonał odpowiedniego odpisu na rzecz TPD, ale 
pozyskał również dla tego celu członków rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Potrzebują tego dzieci, którym pomagamy.

Wiesław Kołak
Prezes ZG TPD

Dzieci gorszych szans potrzebują
Twojego wsparcia! 

W swoim PIT przeznacz 

1% podatku 
na pomoc dla podopiecznych  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W odpowiednią rubrykę wpisz:

KRS 0000114345 

Oprac. Irena Malanowska
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Opieka nad dzieckiem i rodziną, organizowana przez 
TPD, zawsze miała na celu zabezpieczenie socjalne dzieci 
i młodzieży, stwarzanie odpowiednich warunków dla ich 
prawidłowego wychowania, rozwijanie zdolności i zaintere-
sowań poprzez organizowanie i prowadzenie różnego ro-
dzaju placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również 
– przeciwstawianie się takim zagrożeniom, jak sieroctwo 
społeczne, porzucenie i osamotnienie.

Działacze Towarzystwa byli wszędzie tam, gdzie trzeba 
było nieść pomoc dziecku i rodzinie, organizować, głównie 
dla „dzieci gorszych szans”, placówki, takie jak ogniska 
wychowawcze, świetlice środowiskowe, akcje letnie i zi-
mowe, ogniska przedszkolne dla dzieci ze wsi, placówki 
dla dzieci niepełnosprawnych, a także rodzinne formy 
opieki dla dzieci zagrożonych sieroctwem społecznym i 
osieroconych. 

Początki i cele działalności

Lata poprzedzające, jak i cały okres działalności Towarzy-
stwa to w zasadzie czasy burzliwe i trudne dla Polski i pol-
skiego dziecka. Niewola i rabunkowa gospodarka zaborców, 
rewolucje, dwie okrutne i wyniszczające wojny światowe, 
niepowodzenia gospodarcze, społeczne, zagrożenia ekolo-
giczne i cywilizacyjne oraz to wszystko, co związane jest z 
procesem transformacji ustrojowej, odcisnęło i nadal odciska 
swoje piętno na losach wielu dzieci. 

Na przestrzeni lat nasilały się lub słabły rodzaje dzie-
cięcych nieszczęść, krzywd i niezaspokojonych potrzeb. 
Gama ich była wielka i nadal jest niepokojąca. W krajobraz 
społeczny Polski wpisały się więc dzieci (kiedyś) powra-
cające z zesłania i obozów koncentracyjnych, osierocone 
i zagrożone sieroctwem społecznym, głodne, żebrzące, 
zagubione, bezdomne, nieślubne, pozbawione nauki szkol-
nej lub mające w niej niepowodzenia, osamotnione, bite, 
maltretowane fizycznie i psychicznie, zahamowane w roz-
woju, sprawiające trudności wychowawcze, wykolejone, 
uzależnione, chore, niepełnosprawne, a nawet odbierające 
sobie życie. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało dla ratowania 
tych dzieci, niesienia im pomocy, dla przeciwdziałania złu, 
które im zagraża, dla walki o wszechstronny rozwój wszyst-
kich dzieci, a przez właściwe ich wychowanie – wniesienia 
swojego wkładu w proces tworzenia lepszego, sprawiedli-
wego społeczeństwa. 

Rzecznictwo praw dziecka

Wiele przedsięwzięć Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które 
zrodziły się z inicjatywy naszych członków, realizujemy sami 
bądź zostały one przejęte przez inne podmioty. RTPD, proto-
plasta TPD, od początku swojego istnienia było rzecznikiem 
praw dziecka. Na pierwszym ogólnopolskim Kongresie 
Dziecka w 1938 r. domagało się m.in.:
–  wprowadzenia dla wszystkich dzieci od poczęcia do 15 

roku życia powszechnej opieki lekarskiej (w celu poprawy 
zdrowia i zmniejszenia olbrzymiej śmiertelności wśród 
dzieci),

–  szybkiej likwidacji klęski mieszkaniowej w Polsce,
–  pełnego równouprawnienia dzieci nieślubnych, udziele-

nia pomocy matkom w dochodzeniu ojcostwa,
–  rozwijania adopcji,
–  zapewnienia w praktyce powszechności nauczania 

wszystkim dzieciom,
–  podniesienia poziomu organizacyjnego szkół powszech-

nych na wsi, zapewnienia młodzieży chłopskiej i robot-
niczej kształcenia w uczelniach wszystkich stopni (np. 
poprzez zwiększenie liczby stypendiów i uruchomienie 
internatów),

–  prowadzenia sieci bezpłatnych przedszkoli.
Szczególną rolę w rozwoju rzecznictwa praw dziecka w 

TPD odegrały obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Były one okazją do tego, by obok imprez sportowo-rekre-
acyjnych, zwracać także uwagę rodzicom, społeczeństwu, 
władzom na jakiś aktualnie najważniejszy problem dziecięcy, 
inicjując zarazem jego rozwiązanie. Na przykład podczas 
spotkania komitetu organizacyjnego Dnia Dziecka Ewa Szel-
burg-Zarembina, odznaczona odznaką „Przyjaciel Dziecka”, 
zaproponowała, aby uczcić pamięć dzieci dręczonych i 
pomordowanych w II wojnie światowej wybudowaniem po-
mnika symbolu, nie z granitu, ale który, jak powiedziała, 
„będzie na co dzień służył dzieciom; szpitala zapewniają-
cego najmłodszym z całego kraju specjalistyczną opiekę 
medyczną”. Po latach doczekała się realizacji swojego po-
stulatu. W Warszawie Międzylesiu powstało, dzięki ofiarności 
społeczeństwa, Centrum Zdrowia Dziecka, oddane do 
użytku właśnie 1 czerwca.

TPD przekazywało również władzom państwowym mate-
riały dotyczące m. in. „Programu poprawy opieki nad osoba-
mi niepełnosprawnymi w wieku rozwojowym, ich rehabilitacji 
i nauczania oraz pomocy ich rodzinom”. Uczestniczyło w 

W okresie minionej kadencji, w 2009 roku, obchodziliśmy 90-lecie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. 

TPD W KOSZALIńSKIEM

Dla dziecka i rodziny 
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tworzeniu m.in. takich ustaw, jak o systemie edukacji naro-
dowej, pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, kodeksu cywilnego; starało się o upowszechnienie 
w szkołach akcji „szklanka mleka”, propagowało karmienie 
niemowląt piersią, aktywnie włączyło się w akcję propago-
wania prorodzinnych form wychowania, co później zostało 
upowszechnione pod hasłem likwidacji domów dziecka. 
Towarzystwo jest często ważnym społecznym konsultantem 
władz ustawodawczych, administracyjnych oraz sądów w 
sprawach dzieci. 

Ale rzecznictwo to także ujawnianie faktów naruszania 
praw oraz ratowanie i obrona konkretnego dziecka – Jasia, 
Kasi, Wojtka. Dziecka, które jest narażone na niebezpieczeń-
stwo, maltretowane fizycznie i psychicznie przez rodziców, 
wychowawców i rówieśników, głodne i zaniedbane, zniewa-
żane z racji swej niepełnosprawności bądź wykorzystywane 
seksualnie. Ważnym działaniem w rzecznictwie TPD jest rów-
nież ciągła edukacja społeczeństwa (rodziców, nauczycieli, 
przedstawicieli różnych służb) w zakresie praw dzieci i ich 
potrzeb. 2 maja 2000 r. powołaliśmy pierwszego w Koszalinie 
(i w Polsce) „Rzecznika Praw Dziecka TPD”. Został nim i jest 
do dnia dzisiejszego Henryk Jeszke. 

Trochę historii

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizowało też pierwsze 
w Polsce poradnie dla dzieci. W 1927 roku powstaje pierwsza 
w Polsce „Poradnia Higieniczno-Wychowawcza „Zdrowie 
Dziecka” w Warszawie. Ponadto Towarzystwo zorganizowało 
poradnie dla niemowląt, dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wychowawcze dla starszych dzieci. Już wtedy TPD organi-
zuje pierwsze przedszkola, prowadzi szkoły powszechne, in-
stytucje pozaszkolne, takie jak: świetlice, biblioteki, prowadzi 
kursy muzyczne, plastyczne i inne. Znane są organizowane 
przez TPD place zabaw pod nazwą „Ogródki Jordanowskie”. 
Powstają pierwsze w Polsce Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze. 
Dzięki działalności i współpracy z Towarzystwem profesora 
Andrzeja Stelmachowskiego i ministra Stanisława Kukuryki 
zostają zapewnione warunki lokalowe i rozwija się idea ro-
dzinnych domów dziecka. Towarzystwo dało początek także 
innej formie opieki i wychowania – wioskom dziecięcym.  Z 
inicjatywą ich utworzenia wystąpiło Koło Przyjaciół Dzieci im. 
Kazimierza Jeżewskiego w Kraśniku. Warto przypomnieć, 
że ideą TPD, nierealizowaną przez Stowarzyszenie „Wioski 
Dziecięce”, było aby opiekunami byli małżonkowie, a nie 
samotna kobieta.

Ważnym zadaniem naszej organizacji była i jest pomoc 
dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, w tym 
upośledzonym umysłowo, na diecie bezglutenowej, niepeł-
nosprawnym ruchowo, chorym na cukrzycę. 

Osiągnięcia w Koszalińskiem

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa na terenie całe-
go kraju, ale siła naszej organizacji wynika z realizowania 
zadań statutowych w terenie, również na obszarze byłego 
województwa koszalińskiego. Okres działalności TPD w Ko-
szalińskiem od 1946 r. do dnia dzisiejszego jest przedmiotem 
badań, prowadzonych przez naszego działacza Andrzeja 

Ziębę. Można się spodziewać, że efektem tej pracy będzie 
publikacja książkowa. 

Według dostępnych materiałów pierwszym prezesem 
Towarzystwa na naszym terenie był pan Teofil Krzynówek. 
Przez ostatnie 45 lat TPD w Koszalinie kierowane było przez 
4 prezesów, byli nimi: Alfons Prądzyński, który prezesował 
14 lat, Mieczysław Statkiewicz 8 lat, Henryk Zabrocki 20 
lat, zaś ostatnie dwa lata to prezesura długoletniej sekretarz 
naszej organizacji Wandy Kielar.

Wśród ważniejszych osiągnięć należałoby wspomnieć 
o prewentorium dla dzieci chorych w Machowinku, utwo-
rzeniu i prowadzeniu szkoły średniej w Koszalinie, która 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako II Liceum im. Wł. 
Broniewskiego, przedszkoli przy ul. Reymonta i Szymanow-
skiego. W 1975 r. uruchomiliśmy i do dnia dzisiejszego, z 
krótką przerwą, prowadzimy Ośrodek Adopcyjno-Opie-
kuńczy. Kierowały nimi p. H. Janczyszyn, D. Babińska, a 
obecnie dyrektoruje mu A. Lachowicz. W latach 70. i 80. 
ub. wieku prowadziliśmy pięć rodzinnych domów dziecka, 
dwa w Koszalinie, po jednym w Kołobrzegu, Białogardzie i 
Szczecinku. Niezwykle pożyteczną akcją było ufundowanie 
wychowankom domów dziecka 450 książeczek mieszka-
niowych z pełnym wkładem i zarejestrowanie ich w spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

Od 1966 r. przez dwadzieścia kilka lat organizowa-
liśmy kolonie zdrowotne, w których uczestniczyło w 
okresie wakacyjnym średnio około 4,5 tysiąca dzieci. 
Organizowaliśmy je w oparciu o stałe bazy w Połczynie 
Zdroju, Sławoborzu, Świątkach, Kołobrzegu. Przebywały 
tam głównie dzieci z otyłością prostą, niedoborem wzro-
stu i ciężaru ciała, chore na górne drogi oddechowe, a 
także z wadami postawy i zniekształceniami statycznymi. 
Jako ciekawostkę podam, że ówczesny kurator oświaty, 
a zarazem prezes TPD M. Statkiewicz osobiście załatwiał 
w tartakach deski, które służyły jako podkłady w łóżkach 
dzieci z wadami postawy.

Dla dzieci i rodziny

Okres transformacji ustrojowej, zachodzących w tym 
czasie przemian politycznych, społecznych, gospodar-
czych, zmieniły zasady funkcjonowania TPD. W Polsce 
następuje wysyp kilkunastu tysięcy nowych organizacji, 
stowarzyszeń, fundacji – zaczynają obowiązywać zasady 
rynkowe, obejmujące również naszą działalność. Więk-
szość środków finansowych TPD pozyskuje głównie w wy-
niku zleceń, otrzymywanych po wygraniu wcześniejszych 
konkursów, ogłaszanych zarówno przez samorządy, jak i 
agendy rządowe. I tak w 1992 roku uruchamiamy pierwsze 
dwa ogniska resocjalizacyjno – wychowawcze w Koszali-
nie i Połczynie Zdroju. Inicjatorem tego przedsięwzięcia 
był Wiesław Kołak, przewodniczący Krajowego Komitetu 
Wychowania Resocjalizującego, twórca i „ojciec duchowy” 
tych placówek na terenie całej Polski. Także na naszym 
terenie z roku na rok ich liczba wzrastała, by w pewnym 
momencie osiągnąć liczbę 50, a całym okresie ich funk-
cjonowania ponad 17 tys. dzieci i młodzieży objętych było 
opieką ognisk. Obecnie pracę tych placówek organizuje 
pan dyr. Mariusz Sydoruk, a opiekę metodyczną sprawuje, 
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Mirella Wolska. Warto wspomnieć o tym, że dzięki tym pla-
cówkom wiele dzieci poprawiło swoje zachowanie, prawie 
100% promowanych jest do następnych klas, podopieczni 
uczestniczą w wielu imprezach, standardową jest coroczna 
olimpiada wychowanków TPD, w której bierze udział około 
tysiąc osób. Wielu pokończyło szkoły średnie i studia. 
Cześć podjęła pracę w naszej organizacji bądź wspiera 
nas w formie wolontariatu. Działania koszalińskiego TPD 
wspierają również niezawodni przyjaciele – żołnierze ze 
straży granicznej, ratownicy, policja i wielu ludzi o dobrych 
sercach. 

Aby dobrze i skutecznie pomóc dziecku, trzeba opie-
ką specjalistyczną objąć całą rodzinę. Wychodząc z tego 
założenia, zorganizowaliśmy w 1994 r. Rodzinny Ośrodek 
Mediacyjno – Terapeutyczny, który zajmuje się terapią indy-
widualną, rodzinną, pomocą prawną, grupami wsparcia dla 
dzieci i kobiet (szczególnie doznającymi przemocy). Należy 
wspomnieć, że od początku w Ośrodku aktywnie pracują p. 
Ewa Chełkowska – Łukasiewicz, Lucyna Wesołowska, sę-
dzia Ewa Dikolenko, Agnieszka Agustynowicz, Adela Pięta, 
Henryk Zabrocki, Maciej Flens, Bartosz Michalski, a do dnia 
dzisiejszego nieodpłatnie udziela porad prawnych Winicjusz 
Staszewski. 

W 1996 r. dzięki współpracy z Krajowym Komitetem 
Wychowania Resocjalizującego w Warszawie utworzyliśmy 
pierwszą w kraju pozarządową placówkę edukacyjno – szko-
leniową, tj. Ośrodek Metodyczny KKWR. W ciągu 10 lat funk-
cjonowania Ośrodka przeszkoliliśmy ok. 12 tys. słuchaczy, 
uczestników kursów.

Pięć lat temu razem z TPD w Szczecinie uruchomiliśmy 
47 przedszkoli na wsi. Dzięki środkom unijnym na naszym 
terenie funkcjonowało ich wtedy 16, a obecnie, już na 
zlecenie samorządów, 13 placówek. Opiekę metodyczną 
sprawuje nad nimi p. Grażyna Smierzewska. Można by tak 
jeszcze wymieniać wiele inicjatyw, jak na przykład sejmiki 
dziecięce, studyjne wyjazdy szkoleniowe do państw Unii 
Europejskiej (ok. 100 osób), koncerty „Przyjaciele Dzieciom”, 
funkcjonowanie kół specjalistycznych: z celiakią, cukrzycą, 
fenylokotunurią, z niepełnosprawnością ruchową (z długo-
letnią przewodniczącą Wiktorią Kurp). 

Na wniosek koszalińskiego TPD Rzecznik Praw Dziecka 
minister Paweł Jaros podjął inicjatywę zakazującą publiczne-
go pokazywania takich zdjęć twarzy dzieci, które mogłyby je 
stygmatyzować: narażać na wytykanie, obśmiewanie i inne 
niepożądane reakcje otoczenia. Dzięki przychylności władz 
Koszalina, której wyrazicielem jest pełnomocnik prezydenta 
miasta Małgorzata Borek, realizujemy corocznie szkoły dla 
rodziców, a także zajęcia profilaktyczne dla uczniów kosza-
lińskich szkół. 

Owocna współpraca

Dużo dobrego udało się osiągnąć dzięki programom 
realizowanym we współpracy z powiatem koszalińskim, 
którymi są „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie” i 
„Szlakiem zranionych gniazd”. W ramach tych programów w 
każdej gminie, oprócz Mielna, prowadziliśmy punkty doradz-
twa rodzinnego, także na szczeblu powiatu, przeszkoliliśmy 
armię ludzi ze służb społecznych (OPS, policja, sądy, oświa-

ta), uruchomiliśmy dwa pogotowia rodzinne i pozyskaliśmy 
kandydatów do rodzin zastępczych. Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy TPD realizował potrzeby powiatu. 

Kilkuletnie funkcjonowanie obu programów dało wymier-
ne efekty, takie jak: 

– likwidacja domu małego dziecka, powołanie wykwalifi-
kowanych rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych, 

– radykalne zmniejszenie ilości dzieci w placówkach 
opieki całkowitej, w poważnym stopniu wygaszenie potrzeby 
umieszczania dzieci w domach dziecka, zakładach wycho-
wawczych,

– systemowa pomoc ofiarom przemocy i osobom bo-
rykającym się z różnymi kłopotami rodzinnymi i losowymi, 
realizowana poprzez zespoły interdyscyplinarne ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

W realizacji tych zadań bardzo pomocna była współpraca 
z radnymi i PCPR, z K. Kościńską, dr A. Awstric, Juliuszem 
Glazerem, Leopoldem Chełmińskim i współautorką omawia-
nych programów Mirosławą Zielony.

W ostatnim czasie współpracę z TPD podjął w omawia-
nym obszarze powiat kołobrzeski m.in. dzięki radnym tego 
powiatu: Antoniemu Szarmachowi, Robertowi Lepie, dr Ewie 
Giza, jak również pracownikom PCPR w Kołobrzegu z dyrek-
tor Lilianną Korzeniewską na czele. 

Ubóstwo

Większość podopiecznych koszalińskiego TPD to dzieci 
biedne. Tak jest od początku działania naszej organizacji i 
niestety problem ubóstwa, brak środków materialnych na 
zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb występuje 
nadal. 

Według badań UNICEF w naszym kraju w skrajnym 
ubóstwie żyje 2,1 mln osób, a 29% polskich dzieci żyje w 
skrajnej biedzie. Pod tym względem na 24 badane państwa 
Polska zajmuje 21 miejsce. Jest to najgorszy wskaźnik wśród 
wszystkich krajów UE.

Ubóstwo powoduje zepchnięcie rodzin na margines życia 
społecznego. Trzeba z całym naciskiem podkreślić, że mar-
ginalizacja jest szczególnie groźna dla dzieci. Skutecznie 
bowiem blokuje ich dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, 
dóbr kultury. Ma ona zdecydowanie negatywny wpływ na roz-
wój psychofizyczny, przystosowanie do życia społecznego 
i karierę życiową. Przy czym szczególnie dramatyczna jest 
sytuacja dzieci żyjących w ubóstwie na wsi. 

Groźnym zjawiskiem jest niebezpieczeństwo międzypo-
koleniowej transmisji warunków życia, co wyklucza jednostki 
i całe rodziny z różnych form uczestnictwa w życiu zbioro-
wym, wyrzuca je na margines życia społecznego. Ubóstwo 
dzieci to nie tylko dzieciństwo w biedzie, ale i zagrożone 
ubóstwem dorosłe życie. W psychologii nazywa się to syn-
dromem wyuczonej bezradności. 

Najwyższy czas to zacząć zmieniać, bo inaczej te spo-
łeczne nierówności staną się barierą naszego rozwoju. 

Opracował Bartosz Zabrocki

Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego podczas Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej TPD w Koszalinie.
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Podstawową jednostką organizacyjną TPD są koła przy-
jaciół dzieci. W województwie dolnośląskim działa ponad 
230 takich kół, będących autonomicznymi jednostkami or-
ganizacyjnymi z własnym organem władzy (zarządem) i 
organem kontroli wewnętrznej (komisją rewizyjną). Koła 
funkcjonują w różnych środowiskach. Są koła w szkołach, 
przedszkolach, na wyższych uczelniach, w ośrodkach oświa-
towych i terapeutycznych, w zakładach pracy, w osiedlu i 
dzielnicy. Znaczną grupę stanowią koła specjalistyczne, ukie-
runkowane na działalność w środowisku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Skupiają przede 
wszystkim rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale człon-
kami tych kół są także lekarze, terapeuci, psychologowie, 
pedagodzy i inni specjaliści. 

Wizerunek działalności kół wzbogacają prowadzone 
przez nie stałe placówki. Są to ogniska pracy pozaszkolnej, 
świetlice środowiskowe, kluby, ośrodki wczesnej interwencji, 
warsztaty terapii zajęciowej. Działalność kół jest bardzo ak-
tywna, członkowie kół znają środowisko i wychodzą naprze-
ciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej. Koła pracują 
razem z dziećmi i dla dzieci oraz ich rodziców. Widoczna 
jest współpraca z organami władzy samorządowej, Kościo-
łem, innymi organizacjami i społeczeństwem. Kalendarze 
zamierzeń i działań kół są bardzo rozbudowane. Pomagają 
w nauce, organizują czas wolny, w tym okolicznościowe im-
prezy integracyjne, wspólne wigilie i śniadania wielkanocne, 
prowadzą warsztaty dla rodziców. Ułatwiają dzieciom pozna-
nie kraju poprzez organizację wycieczek krajoznawczych, 
rajdów i zlotów. 

Ważną formą działalności jest organizowanie pomocy ma-
terialnej przede wszystkim poprzez zbiórki żywności i odzie-
ży, artykułów i pomocy szkolnych. Koła aktywnie uczestniczą 
również w programie pomocy żywnościowej PEAD z Unii 
Europejskiej. To dzięki ich bezinteresownemu zaangażowa-
niu wiele rodzin może korzystać z dostaw żywności. 

Stałym i od lat realizowanym przedsięwzięciem jest orga-
nizacja wypoczynku letniego i zimowego. Kolonie wypoczyn-
kowe, terapeutyczne, półkolonie, ośrodki dla dzieci wsi oraz 
specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne z rodzicami są stałym 
elementem pracy z dzieckiem i jego rodziną. Koła poprzez 
swoich sprzymierzeńców, współpracowników i wolontariuszy 
udzielają dzieciom i ich rodzicom niezbędnej pomocy praw-
nej, pomagają w załatwianiu codziennych spraw w urzędach 
i instytucjach.

Bardzo ważnym zadaniem jest ochrona i obrona praw 
dziecka. Poprzez społecznych rzeczników praw dziecka 
TPD rozwiązuje wiele problemów w rodzinie, szkole, środo-
wisku. 

Oddział Dolnośląski TPD wkłada wiele wysiłku w tworzenie kół przyjaciół dzieci, 
promuje ich działalność, wspomaga organizacyjnie i merytorycznie, tworzy jedną 
wspólną rodzinę poprzez integrację środowiskową. 

Ważna sprawa – koła przyjaciół dzieci
Koła są podstawową i niezbędną jednostką organizacyjną 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rozwój i wizerunek organiza-
cji zależy w dużej mierze od aktywności kół i ich postrzega-
nia przez lokalne społeczeństwo, a zadaniem nadrzędnych 
władz Towarzystwa, na każdym szczeblu organizacyjnym, 
jest promocja kół, wspieranie ich autorytetu oraz bezpośred-
nia pomoc organizacyjna i merytoryczna. 

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku odbyło się w 
Legnicy Krajowe Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Wybór Legnicy 
nie był przypadkowy. Legnicki Oddział Okręgowy (pozosta-
łość po b. województwie legnickim) szczególną uwagę przy-
kłada do pracy z kołami. W okręgu legnickim jest ponad 100 
kół przyjaciół dzieci. Widoczna jest codzienna współpraca 
oddziału z kołami. Promocja kół i prezentacja ich wizerunku 
jest priorytetem działalności Oddziału TPD w Legnicy. 

Forum było bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie 
i merytorycznie. 

W sesjach plenarnych uczestniczyli włodarze miasta 
i ościennych powiatów. Gościem szczególnym był Jego 
Ekscelencja ksiądz biskup dr Marek Mendyk Diecezji Leg-
nickiej. Swoją działalność, dorobek i osiągnięcia prezento-
wały koła z dziewięciu województw. Były wystawy, pokazy i 
występy artystyczne uczniów legnickich szkół. Zaproszenie 
do udziału w forum przyjęły znakomite osobistości samo-
rządów lokalnych, media, szkoły, zakłady pracy. Byli także 
obecni: prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak, wi-
ceprezes prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko oraz Bohdan 
Tracewski, żywa historia Towarzystwa, przybyło też wiele 
innych osób, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i 
słowa uznania. 

Podczas forum podziękowaliśmy kołom za ich trud, wysi-
łek i bezinteresowną działalność. Wiele osób, szkół i instytucji 
wyróżnionych zostało odznaczeniami Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

Józef Bogdaszewski

Józef Bogdaszewski jest członkiem Prezydium Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prezesem Dolnośląskiego 
Oddziału Regionalnego TPD, przewodniczącym Krajowego Ko-
mitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ru-
chowo, autorem wielu artykułów i opracowań publikowanych w 
„Przyjacielu Dziecka” i innych wydawnictwach; pod jego redakcją 
ukazały się także dwa wydania książki „Nie ma dzieci bez szans”, 
oraz publikacje dotyczące statutowej działalności TPD, w tym 
„Raport – Dolny Śląsk region przyjazny dzieciom” i „Zasady dzia-
łalności statutowej. Część I. Koła Przyjaciół Dzieci”.
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Przez wieki ludzkości towarzyszyło okrucieństwo wobec 
dzieci wynikające z głębokiego przekonania o konieczności 
surowego wychowania, przez które „hartuje się je i chroni przed 
zepsuciem”. Uważano, że dzieciństwo jest okresem życia peł-
nym słabości umysłowej i fizycznej, a dziecko traktowano jako 
zadatek na człowieka będący własnością jego rodziców. 

Idea wyodrębnienia praw dziecka pojawiła się stosunko-
wo niedawno jako konsekwencja postrzegania dziecka jako 
podmiotu społecznego, a nie wyłącznie elementu czy wręcz 
własności rodziny.

Mówiąc o przełomie w historii ochrony praw dziecka 
przytacza się bulwersujący przypadek 8-letniej Mary Ellen 
Wilson z Baltimore w Stanach Zjednoczonych, która była 
systematycznie bita przez matkę. Pomocy udzielili jej człon-
kowie lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciwdziałania 
okrucieństwu wobec zwierząt. Był to zarazem początek ruchu 
na rzecz pomocy dzieciom. W 1892 roku powstało w USA 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem. 

Historia praw dziecka wiąże się z powstałymi pod koniec 
XIX wieku towarzystwami międzynarodowymi, których za-
daniem była ochrona dzieci przed nędzą i wyzyskiem oraz 
działalność na rzecz łagodzenia surowości prawa karnego 
stosowanego wówczas wobec dzieci. 

Na początku XX wieku podobne inicjatywy pojawiały się 
również w Europie. W 1919 roku powstały w Anglii i w Szwecji 
działające do dziś organizacje chroniące dzieci („Save the 
Children”). W tym czasie sformułowano w prawie pojęcie: 
„ochrona dzieciństwa”, które rozumiano jako działania pań-
stwa, samorządów i organizacji społecznych dla zapewnienia 
dziecku niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju. 
Tym samym dziecko zostało uznane za pełnowartościowego, 
aczkolwiek niedojrzałego człowieka, za istotę ludzką, której 
przynależą prawa.

W 1913 roku w Belgii odbył się I Międzynarodowy Kon-
gres Opieki nad Dzieckiem, podczas którego zaproponowa-
no powołanie międzynarodowego stowarzyszenia opieki nad 
dzieckiem. Pierwszy akt międzynarodowy chroniący prawa 
człowieka dotyczył właśnie dzieci: Międzynarodowy Związek 
Pomocy Dzieciom ogłosił w 1920 roku w Genewie pierwszą 
Deklarację Praw Dziecka. Została ona przyjęta w 1924 roku 
przez Ligę Narodów i nazwana Deklaracją Genewską. Do-

Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.

Janusz Korczak

TEPEDOWSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA 

Między prawem a rzeczywistością
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dzie-
cku. Dziecko nie może być pozbawione praw, ani nie można mu ich odebrać. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie 
dziecku możliwości korzystania z przysługujących mu praw.

Ewolucja praw dziecka i ruchów na rzecz ich ochrony 

kument ten w preambule zawiera znamienne zdanie o tym, 
że „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada 
najlepszego”.

Kolejnym ważnym międzynarodowym dokumentem jest 
Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez ONZ w 1959 roku, po-
twierdzająca założenia Deklaracji Genewskiej oraz uwzględ-
niająca postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowie-
ka (1948). Deklaracja ta rozszerzyła prawa na dzieci niepeł-
nosprawne, chore umysłowo, nieprzystosowane społecznie i 
sieroty oraz zrównała w prawach dzieci pozamałżeńskie.

W 1989 roku, po blisko jedenastu latach prac nad projek-
tem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, z aktywnym udzia-
łem przedstawicieli TPD, jednomyślnie uchwaliła Konwencję 
o Prawach Dziecka. Dokument ten wyznacza uniwersalne 
normy prawne ochrony dzieci przed zaniedbaniem, złym trak-
towaniem i wyzyskiem, dając jednocześnie dzieciom gwarancje 
podstawowych praw człowieka. W oparciu o dotychczasowe 
regulacje międzynarodowe, a także nowe koncepcje wycho-
wawcze i idee dotyczące traktowania dzieci – ustala status 
prawny i społeczny dziecka jako osoby do lat 18.

Misja i wkład Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w powszechną ochronę praw dziecka 

W idee oraz ogólny ruch na rzecz ochrony dzieciństwa i 
praw dzieci dobrze się wpisało działające od 1919 roku To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci. Po pierwszej wojnie światowej 
w zgiełku patriotycznych uniesień, walki o granice, władzę, 
w czasie tworzenia zrębów państwowości powstawały w Pol-
sce ruchy ludzi wrażliwych na dziecięce niedole, skupiające 
społeczników, lekarzy, pedagogów, pisarzy  zatroskanych o 
zdrowie, byt, edukację i wychowanie dziecka. Filantropijny 
charakter pomocy sierotom powojennym szybko przekształ-
cał się w ustrukturalizowaną działalność odpowiadającą na 
publikacje: „Dziecko salonu”, „Dziecko ulicy” J. Korczaka 
(1903), „Rzeczpospolita dziecięca” B. Bobrowskiej (1913), 
liczne publikacje Heleny Radlińskiej, inicjatywy Stefanii Sem-
połowskiej. Wychowani na romantycznej literaturze, pozy-
tywistycznej pracy, doświadczeni niewolą wskazywali, jak 
pracować, aby wychować „człowieka przyszłości”: wolnego, 
niezależnego, światłego, wykształconego, zdrowego, do-
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brego obywatela, patriotę dążącego do lepszych form życia 
opartych na prawie i sprawiedliwości społecznej.

Tworzyli przesłanki ewoluującej myśli pedagogicznej, z 
której wyrosło, a później umacniało się Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci. Tożsamość Towarzystwa kształtowana była przez 
lata w oparciu o zasady:
– równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, 

opieki zdrowotnej, kultury, techniki, rozwoju perspektyw 
życiowych;

– sprawiedliwego i równego traktowania, poszanowania 
podmiotowości i godności dziecka;

– tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy 
i poglądów;

– integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzo-
nych i dyskryminowanych;

– działalności humanitarnej, charytatywnej i wolontaria-
tu.
Są to zasady do dziś obecne w statucie TPD, trwale 

zakorzenione w ponad 90-letniej tradycji i praktyce Towarzy-
stwa, odpowiadające na troski i potrzeby dziecka zarówno 
w rozumieniu globalnym, jak i indywidualnym. Już w latach 
międzywojennych troszczono się o przestrzeganie podsta-
wowych praw dziecka, w tym o: powszechną opiekę lekar-
ską, likwidację „klęski mieszkaniowej”, równe prawa dzieci 
nieślubnych, powszechność nauczania, reorganizację i hu-
manizację postępowania wobec nieletnich popełniających 
przestępstwa. 

Społeczne rzecznictwo praw dziecka w TPD

Termin „rzecznictwo praw dziecka” w dokumentach 
TPD pojawił się w 1938 roku. Urzeczywistnianiem starań 
o przestrzeganie praw dziecka w pracy TPD było przede 
wszystkim tworzenie solidnych podstaw do takich form 
pomocy dziecku i rodzinie, które spełniały funkcje chro-
niące prawa dziecka. TPD, co jest przykładem troski o 
prawa dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i loso-
wymi, było prekursorem tworzenia poradni psychologicz-
no-pedagogicznych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 
środowiskowych ognisk wychowawczych, ognisk pracy 
pozaszkolnej, pracy wychowawców podwórkowych, pe-
dagogów ulicznych, pedagogów rodzinnych i wielu innych 
form działania na rzecz dzieci, które z czasem zyskały 
oficjalne podstawy prawne i stały się powszechnie obo-
wiązującymi procedurami.

Rzecznictwo praw dziecka w praktyce TPD jest rodzajem 
nieustannej społecznej misji i niekończącej się pracy, bowiem 
ochrona dziecka i jego praw jest dziełem niezbędnym w każ-
dej kulturze, bez względu na społeczne czy ekonomiczne 
uwarunkowania. Każda epoka, wraz z transformacją, otwie-
rając nowe perspektywy, dostarcza także nowych zagrożeń. 
Narkotyki i inne substancje zmieniające świadomość, cy-
berprzemoc i inne zagrożenia płynące z niekontrolowanego 
dostępu do internetu, eurosieroctwo, skutki imigracji to tylko 
niektóre ze współczesnych niebezpieczeństw uzasadniają-
cych konieczność ochrony praw najsłabszych i najbardziej 
bezbronnych. Mamy bowiem świadomość, że do wielu 
trudnych, a nierzadko dramatycznych sytuacji nie doszłoby, 

gdyby w porę wkroczył ktoś kompetentny, podjął interwencję 
i udzielił pomocy.

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ustanawia je rzecz-
nikiem dziecka i zobowiązuje do upowszechniania i ochrony 
praw dziecka z poszanowaniem praw i obowiązków jego 
rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie 
osób, a jednocześnie zobowiązuje do organizacji społecz-
nego rzecznictwa praw dziecka, podejmowania interwencji 
w sprawach dzieci, reprezentowania interesów dziecka i 
rodziny – za ich zgodą – przed: szkołą, placówką opiekuń-
czo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami.

Przez wiele lat rzecznikami dzieci byli działacze TPD, 
specjaliści z różnych dziedzin: pedagodzy, prawnicy, psy-
chologowie, lekarze podejmujący sprawy dzieci na zasadach 
wolontariatu. Wykonywali swoje zadania w różnym zakresie 
i w różnej formie, przeważnie w odpowiedzi na zgłoszenie 
albo, jak w przypadku opiekunów indywidualnych dociera-
jących bezpośrednio do rodzin, na podstawie stwierdzenia 
faktów. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia To-
warzystwo podjęło próbę uporządkowania i profesjonalizacji 
rzecznictwa poprzez wypracowanie jego jednolitego modelu 
jako instytucji ochrony praw dziecka działającej w obrębie 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD jako organizacja ogól-
nopolska posiada zarządy i koła we wszystkich wojewódz-
twach, dysponuje dużym potencjałem kadrowym oraz moż-
liwością dotarcia do najbardziej odległych zakątków kraju i 
najbardziej zaniedbanych środowisk. Stąd upowszechnienie 
w praktyce tepedowskiej instytucji Rzecznika Praw Dziecka, 
osoby dobrze przygotowanej, kompetentnej, aktywnej jest 
organizacyjnie i merytorycznie możliwe. 

Bezpośrednim impulsem do rozszerzenia projektu rzecz-
nikowskiego i wypracowania jego swoistej formuły jest, obok 
tradycyjnych problemów, wzrost i rozwój nowych zjawisk 
godzących w prawa dzieci, a w szczególności: 
– powszechne przyzwolenie dla naruszanie praw dziecka, 

także ze strony instytucji odpowiedzialnych za ochronę 
tych praw, wyrażające się zbyt częstym zaniechaniem lub 
opóźnianiem pomocy;

– radykalizacja zachowań i brutalizacja życia społecznego, 
coraz częstsze doniesienia o maltretowaniu, wykorzysty-
waniu, biciu i zaniedbywaniu dzieci przy jednoczesnym 
bardzo nikłym odbiciu tych czynów w statystyce krymi-
nalnej i sądowej; 

– nowe technologie pozwalające na szerokie upowszech-
nianie szkodliwych treści;

– wykorzystywanie techniki mediów jako narzędzi do sto-
sowania nacisku, szantażu, mobbingu;

– wzrost bezrobocia i zagrożenia wykluczeniem społecz-
nym.
Od 2006 roku po raz trzeci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

przystąpiło do realizacji projektu „Rzecznictwo, ochrona i 
monitoring praw dziecka (…)” dofinansowywany począt-
kowo ze środków unijnych, a obecnie z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. W ciągu trzech edycji do funkcji tepedow-
skiego rzecznika praw dziecka przygotowano prawie 100 
osób legitymujących się certyfikatem umiejętności niezbęd-
nych do wykonywania zadań przewidzianych dla rzecznika, 
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to znaczy rzecznictwa, interwencji, monitoringu, edukacji 
społecznej.

Monitoringiem objęto blisko 4 tys. spraw zgłoszonych 
w trakcie realizacji projektów w latach 2006–2007, 2008, 
2010–2011. Zbadano przestrzeganie praw dziecka w 159 
szkołach, w których uczy się prawie 50 tys. uczniów oraz w 
143 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których 
przebywa 7103 dzieci. W wyniku tych prac powstał obszer-
ny materiał badawczy upoważniający nas do uogólnień i 
koniecznych interwencji. 

Organizacja pracy rzeczników w latach 2010–2011

Projekt realizowany był w 12 województwach. W jednym 
mieście, powiecie, gminie (rejonie działania) pracował jeden 
społeczny rzecznik praw dziecka, realizujący równolegle trzy 
główne zadania:
– program indywidualnej pomocy dziecku, 
– działania edukacyjne mające charakter prewencyjny,
– monitoring przestrzegania praw dziecka (w rodzinie, 

szkole, placówce opiekuńczej).
Uczestnicy programu wybrani zostali spośród kandyda-

tów spełniających następujące warunki:
– nieposzlakowana opinia zawodowa, niekaralność,
– wykształcenie wyższe, 
– doświadczenie życiowe, co najmniej 5-letni staż pracy,
– udokumentowane osiągnięcia w pracy na rzecz dzieci; 

znajomość praw dziecka, troska o dobro dzieci i wrażli-
wość na ich krzywdę,

– posiadanie takich umiejętności społecznych, jak: łatwość 
nawiązywania kontaktów, empatia, otwartość, bezpo-
średniość, gotowość niesienia pomocy, niezawodność, 
stanowczość, upór w dążeniu do celu, odporność na 
porażki i niepowodzenia, umiejętność odróżniania celów 
własnych od celów klientów.
Do realizacji programu przystąpili rzecznicy legitymują-

cy się wysokimi kwalifikacjami, bogatym doświadczeniem 
i stażem zawodowym. Siedzibą rzeczników były stałe 
punkty (biura) wyposażone w podstawowe sprzęty (tele-
fon, komputer, faks). Rzecznicy organizowali swoją pracę 
samodzielnie. W czasie trwania programu prowadzili oni 
848 spraw dotyczących ogółem 1982 osób. W sprawach 
dzieci podjęto 509 interwencji i udzielono 669 porad. Więk-
szość osób szukających pomocy rzecznika wybrało formę 
bezpośredniego kontaktu. Najwięcej problemów zgłosiły 
matki i inni członkowie rodziny. Stosunkowo małą wrażli-
wość na naruszanie praw dzieci wykazali ojcowie, którzy 
do rzecznika wnieśli 10% spraw. Dużą grupę zgłaszających 
krzywdzenie dziecka stanowiły inne osoby dorosłe, prze-
de wszystkim nauczyciele, sąsiedzi, pracownicy pomocy 
społecznej, policjanci. W bieżącej edycji, częściej niż w 
poprzednich, do rzecznika zgłaszali się sami pokrzyw-
dzeni. Spośród różnych możliwości, z wyjątkiem zgłoszeń 
anonimowych, 68% osób wybierało kontakt bezpośredni 
w siedzibie rzecznika. Rozmowy telefoniczne, nawiązane 
przez 25% klientów, miały raczej charakter pomocniczy i 
nie dotyczyły meritum sprawy. Dzwoniący upewniali się, 
czy i kiedy mogą umówić się na rozmowę z rzecznikiem, 

czy potrzebne są jakieś dokumenty, czy porada będzie 
bezpłatna. 

Najpoważniejszą kategorię problemów generujących 
naruszanie praw dziecka stanowiły sprawy rodzinne, 27%, 
(rodzina rozbita, kłótnie, konflikty, niezaradność i nieudol-
ność rodziców, zaniedbanie opiekuńcze i wychowawcze, 
nieudana rekonstrukcja rodziny). Druga kategoria, 24%, 
dotyczy złych warunków życia. Mamy tu do czynienia z 
ubóstwem poniżej minimum socjalnego, złym odżywianiem 
dzieci, bardzo złymi warunkami lokalowymi ze względu na 
stan mieszkań, brak wyposażenia w podstawowe sprzęty 
i urządzenia sanitarne oraz nadmierne zagęszczenie. 16% 
dzieci do rzeczników zgłoszono ze względu na problemy 
szkolne. Zastrzeżenia odnosiły się głównie do organizacji 
nauki niedostosowanej do możliwości ucznia, naruszania 
prawa do godności w szkole, nadmiernego obciążenia i 
nieracjonalnego rozłożenia obowiązków w ciągu tygodnia, 
naruszania regulaminu oceniania, niesprawiedliwego trak-
towania, krzywdzenia ze strony rówieśników, stosowania 
niedozwolonych kar. 

Znamiona intencjonalnego krzywdzenia dzieci dotyczyły 
12% zgłoszonych przypadków, wśród nich odnotowano 
bicie, upokarzanie, wykorzystywanie dzieci w sprawach roz-
wodowych, obciążanie nadmiernymi obowiązkami, pozba-
wianie możliwości korzystania z oferty edukacyjnej, podej-
rzenie o wykorzystywanie seksualne. Problemy zdrowotne 
dominowały w 10% zgłoszeń. W większości dotyczyły zanie-
dbań zdrowotnych, złego odżywiania, zaniechania leczenia, 
nieświadomości problemów zdrowotnych własnych dzieci, 
zaniedbań higieniczno-sanitarnych, utrudnień dostępu do 
usług medycznych, problemów zdrowia psychicznego, bez-
radności w sprawach zespołu ADHD, braku środków na 
wykup niezbędnych leków, powikłań powypadkowych, braku 
sprzętu rehabilitacyjnego, trudności w egzekucji należnych 
odszkodowań ubezpieczeniowych.

Skargi na pracę urzędów w 7% dotyczyły meldunku, 
nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, przewlekłości 
postępowania administracyjnego, nieprawnie naliczanych 
zadłużeń, postępowań spadkowych i innych spraw, np. 
własności, imigracyjnych, dokumentów tożsamości, spraw 
okołorozwodowych związanych z egzekucją należnych 
świadczeń alimentacyjnych, socjalnych. 4% to sprawy zwią-
zane z wymiarem sprawiedliwości, w których zgłaszający 
kwestionowali postanowienia sądów w kwestii praw rodzi-
cielskich, podziału majątku po rozwodzie, uniemożliwienia 
sprawowania opieki nad dzieckiem albo utrudnień w spra-
wie wsparcia w postępowaniu sądowym, roli dziecka jako 
świadka, sposobu prowadzenia postępowania w sprawach 
nieletnich, nierespektowania prawa do pełnomocnictwa i 
obrońcy z urzędu.

Pokrzywdzeni i ich środowisko

Z analizy materiału zgromadzonego przez rzeczników 
wynika, że w wieku 7–10 lat następuje skokowy wzrost licz-
by pokrzywdzonych, a wysoka liczba zgłoszeń utrzymuje 
się do ukończenia przez dzieci 13 roku życia. Można z 
tego wnioskować, że krzywda dziecięca ujawnia się wraz z 
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pójściem dziecka do szkoły. Rodzice dzieci powyżej 13 lat 
rzadziej szukają pomocy rzecznika, pomimo że nie zmniej-
szają się zagrożenia uzasadniające taką potrzebę. Wpływ 
spraw zanika po ukończeniu przez dzieci 17 lat. Płeć nie 
stanowi czynnika istotnie różnicującego, choć interesują-
ca może być przewaga chłopców w kategorii wiekowej 
do lat 14 i przewaga dziewcząt w wieku 15–17 i więcej lat. 
82% pokrzywdzonych uczy się w szkołach podstawowych i 
gimnazjach, ponad 13% to uczniowie szkół specjalnych, 
którzy krzywdzeni są wielokrotnie częściej niż uczący się 
w innych typach szkół. 

Nieco mniej niż połowa zgłoszonych dzieci wychowuje 
się w rodzinach pełnych, ale prawie 70% rodziców nie za-
pewnia im prawidłowej opieki. Pełnymi prawami rodziciel-
skimi w stosunku do zgłoszonych małoletnich dysponuje 
65% matek i 41% ojców. Jednakże w rodzinach formalnie 
pełnych i bez ograniczeń praw rodzicielskich napotykano 
na zaburzoną strukturę, nietrwałe rekonstrukcje, niefor-
malne związki, które nie sprzyjają pełnemu i właściwemu 
wykorzystaniu tej władzy. Drugą pod względem liczebności 
grupę stanowią rodzice, którym, a przynajmniej jednemu 
z nich, sąd ograniczył władzę rodzicielską. Wśród osób z 
ograniczoną władzą rodzicielską widać wyraźną przewagę 
ojców. 

Wgląd w sytuację rodzinną pokrzywdzonych wskazuje 
na to, że znaczna część dzieci pozbawiona jest stabilnego, 
bezpiecznego środowiska wychowawczego. W codzien-
nym życiu towarzyszą im uzależnienia, przemoc, konflikty. 
Sytuację tę pogarsza zwiększanie się obszarów ubóstwa 
wynikającego z bezrobocia rodziców. W stosunku do 
roku 2008 zaobserwowano gwałtowny wzrost trwałego 
bezrobocia dotykającego rodziców dzieci zgłoszonych 
do rzeczników. 

Sprawcy krzywdzenia dzieci

Najczęstszymi sprawcami krzywdzenia dzieci są ich rodzi-
ce: ojciec (34%) i matka (25%), którzy stanowią 59% ogółu 
sprawców, a łącznie z innymi członkami rodziny 66%. Rodzice 
naruszają prawa dziecka wielokrotnie i we wszystkich kate-
goriach. Dzieci są także krzywdzone przez inne osoby bliskie, 
np. ojczyma, brata, macochę, dziadków, konkubenta, wujka. 
Wśród niespokrewnionych osób fizycznych jako sprawców 
wymienia się nauczycieli (8%) naruszających prawa dziecka 
w kategorii spraw związanych z nierównym traktowaniem, 
naruszaniem godności (poniżanie, ośmieszanie, stosowanie 
niedozwolonych kar). 

Inni sprawcy (6%) to w większości funkcjonariusze pub-
liczni: pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej, JST, 
wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych. Grupą za-
wodową, pojawiającą się w praktyce rzecznikowskiej w 
większej liczbie niż dotychczas, są dziennikarze tabloidów 
(wykorzystywanie wizerunku i nazwiska dziecka, podanie do 
publicznej wiadomości nieprawdziwych informacji, wyko-
rzystanie nieświadomości dziecka). Kolejne 6% sprawców 
to rówieśnicy naruszający najczęściej nietykalność cielesną 
oraz godność osobistą swoich kolegów.

Szczególnymi sprawcami są urzędy/instytucje stanowiące 

11% ogółu. Dotyczy to przypadków ewidentnego naruszania 
praw lub sytuacji, w których rodzice byli bezradni w upraw-
nionej ich egzekucji. Wśród „urzędów-sprawców” największy 
odsetek stanowią: urzędy gminy, ADM, ZUS, NFZ, urząd 
do spraw uchodźców, organ prowadzący szkołę, szpital. W 
stosunku do roku 2008 odsetek krzywdzenia dzieci przez 
urzędy i instytucje zobowiązane do pomocy wzrósł o 3 punkty 
procentowe. 

W kontekście dotychczasowych analiz pozyskany mate-
riał stanowi swoistą egzemplifikację zagrożeń, począwszy 
od struktury rodziny poprzez problemy w niej występujące, 
łącznie z patologią. Porównanie nasilenia występowania tych 
samych zjawisk w latach 2008 i 2011 wskazuje na utrwalenie 
struktury i pozycji rankingowych naruszanych praw dzie-
cka. Wielkości procentowe naruszanych praw dziecka wg 
kategorii najważniejszych praw dziecka w latach 2008–2011 
odzwierciedlają prognozowane obszary ryzyka oraz potwier-
dzają przyczynowo-skutkową prawidłowość dotychczas 
zilustrowanych zjawisk. 
1. Ubóstwo, trudności w utrzymaniu pracy, trwałe bezro-

bocie generują ubóstwo i naruszają prawa dzieci do 
godziwych warunków socjalnych, utrudniają im równy 
z innymi dziećmi start życiowy. 

2. Zaburzona struktura rodziny, nietrafna rekonstrukcja, 
epizodyczność i wielokrotność konkubinatów i związ-
ków partnerskich, samotne rodzicielstwo to przyczyny 
wysokiego odsetka (29%) dzieci doświadczających naru-
szania prawa do wychowania w bezpiecznej i dającej 
wsparcie rodzinie.

3. Zaniedbywanie warunków sanitarnych, brak dbałości 
o profilaktykę zdrowotną, zaniechanie leczenia upor-
czywych i przewlekłych schorzeń, nieudolność i nie-
umiejętność egzekwowania należnych dziecku praw od 
instytucji zobowiązanych do pomocy, a także stosowa-
nie przemocy wobec dzieci jest przyczyną naruszania 
prawa do życia i ochrony zdrowia stanowiącą 18% 
ogółu naruszeń.
Naruszanie innych praw (11%) miało charakter indywidu-

alny i dotyczyło np. tożsamości (utrudnianie nadania nazwi-
ska rodziców adopcyjnych), meldunku, godności, dostępu 
do dokumentów, uzyskania informacji i innych.

W obecnej edycji programu obserwujemy wzrost naru-
szania wszystkich kategorii badanych praw. Najbardziej jest 
to widoczne w przypadku prawa do godziwych warunków 
socjalnych.

Działania podejmowane przez rzeczników  
i ich efekty

Na całościowe opracowanie przypadku i kontakty z 
klientami rzecznicy niejednokrotnie poświęcali więcej czasu 
niż przewidziano w projekcie. Wielu weryfikowało informa-
cje przekazywane poprzez składanie wizyt w domach dzieci 
pokrzywdzonych, szkołach, placówkach. Po zobiektywizo-
waniu zgłoszenia podejmowano decyzję o zakresie i spo-
sobie dalszego działania. W wielu przypadkach rzecznicy 
występowali do instytucji oraz osób mających wpływ na 
bieg spraw bądź sytuację konkretnego dziecka, prowadzili 
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korespondencję w sprawie dziecka, udzielali porad, podej-
mowali interwencje.

W pracy rzecznikowskiej respektowano wprowadzone 
przez organizatorów procedury przyjmowania, dokumen-
towania, zamykania i archiwizowania spraw klientów. Prze-
strzegano zasad zachowywania tajemnicy służbowej i re-
spektowano wolę klienta, chyba że naruszane lub zagrożone 
było dobro dziecka. W kilkunastu przypadkach, wbrew woli 
zgłaszającego, o sytuacji dziecka poinformowano organy 
wymiaru sprawiedliwości.

Z charakteru spraw zgłoszonych do rzeczników wy-
nika, że klienci oczekiwali przede wszystkim pomocy w 
rozwiązaniu bieżących problemów życiowych rzutujących 
na pogarszanie się sytuacji dziecka. W mniejszym stopniu 
liczono na pomoc rzecznikowską, a jeszcze rzadziej wyra-
żano gotowość podjęcia wysiłku w celu poprawy sytuacji 
dziecka.

W trakcie trwania projektu udzielono 669 porad dotyczą-
cych 77% zgłoszonych spraw. Na dużą dynamikę i skutecz-
ność działań rzeczników wskazuje wysoka liczba podjętych 
interwencji, która w stosunku do ogółu prowadzonych spraw 
wyraża się sześćdziesięcioprocentowym wskaźnikiem. Sku-
teczność podejmowanych przez rzeczników interwencji wy-
nosi nieco powyżej 59%, co przy podobnej ocenie spraw 
będących w czasie sporządzania raportu w toku załatwia-
nia, daje prognozę ponad osiemdziesięcioprocentowego 
efektu.

Interwencje podejmowane były w zasadzie we wszyst-
kich kategoriach problemów. Najczęściej dotyczyły trudności 
tkwiących poza rodziną. Ten rodzaj interwencji oceniany był 
jako bardziej skuteczny. Konflikty i problemy wewnątrzrodzin-
ne z natury rzeczy są bardziej skomplikowane, a na ich 
rozwiązanie i ocenę trwałości efektów potrzeba dłuższego 
horyzontu czasowego.

Projekt zakładał konieczność objęcia edukacją prawną 
rodziców i nauczycieli jako najbardziej znaczących osób w 
życiu dziecka, mogących mieć wpływ na jego zachowanie, 
ale również ze względu na fakt, że oni także są potencjalnymi 
i faktycznymi sprawcami naruszania praw dziecka. Ogółem 

edukacją zbiorową objęto 8726 osób, w tym najliczniejszą 
grupą odbiorców były same dzieci (5074). Zakres treści kie-
rowanych do nich obejmował w szczególności rozwinięcie 
praw wynikających z konwencji o prawach dziecka oraz 
przepisów dotyczących nauki, opieki i wychowania. Formę 
przekazu dostosowywano do wieku i możliwości percep-
cyjnych odbiorców. W celu uatrakcyjnienia zajęć stosowano 
konkursy wiedzy, symulację rozpraw sądowych, omawiano 
materiały prasowe, filmowe, samodzielnie nagrywane scenki 
itp. Często spotkanie z rzecznikiem było początkiem cyklu 
edukacyjnego prowadzonego dalej przez nauczycieli.

Skuteczność upowszechniania praw dziecka jest naj-
mniej wyrazista spośród innych działań realizowanych przez 
rzeczników, a skutki nie są bezpośrednim ich następstwem, 
ponieważ posiadana wiedza jest tylko jednym z elementów 
wpływających na motywację konkretnego działania. Szu-
kając zatem innych sposobów wzbudzania wrażliwości na 
prawa dziecka, rzecznicy organizowali różnorodne formy 
ekspresji w środowisku otwartym, zakładając, że poprzez 
happeningi, demonstracje, kampanie będzie możliwe także 
oddziaływanie na emocje odbiorcy.

Ważnym zadaniem rzeczników było prowadzenie moni-
toringu zgłoszonych spraw oraz wybranych szkół i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Badaniem objęto 868 spraw in-
dywidualnych, które omówiono w niniejszym artykule. Wyniki 
badania przestrzegania praw dziecka prowadzone w 67 szko-
łach i 50 placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią 
obszerny materiał pokazujący, że także w tych instytucjach 
dzieci nie czują się bezpieczne, a ich prawa są naruszane.

Zakończenie

W artykule starano się naszkicować drogę, jaką na prze-
strzeni blisko 120 lat przebyły społeczeństwa, aby zbliżyć się 
„od ochrony praw zwierząt do społecznego rzecznictwa 
praw dziecka”. Ewolucja świadomości, dokonująca się za 
sprawą rozwijającej się myśli społecznej, przełożonej na 
międzynarodowe i krajowe akty prawne sprawiła, że ”dobro 
dziecka” stało się w wielu krajach wartością prawnie chro-
nioną. Wybierając w tej historii dorobek TPD, podkreślono 
jego pionierski, a zarazem organiczny charakter w kontekście 
przedstawienia wyników pracy zaledwie jednej edycji projek-
tu pn. „Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 
rejonach kraju”, a także pokazano równoległość i adekwat-
ność działań Towarzystwa do postanowień kolejnych aktów 
międzynarodowych, a w szczególności Konwencji o Prawach 
Dziecka. Osobista interwencja i kontakt edukacyjny będą 
jeszcze przez wiele lat sposobem na kształtowanie świado-
mości prawnej zarówno dzieci jako dysponentów swoich 
praw, jak i wszystkich potencjalnych i faktycznych sprawców 
naruszeń tych praw. Poprzez takie działania dążymy do 
zbliżania praw dzieci i dorosłych oraz pozbawiania obydwu 
podmiotów obaw przed konfrontacją i ograniczaniem praw 
jednych na rzecz drugich. Jak długo będą naruszane pra-
wa dziecka, tak długo będą potrzebni rzecznicy ich praw. 
Kompetentni, życzliwi, konsekwentni i skuteczni w działaniu, 
blisko dziecka i blisko sprawcy. 

Barbara GłowackaCertyfikaty wręczają: prof. L. Stadniczeńko (od lewej) i prezes ZG TPD W. Kołak.
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TPD na Żoliborzu w Warszawie zapisało się na trwałe 
w historii Towarzystwa, znane jest zwłaszcza z pionierskiej 
roli w wypracowaniu kompleksowego programu opie-
ki i wychowania dzieci w środowisku zamieszkania. To 
właśnie w tej warszawskiej dzielnicy powstało jeszcze 
przed wojną jedno z pierwszych w kraju środowiskowych 
ognisk wychowawczych, przedszkole, szkoła, pierwsze 
poradnie. Doświadczenia żoliborskie służyły za wzór dla 
wielu późniejszych rozwiązań w zakresie zdrowia, opieki 
i wychowania w środowisku. A jakie formy działalności 
realizowane są dzisiaj, kiedy to organizacja działa w zu-
pełnie innych warunkach? Jakie jest zapotrzebowanie na 
działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dużym mieście? 
Czy jest potrzebne, z jakimi musi radzić sobie problemami? 
Czy zaspokaja aktualne potrzeby w zakresie pomocy śro-
dowiskowej?

W październiku br. odwiedziłem Zarząd Oddziału Warsza-
wa Żoliborz przy ulicy Broniewskiego. Na temat działalności 
TPD rozmawiam z panią Anną Gruszczyńską, prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu oraz społecznym 
rzecznikiem praw dziecka. Pani Anna Gruszczyńska jest z 
wykształcenia pedagogiem – animatorem kultury. Z TPD 
związana jest od ponad 40 lat, a funkcję prezesa pełni od 
1996 roku. 

– W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to 
rozpoczynała się moja przygoda z TPD, był bardzo przyjazny 
klimat dla prowadzonej przez nas działalności – wspomina 
pierwsze lata swojej współpracy z TPD. – Nie było wówczas 
wielu ofert zajęć pozalekcyjnych ze strony różnych podmio-
tów, więc wobec ogromu potrzeb funkcji głównego organiza-
tora podejmowało się TPD. Przy bardzo bliskiej współpracy z 
Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, na terenie każdego 
z nowych osiedli powstawały kolejne tepedowskie świetlice, 
szkoły podstawowe, organizowany był cały kompleks inicja-
tyw związanych z pomocą rodzinie m.in. przedszkole i porad-
nia zdrowia. Działała nawet sekcja TPD w klubie sportowym 
Marymont oraz w teatrze kukiełkowym „Baj”.

Obecnie TPD na Żoliborzu prowadzi niepubliczne przed-
szkole, środowiskowe ognisko wychowawcze oraz powołany 
w 2010 roku klub młodzieżowy dla młodzieży gimnazjalnej i 
licealnej. Bardzo aktywnie uczestniczy także w organizacji śro-
dowiskowych imprez plenerowych, akcji letnich i zimowych, 
uroczystości świątecznych (wigilia, Wielkanoc) i wielu innych 
propagujących dorobek  i aktualną działalność TPD. 

Ważny i niezwykle interesujący obszar działalności to 
upowszechnianie twórczości Marii Kownackiej, autorki nie-
zapomnianych książek dla dzieci i młodzieży. TPD spra-
wuje opiekę nad Izbą Pamięci pisarki, przy muzeum Marii 
Kownackiej działa koło TPD. I tak na przykład we wrześniu 
żoliborskie TPD zorganizowało cykl spotkań związanych z 
obchodami 80-lecia Plastusia – sympatycznego bohatera 
wielu książek dla dzieci autorstwa Marii Kownackiej.

TPD NA WARSZAWSKIM ŻOLIBORZU

Oby więcej takich placówek
Dla najmłodszych – niepubliczne przedszkole

Dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat TPD na Żoliborzu prowadzi 
od 1969 roku niepubliczne przedszkole. Czym różni się 
tepedowskie przedszkole od przedszkoli publicznych? Czy 
z przedszkola, podobnie jak z ognisk, korzystają dzieci z 
rodzin, które borykają się z różnego rodzaju problemami, 
wymagają różnorodnych form pomocy? 

Program i organizacja pracy przedszkola zatwierdzona 
jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, placówka posia-
da rejestrację przedszkola niepublicznego z klasą zerową. W 
przedszkolu stosuje się nowoczesne metody pedagogiczne i 
nauczania początkowego (program „Didasko”). Dodatkowo 
prowadzone są zajęcia rytmiczno-taneczne, nauka języka 
angielskiego poprzez zabawę, zajęcia plastyczne; przy-
jeżdża również zaprzyjaźniony teatrzyk, organizowane są 
imprezy okolicznościowe i wycieczki. Wysoki poziom opieki 
i wychowania zapewnia wykwalifikowana kadra. Pracę kadry 
pedagogicznej wspiera Zarząd i Rada Rodziców. 

Czym różni się przedszkole prowadzone przez TPD od 
przedszkola państwowego? – Wielu naszych dorosłych pod-
opiecznych zakłada swoje rodziny, a następnie zapisuje swoje 
dzieci do naszego przedszkola – mówi Anna Gruszczyńska. 
– To już drugie pokolenie korzysta z naszych środowiskowych 
placówek. Myślę, że nasze przedszkole wyróżnia się również 
tym, że grupy nie są liczne: 12–14 dzieci. Dzięki temu opieka 
nad każdym dzieckiem jest indywidualizowana. Pracujemy nie 
tylko z dziećmi, ale i z rodziną. Rodziny mają do nas zaufanie, 
można powiedzieć, że łączą nas silne więzi. 

Opłaty za przedszkole są konieczne, ponieważ placówka 
otrzymuje mniejszą dotację niż przedszkola publiczne. Dla 
rodzin w trudnej sytuacji materialnej pozyskiwane są środki 
z innych źródeł. W przedszkolu prowadzi się  również grupy 
różnowiekowe. Grupy takie cieszą się coraz większą popu-
larnością, gdyż przyczyniają się do lepszego rozwoju dzieci. 
Obserwując starszych kolegów, młodsze szybciej uczą się 
i adaptują do nowego środowiska. – Dziecku wrażliwemu, z 
dolegliwościami alergicznymi czy pokarmowymi, potrzebna 
jest indywidualna, fachowa opieka. Nie wszystkie przedszkola 
zwracają na to uwagę. Mamy możliwości, żeby np. przygoto-
wywać dla dzieci odpowiednią dla ich potrzeb dietę. Mamy 
również specjalistów od niedoborów ruchowych. 

Przedszkole działa nieprzerwanie już ponad 40 lat. W tym 
czasie zmieniały się warunki organizacyjne oraz sposoby 
jego finansowania, niestety na niekorzyść. Powstało jako 
wspólna placówka TPD i Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. WSM zapewniała nieodpłatnie lokal, pokrywała 
koszty eksploatacji. Od ponad 15 lat przedszkole mieści się 
w innym budynku, ma do dyspozycji mniejszą powierzchnię. 
Towarzystwo musi samo opłacać czynsz, a opieka ze strony 
WSM polega na ogół na jednorazowej pomocy, na przykład 
przy remontach. Przydałyby się lepsze warunki lokalowe. 
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– Można by było wówczas przyjąć więcej dzieci – mówi Anna 
Gruszczyńska. 

Pomimo że w ostatnim czasie powstały na osiedlu dwa 
nowe przedszkola państwowe, tepedowskie przedszkole 
wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i renomą w środo-
wisku. Widać efekty pracy pedagogicznej, dzieci są dobrze 
przygotowane do obowiązku szkolnego. 

Ognisko 

Niektórzy podopieczni przedszkola, już jako uczniowie, 
przychodzą do funkcjonującego w tym samym budynku 
środowiskowego ogniska wychowawczegoTPD, które na 
Żoliborzu działa już od ponad 20 lat. Tak jak i w innych og-
niskach, dzieci uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji, mają 
ciekawe oferty spędzania czasu wolnego: zajęcia kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe,a także w czasie ferii i wakacji. Pod-
opieczni codziennie otrzymują posiłek, a często także po-
moc materialną i rzeczową. Realizowane są także autorskie 
programy z zakresu profilaktyki uzależnień dostosowane do 
aktualnych potrzeb. 

W zajęciach prowadzonych przez ognisko na stałe 
uczestniczy ponad 30 dzieci w wieku szkoły podstawowej 
skierowanych przez pedagogów szkolnych, ośrodek pomo-
cy społecznej lub przez rodziców. 

Większość podopiecznych ogniska pochodzi z rodzin, 
które wymagają różnych form pomocy. Część spośród nich 
to rodziny niewydolne wychowawczo, część na granicy wyklu-
czenia. Są również rodziny przejściowo bezrobotne, w trudnej 
sytuacji finansowej, ale zainteresowane rozwojem i wycho-
waniem dziecka. Do współpracy z rodzicami podopiecznych 
wychowawcy ognisk przywiązują bardzo duże znaczenie. 
Znakomitą okazją do spotkań, a także włączania rodziców w 
życie placówki, są uroczystości wigilijne oraz wielkanocne. 

Jeżeli natomiast rodzice nie wykazują zainteresowania 
nauką dziecka – wówczas „ogniskowi” wychowawcy nawią-

zują kontakty z nauczycielami, przychodzą do szkoły na dni 
otwarte. Kłopoty z nauką to poważny problem, z którym musi 
uporać się kadra ogniska. Podopieczni mają zazwyczaj duże 
zaległości w nauce. Dlatego też sprawą pierwszoplanową 
jest czuwanie nad odrabianiem lekcji. Dzięki temu, tak jak i 
w innych tepedowskich ogniskach, drugoroczność zdarza 
się sporadycznie. 

Kolejne ważne zadanie środowiskowych ognisk wychowaw-
czych, realizowane także przez ognisko na Żoliborzu, to stwa-
rzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. W jaki 
sposób dzieci najchętniej spędzają czas wolny? Jakie zajęcia 
preferują? Co sprawia, że chętnie przychodzą do ogniska? 

Dzieci przychodzą na „coś”. Trzeba zaproponować im 
konkretne, atrakcyjne zajęcia – opowiada Anna Gruszczyń-
ska. – W ognisku mogą korzystać z komputerów, ale to nie one 
cieszą się największą popularnością, bo podopieczni ognisk 
mają je zazwyczaj w domu. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się u nas zajęcia tzw. czwartkowe, wśród których są zajęcia 
ceramiczne, lepienie z gliny, masy solnej czy koralików, przy-
gotowywanie prezentów na gwiazdkę czy inne święta. Ofe-
rujemy także zajęcia rekreacyjne, kulturalne i krajoznawcze. 
Dla podopiecznych ogniska ważne jest dożywianie. Dzieci 
dostają podwieczorek: kanapki, napoje, owoce; jest kuchnia 
z odpowiednim wyposażeniem, z której korzystają również 
podczas zajęć kulinarnych.

Do ogniska zapisywani są uczniowie szkół podstawo-
wych. A jaka jest oferta dla młodzieży? Z myślą o młodzieży 
gimnazjalnej oraz licealnej powołany został w styczniu 2009 
roku, przy współpracy z WSM Żoliborz Centralny Klub Mło-
dzieżowy. 

Klub dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

Usytuowany jest w Klubie Osiedlowym na osiedlu Kępa 
Potocka przy ulicy Promyka. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Młodzi ludzie 

mogą tu uzyskać pomoc w nauce, a także spę-
dzić mile czas, rozwijać swoje zainteresowania. 
Prowadzone są także zajęcia z elementami so-
cjoterapii.

Klub ma do dyspozycji trzy piękne pomiesz-
czenia pozyskane od spółdzielni mieszkaniowej. 
Jego działalność częściowo finansowana jest 
przez władze dzielnicy, częściowo ze środków 
własnych TPD. Z oferty klubu korzysta na stałe 
około 25 osób. O działalności środowiskowych 
ognisk wychowawczych mówi się i pisze wiele. 
Kluby młodzieżowe to mniej znane formy pomo-
cy. Na czym więc, poza wiekiem uczestników, 
polega różnica pomiędzy ogniskiem a klubem?

Działalność klubu skoncentrowana jest na 
organizacji wolnego czasu. Młodzi ludzie mogą 
oczywiście zawsze liczyć na pomoc w nauce, 
ale odrabianie lekcji nie jest tu już takim pierw-
szoplanowym, codziennym zajęciem, jak to ma 
miejsce w ognisku. Co zatem przyciąga mło-
dzież, co sprawia, że chce tu przychodzić ? 

– Przeprowadziliśmy wśród młodzieży uczęsz-
czającej do klubu ankietę „Dlaczego chętnie do Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz czyta dzieciom podczas festynu współ-

organizowanego przez TPD w dzielnicy Żoliborz.
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nas przychodzisz?” – mówi Anna Gruszczyńska. – Wśród 
odpowiedzi często pojawiało się stwierdzenie „bo to jest nasz 
klub”, jest to zresztą jedyna tego typu placówka w tym rejonie 
miasta. Oferujemy zajęcia komputerowe, sportowo-rekrea-
cyjne, wyjścia do kina, teatru czy innych placówek kultury, a 
także pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia są rozplanowane. 
Podobnie jak do ogniska, młodzież zawsze przychodzi na 
„coś” konkretnego. 

Klub mieści się w budynku mieszkalnym, ale nie ma 
żadnych skarg ze strony lokatorów, co więcej, podopieczni 
utrzymują relacje z seniorami, którzy korzystają z oferty Klubu 
Seniora działającego również w ramach Klubu Osiedlowego. 
– Naszym pomysłem są wspólne majówki dziadków, babć i 
wnuków. Seniorzy uczą młodzież np. formowania wyrobów 
z ceramiki, a sami uczą się od młodych obsługi komputera. 
Młodzież przy okazji nabiera szacunku do starszych osób. 

Czy tepedowski klub zaspokaja potrzeby dzielnicy? Zda-
niem mojej rozmówczyni na pewno w dzielnicy powinno być 
więcej takich placówek, dzieciom z odleglejszych rejonów 
trudno jest tutaj dotrzeć. 

TPD – widoczne w środowisku

Działalność TPD w dużym mieście, zdaniem Anny Grusz-
czyńskiej, wciąż jest bardzo potrzebna. Żoliborskie doświad-
czenia przekonują, że placówki, takie jak ogniska i kluby 
młodzieżowe powinny być na każdym osiedlu. Potrzebne są 
takie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść po lekcjach, 
rozwijać swoje zainteresowania, a także – jeżeli jest taka po-
trzeba – uzyskać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów 
w rodzinie lub szkole. Działalność TPD na Żoliborzu spotyka 
się ze zrozumieniem ze strony władz samorządowych, które 
ją dofinansowują, nie jest to jednak pomoc wystarczająca. 
Udaje się pozyskać sponsorów, którzy pomagają przeważnie 
w formie konkretnej pomocy rzeczowej, najczęściej są to 
buty, ubrania, pomoce szkolne, podręczniki, książki, nagrody 
w konkursach itp. 

Jak podkreśla Pani Prezes, ogromnym problemem jest 
brak stabilizacji finansowej, jeśli chodzi o pozyskiwanie i 
zawieranie umów wieloletnich z władzami samorządowymi. 
Utrudniają działalność wysokie opłaty za czynsz, bardzo 
ciężko jest również pozyskać lokale na nowe placówki. 
– Obecnie część zadań, które podejmowały placówki środo-
wiskowe TPD, jest przejmowana przez szkoły, które organizu-
ją zajęcia pozalekcyjne, przedłużają nawet do godziny 19.00 
pracę świetlic szkolnych. Kiedy świetlice szkolne pracowały 
do godziny 16.00, nasze placówki były bardziej oblegane. 
Obecnie samorząd ma wybór między świetlicą szkolną a 
placówką prowadzoną przez inne podmioty. W środowisku 
jednak nadal jest zapotrzebowanie na naszą działalność, ale 
trzeba włożyć wiele wysiłku, aby przekonać o tym władze 
samorządowe. 

Tak jak przed laty, tak i dziś Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci jest widoczne w środowisku, a także bardzo pozytywnie 
oceniane przez władze samorządowe. W programie swojej 
działalności TPD ma wpisane na stałe liczne imprezy środo-
wiskowe: festyny, rozgrywki sportowe, zajęcia rekreacyjne, 
występy artystyczne. Przy organizacji tych imprez żoliborskie 
stowarzyszenie współpracuje blisko z Centrum Aktywności 

Lokalnej, gdzie spotyka się z przedstawicielami urzędu dziel-
nicy i samorządu wybranych osiedli, bywa też zapraszane do 
udziału w Komisji Dialogu Społecznego. Żoliborski Oddział 
TPD współpracuje ze szkołami, samorządem i radnymi z 
Komisji Oświaty, Kultury, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
oraz z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy War-
szawa Żoliborz. Wyrazem uznania i wysokiej społecznej rangi 
działalności TPD jest certyfikat dobroczynności otrzymany 
od Żoliborskiej Fundacji Lokalnej oraz rekomendacja Ośrod-
ka Pomocy Społecznej za skuteczność i zaangażowanie w 
pracę dla dobra dzieci i młodzieży.

To niezaprzeczalny sukces żoliborskiego TPD. – Szcze-
gólnie że prowadzimy działalność w środowisku, w którym 
rozbudowane są placówki państwowe – mówi Anna Grusz-
czyńska. – A mimo to przychodzą do nas dzieci, młodzież i ich 
rodzice zarówno ze swoimi problemami, jak i radościami. Ta 
międzypokoleniowa praca przynosi nam wielką satysfakcję. 
Sukcesem jest również oddany dziecku i rodzinie zespół ludzi 
pracujących razem od wielu, wielu lat.

Marcin Stupak

RZECZNICY PRAW DZIECKA TPD 

Konferencja  
i certyfikaty

14 listopada br. kolejna grupa tepedowskich rzeczników 
praw dziecka, po odbytym szkoleniu, otrzymała certyfikaty 
upoważniające do występowania w sprawach dzieci. Pod-
czas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele Biura 
Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
resortów: edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecz-
nej, organizacji pozarządowych, zostały przedyskutowane 
problemy wiążące się z takimi zagadnieniami, jak istota, 
potrzeba i praktyka społecznego ruchu rzecznikowskiego 
dotyczącego dzieci. Podsumowano kolejną, trzecią edycję 
programu „Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka 
w 30 rejonach kraju”, dofinansowaną ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

Prof. Leszek Stadniczeńko, prowadzący konferencję, 
podkreślił wyjątkowo ważne znaczenie tej społecznej pracy 
rzeczników TPD, która, jak powiedział, „stanowi rzeczywistą 
i konkretną pomoc w rozwiązywaniu trudnych, nieraz bar-
dzo zawiłych spraw dotyczących najsłabszych i dobrze, że 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozwija ten nurt swojej działal-
ności; dobrze, że są osoby wrażliwe na dziecięcą krzywdę, a 
jednocześnie posiadające profesjonalne umiejętności, dzięki 
czemu mogą skutecznie udzielać pomocy. Ich działalność 
wywiera również korzystny, nie do przecenienia, wpływ na 
poziom świadomości prawnej i moralnej rodziny, środowi-
ska, osób zatrudnionych w instytucjach, od których zależą 
decyzje dotyczące dziecka”. 

I.M.
 

Więcej na ten temat – w artykule B. Głowackiej na str. 7
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TPD na Podkarpaciu

Atrakcyjnie i wychowawczo
Co roku Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie oraz oddziały terenowe orga-
nizują wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z całego województwa. 

Oświaty w Rzeszowie, Telewizji Polskiej, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, PFRON, od samorządów miast 
i gmin z naszego województwa. 

Nowe świetlice wciąż potrzebne

W bieżącym roku w województwie podkarpackim powstały 
dwie nowe świetlice, w których dzieci znajdują kompleksową 
pomoc zarówno materialną, jak i w nauce. Działalność świetlic 
wpływa również korzystnie na przestrzeganie zasad respekto-
wania dobra dziecka i poszanowania jego praw. 

Placówka, która powstała w Rzeszowie, jest prowadzona 
przez Oddział Regionalny TPD. Mieści się w nowo wybudowanym 
bloku na osiedlu Słoneczny Stok. Dzięki przychylności Spółdzielni 
Mieszkaniowej Projektant nasze Towarzystwo otrzymało w bez-
płatne użytkowanie lokal o powierzchni 109 m2 wyposażony w 
stoliki, krzesła i inne meble. Spółdzielnia opłacała również przez 
sześć miesięcy wszystkie świadczenia eksploatacyjne. Dzięki 
dotacji z TVP, otrzymanej w ramach akcji „Reklama Dzieciom”, 
wyposażyliśmy placówkę w sprzęt multimedialny, lodówkę, gry 
i pomoce dydaktyczne oraz zakupiliśmy komputer. Ponadto 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymaliśmy 
kolejne zestawy komputerowe, a dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
w Rzeszowie zatrudniliśmy wychowawcę oraz mogliśmy zakupić 
niezbędne materiały papiernicze. W okresie wakacji w placówce 
odbyły się 4 turnusy półkolonii dla 120 uczestników. Placówka 
powstała na nowym osiedlu Rzeszowa i widać wyraźnie, że wraz 
z rozrastaniem się naszych miast powstaje potrzeba tworzenia 
nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, a to najlepiej 
świadczy o tym, jak bardzo są potrzebne.

Druga nowa świetlica jest prowadzona przez Oddział Okręgowy 
TPD w Przemyślu. Ta placówka, w przeciwieństwie do placówki w 
Rzeszowie, powstała na „starym” osiedlu, gdzie jest wiele rodzin 
z małymi dziećmi, a mimo to nie funkcjonowała tam żadna pla-
cówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. W nowej 
świetlicy, dzięki wsparciu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
udało się przeprowadzić mały remont, zakupić lodówkę, telewizor, 
głośniki, mikser, telewizor 50-calowy, playstation oraz gry i pomoce 
edukacyjne. Ze względu na to, że do placówki przychodzi coraz 
więcej dzieci, Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała 
w październiku na potrzeby naszych podopiecznych kolejne trzy 
pomieszczenia, które po remoncie będą służyły dzieciom m.in. jako 
centrum multimedialne. Warto podkreślić, że świetlica zrzesza też 
dzieci starsze: młodzież gimnazjalną i uczniów szkół średnich oraz 
posiada własną drużynę piłkarską. Dla młodzieży są prowadzone 
przez instruktora sportu profesjonalne treningi piłkarskie dwa 
razy w tygodniu, a nasza drużyna rozgrywa mecze z zespołami 
sportowymi okolicznych szkół. Mamy nadzieję, że sieć placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, prowadzonych 
przez TPD, będzie się na Podkarpaciu nadal rozwijać, gdyż jest to 
ważny element odziaływania na dzieci i młodzież oraz środowisko 
i jego otoczenie. 

Grzegorz Piestrak

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało 
wiele ciekawych form wypoczynku m.in. kolonie wypoczynko-
we, zdrowotne, turnusy rehabilitacyjne w znanych kurortach 
wczasowych, takich jak: Władysławowo, Rowy, Krynica Morska, 
Krynica Zdrój, Ustka, Jastrzębia Góra, Kąty Rybackie, Zakopane, 
Szczawnica, Iwonicz, Kołobrzeg. 

Wakacje ze zwiedzaniem

Nowością na kolonii w Kołobrzegu był wyjazd na tropikalną 
wyspę pod Berlinem ze zwiedzaniem stolicy Niemiec oraz do 
wesołego miasteczka pod Hamburgiem. Odziały okręgowe TPD 
w Krośnie i Przemyślu zorganizowały kolonie zagraniczne w Au-
strii i we Włoszech, podczas których uczestnicy zwiedzali dwa 
państwa podczas jednego wyjazdu, mieszkali też po połowie 
turnusu w każdym z nich. Podczas pobytu w Austrii uczest-
nicy zwiedzili m.in. Klagenfurt-Minimundus (świat zabytków w 
miniaturze) Zamek Landskron (kraina makaków), wodospad 
Tscheppaschlucht, wjechali kolejką na górę Reisseck 3000 m 
n.p.m oraz zażywali kąpieli w najcieplejszym jeziorze Austrii 
- Ossiacher See i basenie w Flattach. Podczas drugiej części 
turnusu dzieci były zakwaterowane w Lignano we Włoszech, 
zwiedziły Wenecję i Bibione, cały dzień spędziły w Aquaparku 
w Lignano, a w drodze powrotnej zajrzały do wesołego mia-
steczka w WIEDNIU, starczyło również czasu na zwiedzanie tej 
pięknej stolicy Austrii.

Nasi podopieczni byli również na kolonii i obozie w Hiszpanii 
w Lioret de Mar, jednym z największych i najbardziej znanych 
kurortów na Costa Brava. Ciekawym punktem programu była wy-
cieczka do Barcelony. Do Hiszpanii droga wiodła przez Francję, 
co było okazją do zwiedzenia Lyonu, zaś w drodze powrotnej 
cała grupa zatrzymała się w Lignano we Włoszech. 

W miejscu zamieszkania i na koloniach

Dużo pracy działacze TPD poświęcili organizacji czasu wol-
nego w miejscu zamieszkania. Ciekawe zajęcia na półkoloniach 
i w świetlicach zorganizowano w Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie, 
Tarnobrzegu, Mielcu i Jarosławiu. Organizowaliśmy również 
wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci poszkodowanych 
w wyniku nawałnic.

W sumie wypoczynkiem zorganizowanym w tym roku (2011) 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w województwie podkarpa-
ckim objęto 3779 uczestników. Były to takie formy wypoczynku, 
jak: 30 turnusów kolonii wypoczynkowych dla 1455 dzieci, 3 
turnusy kolonii specjalistycznych dla 132 dzieci, 14 turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, z których skorzy-
stało 658 uczestników. W miejscu zamieszkania wypoczynkiem 
objęto 1534 dzieci, dla których zorganizowano półkolonie, małe 
formy wczasów, wycieczki, festyny itp. 

Dzięki aktywnej współpracy z samorządami i darczyńcami 
około 80% uczestników skorzystało z różnego rodzaju dofinanso-
wania do wyjazdu. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratorium 
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Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od stycznia 
2011 roku realizuje projekt pn. European Street Children Anti-
Violence Programme and Exchange, finansowany ze środ-
ków Komisji Europejskiej w ramach programu DAPHNE III. 
Wraz z nami realizują go organizacje pozarządowe z Włoch, 
Portugalii, Bułgarii, Słowacji i Rumunii, wszystkie podobnie 
jak TPD należą do European Federation for Street Children. 
Celem realizowanego projektu jest zebranie informacji doty-
czących doświadczeń i dobrych praktyk w poszczególnych 
państwach w aspekcie podejmowania programów skierowa-
nych do dzieci ulicy. 

W pierwszej fazie realizacji poszczególne organizacje 
partnerskie, przy pomocy jednakowego kwestionariusza, 
przeprowadziły wywiad dotyczący postrzegania i specyfiki 
zjawiska dzieci ulicy, a także skierowanych do tej grupy 
programów. Wywiadów udzielali przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych różnego szczebla oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. 

Ze zgromadzonego materiału wynika, że w Polsce oma-
wiane zjawisko nie jest w ogóle monitorowane, a dziećmi 
ulicy zajmują się głównie organizacje pozarządowe. Chcąc 
uaktualnić i pogłębić wiedzę na temat problemu dzieci ulicy, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podjęło inicjatywę zorgani-
zowania panelu dyskusyjnego, podczas którego nastąpiła 
ciekawa wymiana poglądów osób, które udzielały wywiadów 
oraz innych zaproszonych gości. Spotkanie, w którym wzięło 
udział 21 osób, odbyło się 13 października br., a prowadziła 
je Barbara Głowacka, dyrektor Ośrodka Metodycznego 
KKWR. Obecny był Wiesław Kołak, prezes ZG TPD i prze-
wodniczący Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizu-
jącego. Oto tezy, wokół których toczyła się dyskusja:

1. Jaki jest profil polskiego dziecka ulicy ? Czy jest on 
zróżnicowany w poszczególnych regionach naszego kraju, 
inny w mieście i na wsi? Ile jest w Polsce dzieci ulicy?

Definicja dziecka ulicy w Polsce, którą na podstawie pre-
kursorskich i wieloletnich doświadczeń wypracował KKWR 
brzmi: Dzieci ulicy to te, które na skutek nie spełniania przez 
ich rodziców podstawowych funkcji opiekuńczych i wycho-
wawczych dużo czasu spędzają poza domem: na ulicy, po-
dwórku i w innych miejscach niekontrolowanej aktywności. 
Ulica stała się dla nich źródłem wiedzy o życiu. Tu realizują 
swą naturalną aktywność poznawczą i społeczną. Są to więc 
dzieci wychowujące się na ulicy. 

Elżbieta Pogońska, kierownik Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD na warszawskiej Pradze Północ uwa-
ża, że problem dzieci ulicy w jej dzielnicy będzie narastał, 
ponieważ środki, którymi dysponuje dzielnica na pomoc 
społeczną, z roku na rok maleją. 

Opinię tę podzielił Tomasz Zdrojewski z organizacji 
pozarządowej o nazwie Grupa Animatorów Pedagogiki Spo-
łecznej. Organizacja ta działa głównie na Pradze Północ 

i kieruje swoją ofertę do dzieci krańcowo zaniedbanych, 
które nie znajdują się pod żadną opieką; ale przedstawiciele 
GAPS zauważają, że coraz częściej dziećmi ulicy zostają 
te z dostatnich, a nawet zamożnych domów, ponieważ nie 
znajdują w nich możliwości zaspokojenia swoich potrzeb 
emocjonalnych.

Lidia Ułanowska, wicedyrektor Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej zwróciła uwagę na brak systemowych 
rozwiązań kierowanych do dzieci ulicy, ponieważ nie moż-
na tego zjawiska systemowo traktować. Należy pomagać 
wszystkim dzieciom, które pomocy potrzebują, a potrzeby 
te mogą być różnorodne i zależne od wielu czynników, jak 
chociażby od specyfiki wsi czy miasta. Ważne jest prowa-
dzenie ewaluacji programów skierowanych do dzieci ulicy i 
wspieranie tych, które okażą się skuteczne.

Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej TPD w Radomiu, zauważył, że niektóre dzieci są na 
ulicy z inspiracji dorosłych, znajdują się tam np. w celach 
zarobkowych. Na ulicy są także nieletni, którzy z powodu 
braku miejsc nie trafiają do ośrodków wychowawczych, 
mimo orzeczenia ich przez sąd.

Wojciech Ronatowicz, stretworker i twórca programu 
STACJA skierowanego do młodych osób podejmujących 
zachowania ryzykowne, stwierdził, że definicja dzieci uli-
cy ewoluowała, odkąd ewolucji uległa preferowana forma 
spędzania przez nich czasu wolnego. Na ulicach miast i wsi 
jest coraz mniej dzieci, a funkcję podwórka przejął internet. 
Dziecko przebywa w sferze niekontrolowanej aktywności, 
której dostawcą jest coraz częściej, oprócz komputera, nawet 
telefon komórkowy, a rodzice nie mogą tego kontrolować, 
gdyż wirtualny świat jest im zupełnie obcy. Toteż zadaniem 
pedagogów i osób zajmujących się pomocą społeczną jest 
uprzedzanie swoim działaniem zagrażających patologicz-
nych zjawisk.

Dyskusję o profilu polskiego dziecka ulicy podsumowała 
Barbara Głowacka, która stwierdziła, że w literaturze wymie-
nia się trzy kategorie dzieci ulicy. Są to:
a)  dzieci które spędzają czas, pracują na ulicy, ale utrzymują 

kontakt z rodziną i zazwyczaj wracają tam na noc;
b)  dzieci, które mieszkają i pracują na ulicy i prawie nie 

utrzymują kontaktu z rodziną;
c)  dzieci, których warunki życia dalekie są od postanowień 

Konwencji o Prawach Dziecka, ciężko pracują lub prze-
bywają w więzieniach.
Polskie dzieci ulicy kwalifikują się głównie do pierwszej 

kategorii.

2. Czy otwarcie granic i migracje ludności to czynnik 
zwiększający ryzyko bycia dzieckiem ulicy?

Zdaniem Moniki Jagodzińskiej, wiceprezes Mazowie-
ckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD oraz koordynatora 
projektu „Dobro dziecka ponad granicami”, do rozważania 

Dzieci Ulicy – znak czasu czy zjawisko ponadczasowe

Jak im pomóc?
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powyższej tezy należy podejść zarówno w aspekcie trakto-
wania imigrantów przez nas, ale także i tego, jak nasi oby-
watele traktowani są za granicą. Przyczyną determinującą 
bycie dzieckiem ulicy jest zanik więzi rodzinnych i nie ma tu 
znaczenia przynależność narodowa. Natomiast na rozpad 
rodziny może mieć wpływ wyjazd jednego czy obydwojga 
rodziców za granicę na przykład w celach zarobkowych. W 
ogniskach TPD funkcjonujących na terenie naszego kraju 
są dzieci rodziców, którzy wyjechali za granicę do pracy, ale 
nie ma dużo dzieci cudzoziemców i imigrantów, bo one do 
ognisk nie przychodzą. 

W Polsce obserwuje się problem dzieci romskich, które ro-
dzą się w naszych szpitalach i niejednokrotnie pozostają tam, 
porzucone przez rodziców, co blokuje wszczęcie procedury 
adopcyjnej. Niepokojące jest również to, że państwo polskie 
nie chroni dzieci, które urodziły się w mieszanych związkach. 
Respektując wyroki innych państw, oddajemy dzieci, które 
znalazły się w Polsce w efekcie powrotu do kraju jednego z 
rodziców, gdy drugie pozostało za granicą, nie zważając na 
to, że nasze dzieci odebrane jednemu z rodziców wcale nie 
muszą znaleźć się u drugiego rodzica, lecz mogą za granicą 
trafić do placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Jolanta Smoczyńska, kierownik Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD przy ul. Marywilskiej na warszawskiej 
Białołęce, w którym znajdują opiekę dzieci z rodzin czeczeń-
skich, zauważyła, że trudność w pracy z takimi dziećmi wynika z 
faktu, że rodziny czeczeńskie traktują nasz kraj jako tranzytowy, 
jako tylko przystanek w drodze do innego celu. Pani Jola, mając 
także doświadczenie w pracy z dziećmi romskimi dodała, że 
ambicją Romów jest, aby dzieci nie były mądrzejsze od rodzi-
ców, nie przywiązują oni zatem wagi do edukacji.

Wojciech Ronatowicz, nawiązując do faktu, że Polska 
jest krajem tranzytowym dodał, że krajem docelowym często 
staje się nasz sąsiad – Niemcy. W strefie przygranicznych 
wiosek i miasteczek obserwuje się zjawisko świadczenia 
przez nieletnich usług seksualnych za pieniądze. Problem 
jest o tyle trudny, że rodzice często nie potępiają zachowa-
nia swoich dzieci jako jedynych dostarczycieli środków na 
utrzymanie całej rodziny.

Podsumowaniem dyskusji dotyczącej omawianej tezy może 
być opinia Agnieszki Patrzałek z Mazowieckiego Centrum 
Pomocy Rodzinie, która powiedziała, że w związku z otwarciem 
granic musimy uznać fakt, że w Polsce mieszkają rodziny cudzo-
ziemców. Dzieci z tych rodzin trudno wrastają w naszą rzeczy-
wistość, ponieważ niejednokrotnie przybyły z kraju diametralnie 
odmiennego kulturowo. Przykładem mogą być przedstawiciele 
mniejszości azjatyckich, których w ostatnich latach przybyło, 
a wiemy o nich niewiele, bo są to społeczności hermetyczne, 
które nie asymilują się w naszym społeczeństwie.

3. Czy Dzieci Ulicy są szczególnie zagrożone zjawi-
skiem przemocy? Czy częściej stają się sprawcą, czy 
ofiarą ?

Włodzimierz Wolski stwierdził, że jest zwolennikiem na-
stępującej definicji: „Jeżeli ulica przejmuje większość funkcji 
wychowawczych wobec dziecka, to jest to dziecko ulicy”. 
Na ulicy obowiązuje prawo pięści, a role agresora i ofiary 
mieszają się ze sobą. Badania wskazują, że 90 % sprawców 
przemocy to osoby, które same w przeszłości doświadczały 

zachowań o charakterze przemocy. Na ulicy autorytet zdoby-
wa osoba posiadająca siłę fizyczną. Użycie siły jest techniką 
służącą do zaspokajania potrzeb. Dlatego tak istotna jest 
prewencja zachowań przemocowych, nauczenie młodych 
ludzi, jak zaspokajać swoje potrzeby bez używania pięści. 

4.Jakiej pomocy potrzebują dzieci ulicy i kto może ją 
zaoferować?

Barbara Głowacka, komentując wypowiedź Włodzimie-
rza Wolskiego o pierwszorzędnej roli profilaktyki, przedsta-
wiła propozycję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – stworzenia 
centrum pomocy środowiskowej. Jego rdzeniem byłoby 
środowiskowe ognisko wychowawcze, wspierane przez 
działalność pedagoga rodziny oraz pracowników ulicznych 
i podwórkowych. Ważną kwestią jest także dbanie o to, 
żeby oferta kierowana do dzieci ulicy była atrakcyjna. Stre-
etworking jest skuteczny, jeżeli opiera się na budowaniu 
zaufania między dziećmi i streetworkerami. Nie każdy się 
do takiej roli nadaje; muszą to być osoby o dużej motywacji 
do pracy, która nie daje szybkich efektów ani powodów do 
satysfakcji, odporne na zniechęcenie i częste rozczarowania. 
Nie bez znaczenia jest także problem ciągłości finansowa-
nia projektów skierowanych do dzieci ulicy, co uchroniłoby 
realizatorów przed koniecznością odbudowywania zaufania 
podopiecznych wciąż na nowo.

Wiesław Kołak przypomniał, że Krajowy Komitet Wycho-
wania Resocjalizującego od początku swojej działalności przy-
wiązywał bardzo dużą wagę do wypracowania właściwych form 
opieki nad dziećmi ulicy. Co roku organizowane było Forum 
Przyjaciół Dzieci Ulicy, z udziałem naukowców, polityków, prak-
tyków, podczas którego naświetlane i omawiane były w różnych 
aspektach problemy profilaktyki opiekuńczo-wychowawczej i 
resocjalizacyjnej. KKWR był prekursorem działań prowadzo-
nych przez pedagogów i wychowawców podwórkowych w 
środowisku otwartym. Działalność ta przynosi widoczne efekty 
wychowawcze, również środowiskowe ogniska wychowawcze 
TPD odegrały w tym dużą rolę jako placówki współpracujące 
z wychowawcami podwórkowymi. Jednak coraz trudniej jest 
pozyskać środki na działalność środowiskową, a brak stałego 
finansowania atrakcyjnych projektów, dzięki którym można 
zainteresować dzieci i młodzież, powoduje utratę zaufania 
podopiecznych, którymi z reguły są dzieci z biednych rodzin, 
często niewydolnych wychowawczo. Te dzieci mają gorsze 
warunki życiowego startu i bez pomocy nie wyjdą z ulicy. Ile 
jest takich dzieci gorszych szans? W Polsce co ósme dziecko, 
według danych GUS, żyje w nędzy. Zależy nam, żeby liczba 
tych dzieci malała, a nie rosła. Potrzebne są kompleksowe i 
długofalowe działania. TPD ma odpowiednią ofertę dotyczącą 
dzieci ulicy. Ale żeby była ona skuteczna i efektywna, potrzebne 
jest wsparcie rządu i samorządu. 

Konkludując, należy stwierdzić, że nie jest sprawą naj-
ważniejszą oszacowanie liczby dzieci ulicy w Polsce czy na 
Mazowszu. Ważna jest natomiast sama świadomość, że takie 
dzieci są, zatem zadaniem zarówno wszelkich służb społecz-
nych, jak i organizacji pozarządowych jest skonsolidowanie 
sił, aby pomóc tym dzieciom stać się odpowiedzialnymi 
członkami społeczeństwa i wartościowymi obywatelami. 

Opracowała Jolanta Szklarska
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W natłoku różnych obchodów rocznicowych dość nie-
postrzeżenie minął ważny jubileusz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Krakowie, gdzie uroczyście świętowano 100 – lecie 
jego powstania.

Idea zorganizowania pomocy dla dzieci i powołania To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci zrodziła się wprawdzie znacznie 
wcześniej, bo w 1880 roku w Warszawie, w środowisku lekarzy, 
prawników i pedagogów. Ale zaborca, mimo 20 lat trwających 
starań, nie zatwierdził statutu, tym samym nie wyrażając zgody 
na działalność TPD. 

Dopiero przeszło 30 lat później, w grudniu 1911 roku w 
Krakowie, udało się powołać Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
które prowadziło działalność w regionie krakowskim. Długolet-
nią przewodniczącą i skrupulatną kronikarką stowarzyszenia 
była Bronisława Bobrowska, która w książce „Rzeczpospolita 
dziecięca” pisała o wszystkim, co dotyczyło działalności orga-
nizacji, zawarła w niej poglądy na sposób sprawowania opieki 
i wychowywania dzieci. Pisząc o samorządności dziecięcej, 
podkreśla: Trzeba było wyplenić stare błędy i przesądy, a więc 
przede wszystkim wykluczyć wszelkie kary cielesne, wprowa-
dzić jasny i szczery stosunek do dzieci, unikać moralizowania, 
wciągnąć je do współpracy. 

Krakowskie TPD od początku pomagało dzieciom pozbawio-
nym opieki, niepełnosprawnym, głodnym, chorym, niedostoso-
wanym społecznie. Reprezentowało nurt postępowy i nowatorski 
w opiece nad dziećmi. Zostało rozwiązane w pierwszych latach 
po II wojnie światowej przez ówczesne władze państwowe, po-
dobnie jak wiele innych organizacji społecznych.

Od 1919 roku podobny program podjął utworzony przy 
Centralnym Komitecie Wychowawczym PPS „Robotniczy Wy-
dział Wychowania Dziecka i Opieki nad Niem”, który w wyniku 
zarządzenia Ministra Pracy i Opieki społecznej zmienił nazwę 
na Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. RTPD współ-
pracowało z krakowskim stowarzyszeniem, jednak choć było 
organizacją ogólnokrajową, to krakowskie TPD na walnym 
zebraniu w roku 1927 postanowiło zachować samodzielność i 
przystąpiło do RTPD w charakterze członka współdziałającego. 
Oba stowarzyszenia współdziałały jednak zgodnie dla dobra 
podopiecznych dzieci. Dzisiejsze krakowskie i małopolskie To-
warzystwo, w ramach obowiązującego ogólnopolskiego statutu 
TPD, kontynuuje aktywną działalność na rzecz dzieci. 

W książce „Chcę ci powiedzieć”, będącą plonem konkursu 
na twórczość literacką uczniów szkół sanatoryjnych i przyszpi-
talnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD, domów 
dziecka, szkół podstawowych i gimnazjalnych, ogłoszonego z 
okazji jubileuszu, czytamy: W Krakowie i Małopolsce od daw-
na realizujemy program: „Zielone Światło dla Dzieci Gorszych 
Szans” poprzez takie formy pracy, jak świetlice środowiskowe, 
rzecznictwo praw dziecka, koła rodziców dzieci specjalnej 
troski, warsztaty terapii zajęciowej, Ośrodek Adopcyjno – Opie-
kuńczy czy Przedszkole Specjalne.

Za swoją działalność TPD w Krakowie zostało wyróżnione I 
Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego KRYSZTAŁY 

Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie

Książka przez dzieci napisana
SOLI dla najlepszej organizacji prowadzącej działalność pożyt-
ku publicznego w roku 2007. Kolejne wyróżnienie to „HONORIS 
GRATIA” od władz Miasta Krakowa. 

Roman Ficek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Krakowie, w książce zwraca się do młodych autorów w na-
stępujących słowach: (…) Chcę Wam podziękować za listy, 
wiersze, opowiadania, dialogi, eseje. Dziękuję, że zechcieliście 
opowiedzieć nam i światu o Waszych przeżyciach, emocjach, 
problemach, radościach, sukcesach, ale i o chwilach smutnych, 
jak również o marzeniach. 

A oto wiersz ze wspomnianej książki:

O naszym ognisku

Na Tuwima jest Ognisko, każdy ma do niego blisko,
Wszyscy razem tu chodzimy, zawsze dobrze się bawimy.
Pani Iza tam pracuje i się nami wciąż zajmuje.
Przychodzimy tu po szkole i siadamy z nią przy stole.
Choć zadania trudne mamy, to je zawsze odrabiamy.
Jeszcze się tak nie zdarzyło, by się komuś tu nudziło.
Można u nas czytać książki, można słuchać też muzyki,
Są zajęcia z angielskiego, bo tak ważne są języki.
W każdy wtorek po południu w tańcu czas miło spędzamy,
Bo lubimy wszyscy tańczyć, dyskoteki urządzamy.
Kiedy ładna jest pogoda, na boisko wychodzimy.
Gramy w piłkę albo w kosza i w dwa ognie się bawimy.
Gdy deszcz pada, nic nie szkodzi, nie przeszkadza nam to wcale,
Zawsze się tu czymś zajmiemy, w bród pomysłów mamy stale.
Latem mamy półkolonie i wycieczek mnóstwo całe,
Wszyscy znajdą coś dla siebie: dzieci duże i te małe.
Gdy na dworze mróz siarczysty, a na drodze śnieg i ślisko,
To w świetlicy jest wesoło, bo trwa właśnie zimowisko.
Są konkursy i zabawy, dużo nagród i radości,  
Często mamy akademie, zapraszamy różnych gości.
Wszystkim u nas się podoba, bo jest fajnie, kolorowo,
Jest rodzinna atmosfera, każdy czuje się morowo!
Nikt stąd głodny nie wychodzi, można najeść się do syta. 
Bo wiadomo, kto gotuje – to kucharka znakomita!
Kto jest z nami niech się cieszy, a kto nie był niech żałuje,
Niech tu do nas szybko biegnie i się zaraz zapisuje.
Że świetlica drugim domem to potwierdzi dzieci wiele,
Zatem dołącz do gromadki, zostań naszym przyjacielem!

Angielika Sikorska, Gorlice

oprac. I. Malanowska
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Kraków i Wieliczka

We wrześniu ub. roku odbyła się wycieczka do Krako-
wa i Wieliczki, w której uczestniczyło 45 uczniów z trzech 
szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, 
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Urazie oraz 
Szkoły Podstawowej w Pęgowie. Uczestnikami wycieczki 
byli w większości laureaci ogólnopolskich konkursów 
organizowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Warszawie oraz innych konkursów ogól-
nopolskich i powiatowych. Wycieczka odbyła się pod 
patronatem Oddziału Gminnego TPD, którego prezesem 
jest pan Stanisław Brański.

 Pierwszego dnia uczestnicy zwiedzili kopalnię soli w 
Wieliczce, gdzie podziwiali podziemne korytarze, komo-
ry, kaplice, jezioro oraz rekonstrukcję starych urządzeń 
służących do wydobywania soli. Na dzieciach największe 
wrażenie wywarła kaplica św. Kingi z żyrandolami z sol-
nych kryształów i rzeźbami wykonanymi przez górników 
w soli. 

Następnego dnia w Krakowie dzieci zapoznały się z hi-
storią miasta, obejrzały wiele zabytków o wysokiej randze 
artystycznej i historycznej oraz chłonęły niepowtarzalną 
atmosferę dawnej stolicy Polski. Podczas zwiedzania 
Wzgórza Wawelskiego podziwiały renesansowy dziedzi-
niec na Zamku Królewskim oraz Katedrę Wawelską - sym-
bol wiary, dumy i świetności dawnych czasów. Na wieży 
Zygmuntowskiej wszyscy mieli okazję zobaczyć słynny 
dzwon Zygmunta i oglądać przepiękną panoramę miasta. 
Duże wrażenie na podopiecznych wywarła także druga, 
piękna świątynia - Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem 
Wita Stwosza. Spacerując po Rynku, uczestnicy wyciecz-
ki podziwiali Sukiennice, Ratusz, pomnik wieszcza Adama 
Mickiewicza, a także usłyszeli na żywo hejnał z wieży 
kościoła Mariackiego. Niepowtarzalny klimat Krakowa 
dało się także odczuć podczas spaceru uliczkami Starego 
Miasta m.in. Floriańską, kończącą się Barbakanem, czy 
ulicą Franciszkańską ze słynnym oknem Papieskim. Dzie-
ci były tak zafascynowane zwiedzaniem tych słynnych 
miejsc, że nawet nie zwracały uwagi na deszcz. 

A oto wypowiedzi uczniów na temat wycieczki: 
Wyjazd ten okazał się nie tylko wyprawą krajoznawczą, 

ale też piękną lekcją historii Polski. Nauka w takiej formie 
pozwoliła nam w łatwiejszy i ciekawszy sposób przyswo-
ić sobie wiele informacji z historii. Przekonaliśmy się, że 
odpoczywając i bawiąc się, możemy także wzbogacać 
naszą wiedzę. 

TPD W OBORNIKACH ŚLąSKICH

Coroczne wycieczki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Obornikach Śląskich bardzo się stara, aby dzieciom organizować cie-
kawe wycieczki. Cel i program każdego wyjazdu jest tak obmyślany, aby dzieci nie tylko odpoczęły, ale 
również jak najwięcej zobaczyły. Oto przykłady dwóch wycieczek, które były zarówno bardzo atrakcyjne, 
jak i miały wysokie walory edukacyjne.

Bardzo podobał mi się Kraków, byłam tam pierwszy 
raz.

Przekonałam się, że trębacz na Wieży Mariackiej jest 
naprawdę… 

Z niecierpliwością czekamy na następną wycieczkę.
Myślałem, że zobaczę Lajkonika, ale się nie udało. 
Okienko na wieży Mariackiej w telewizji jest takie duże, 

a na żywo jest naprawdę bardzo małe.

W tym roku – Italia

Kto by pomyślał, że to się uda! A jednak, dzięki hojno-
ści Fundacji „Polska Miedź” z Lubinia, która przekazała 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Obornikach Śląskich 10 
tys. zł, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Unii 
Europejskiej w Urazie pojechała w czerwcu br. do Włoch. 
Po drodze był Wiedeń „nad pięknym, modrym Dunajem”, 
potem Rosapineta, turystyczna wioska nad Adriatykiem, 
która była miejscem stałego zakwaterowania, skąd wy-
ruszano na zwiedzanie. Najpierw była Padwa, gdzie 
uczniowie oddali cześć jednemu z pierwszych mistrzów 
renesansowej poezji, słynnemu Francesco Petrarce; po-
tem Verona ze słynnym balkonem Julii Capuletti, jezioro 
Garda z oryginalnym zamkiem na wodzie, wreszcie pły-
wanie Gondolą po kanałach Wenecji.

Mimo bogatego programu turystycznego, znalazł się 
jednak czas na wypoczynek, opalanie się na przepięk-
nych plażach, kąpiel w morzu, a nawet rozrywkę w Mira-
bilandii – miasteczku zabaw dla dzieci.

Do szkoły w Urazie dzieci wróciły pełne wrażeń, 
szczęśliwe i bogatsze w wiedzę o miejscach, które zwie-
dziły. Podczas wycieczki opiekowały się nimi panie: Ber-
nadeta Wesołowska – dyrektor szkoły i Wanda Górna 
pełniąca funkcję sekretarza Oddziału TPD w Obornikach 
Śląskich.

Dzięki TPD dzieci mogły spełnić swoje marzenia i zo-
baczyć miejsce, w którym tworzyła się historia naszego 
kraju, zaś pomoc Fundacji „Polska Miedź” spowodowała, 
że doszedł do skutku bajkowy pobyt dzieci we Włoszech. 
Należy dodać, że prawdziwym przyjacielem dzieci okazał 
się – jak zawsze od lat – prezes TPD w Obornikach Ślą-
skich Stanisław Brański. To jego starania przede wszyst-
kim przyczyniły się do sfinansowania naszych eskapad 
– podkreśliła Wanda Górna. 

Na podstawie otrzymanych materiałów opracowała I. Malanowska 
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Dziennik Elbląski 19-07-11

Nowe przedszkola
Dzieci z powiatu elbląskiego od kilku lat mogą korzystać 

z sieci punktów przedszkolnych, które prowadzi Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Elblągu. W tym roku TPD otrzymało do-
finansowanie Unii Europejskiej do projektu „Równe szanse 
– lepszy start” i poszerzyło sieć o kolejne dwie placówki – w 
Płoskini (pow. braniewski) i Węzinie.

– Uzyskaliśmy prawie milion złotych na 3 lata funkcjo-
nowania dwóch nowych punktów przedszkolnych – mówi 
Łukasz Dembiński, dyrektor TPD w Elblągu.

Placówka w Węzinie utworzona zostanie w szkole podsta-
wowej. Pierwsze przedszkolaki rozpoczną tam edukację w 
październiku. (…) Do punktu będą mogły uczęszczać także 
dzieci z okolicznych miejscowości: Dłużyna, Druzno, Janów, 
Klepa, Komorowo Żuławskie, Lisów i Nowy Dwór. Towarzy-
stwo zapewni im bezpłatny transport na zajęcia.

– Poza zajęciami zapewnimy dzieciom wiele dodatkowych 
atrakcji, między innymi wycieczki, wyjazdy do kina i teatru 
– dodaje Dembiński. Maluchy będą mogły skorzystać także 
z bezpłatnego dożywiania. Ważną informacją dla rodziców 
jest to, że nie muszą oni ponosić żadnych kosztów w związku 
z zapisaniem dziecka do przedszkola.  naj 

* * *
Echo Dnia 05-09-11

Wsparli dzieci
W sobotę 20 sierpnia w kieleckim parku miejskim odbył się 

festyn rodzinny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Podczas imprezy odbywała się sprzedaż cegiełek o 
nominałach: 1, 2 i 5 złotych. Dotąd udało się sprzedać cegiełki 
o wartości około 2 tysięcy złotych. TPD wciąż posiada jednak 
zapasy o wartości ponad 3 tysięcy złotych. Osoby zaintereso-
wane wsparciem fundacji mogą kontaktować się mailowo: biu-
ro@tpdkielce.org lub telefonicznie: 664-015-563. Cegiełki mają 
akredytację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
a każda z nich posiada swój unikatowy numer. Środki uzyskane 
ze sprzedaży przeznaczone są na remont Ośrodka Wsparcia 
dla Dzieci i Rodzin przy ul. Warszawskiej 147 w Kielcach.

Organizatorzy festynu dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do remontu ośrodka. Szczególne podziękowania kierują do 
Jana Cedzyńskiego, przedsiębiorcy z Górna, który w czasie fe-
stynu wsparł ośrodek największą kwotą. Podziękowania należą 
się też dyrekcji oraz pracownikom Muzeum Zabawek i Zabawy 
za pomoc w organizacji konkursu plastycznego.  LB 

* * *
Tygodnik Płocki 27-09-11

Sukces szkoły podstawowej w Zagrobie
Młodzież dba o środowisko
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Za-

grobie (gm. Bielsk) uczestniczyli w finale XVII Mazowie-

ckiego Konkursu Ekologicznego „Dbam o piękno mego 
domu – Ziemi”, który odbył się 17 września w ośrodku To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Uczniom szkoły 
udało się wywalczyć w konkursie w sumie cztery nagrody 
i wyróżnienia.

Organizatorem konkursu był mazowiecki oddział Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła Podstawowa w Zespole 
Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie 
zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Grupowe inicjatywy na 
rzecz środowiska”. Troje dzieci otrzymało w swoich katego-
riach wiekowych jeszcze trzy nagrody za indywidualne prace 
plastyczne. W kategorii wiekowej 5–8 lat pierwsze miejsce 
zajął Mateusz Kowalczyk. Wśród dzieci w wieku 9–13 lat 
nagrodę za drugie miejsce otrzymał Michał Kalinowski. Obaj 
uczestnicy brali udział w konkursie „Bajkowy las”. Wyróżnie-
nie otrzymał Łukasz Michalski.

– Praca grupowa polegała na przedstawieniu całorocz-
nych działań na rzecz środowiska. Mieliśmy się czym po-
chwalić – opisywaliśmy szereg działań podjętych w szkole, 
wszystko należało udokumentować zdjęciami, dyplomami, 
zaświadczeniami itp. – podkreśla Joanna Perka, nauczyciel 
i opiekun grupy ekologicznej „Przyjaciele” w Zespole Szkół 
w Zagrobie.

Wśród osiągnięć szkoły znalazły się m.in. II miejsce w 
zbiórce makulatury w konkursie Związku Gmin Powiatu 
Płockiego, III miejsce w ogólnopolskim konkursie zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, II lokata w 
Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej w Płocku oraz 
II i III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Z komputerem za 
pan brat”.

Uczniowie otrzymali zaproszenie do Olszanki nie tylko na 
uroczysty finał konkursu, ale również do wzięcia udziału w 
części artystycznej. Szkolny Zespół „Przyjaciele” zaśpiewał 
kilka „ekologicznych” piosenek.  mś

* * *
Kurier Szczeciński 05-10-11

Kultura na scenie
WOJEWÓDZKI Przegląd Twórczości Artystycznej „Kultura 

Wizytówką Polskiej Prezydencji” odbył się w DK Słowianin 
w Szczecinie. Imprezę zorganizował zachodniopomorski 
oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Na scenie zaprezentowali się wychowankowie środo-
wiskowych ognisk TPD z gmin Dobrzany, Ińsko, Dziwnów 
oraz Nowe Warpno. Występy oceniali aktorzy z Pogotowia 
Teatralnego.

– Najlepszą drużyną okazało się Środowiskowe Og-
nisko TPD z Nowego Warpna, które wystąpi w najbliższą 
sobotę na VII Ogólnopolskim Turnieju Rodzinnym TPD w 
Koninie – mówi Katarzyna Żmińczuk z TPD. – Występ ten 
będzie dobrą okazją do prezentacji naszego wojewódz-
twa. 

(gan) 
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Przegląd Koniński 12-10-11

Towarzystwo ogłosiło konkurs
Szukają miejsc przyjaznych najmłodszym
Czy nasze miasto jest miejscem przyjaznym najmłod-

szym? Sprawdzi to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie, 
które ogłosiło konkurs dla przedsiębiorstw, zakładów pracy, 
instytucji i urzędów. – Nagrodą będzie tytuł „Miejsce przyja-
zne dzieciom” jako rekompensata za zwrócenie uwagi na 
najmłodszego petenta – informuje Krystyna Chowańska, 
prezes konińskiego oddziału TPD.

Konkurs na „Miejsce przyjazne dzieciom” rozpoczął się 
1 września i potrwa do 31 stycznia 2012 roku. Udział w nim 
mogą wziąć zakłady pracy, instytucje, punkty usługowe, 
przedsiębiorstwa oraz urzędy. Warunkiem uczestnictwa jest 
wyznaczenie miejsca wyposażonego w meble i zabawki. 
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podjęło nowe wyzwanie 
do kolejnych działań na rzecz rodziny – wyjaśnia Krystyna 
Chowańska. – Tam, gdzie przychodzą dorośli z dziećmi, 
przedsiębiorcy powinni przystąpić do organizowania miejsc 
wyposażonych w najskromniejsze mebelki, stoliki, krzesła i 
coś, czym dziecko mogłoby się zająć.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez koniński oddział 
TPD drogą elektroniczną. Zdjęcie miejsca przyjaznego 
dzieciom wraz z opisem należy przesłać na adres: tpd-
konin@op.pl. Oceny dokona komisja złożona z członków 
TPD, która odwiedzi zgłoszone zakłady pracy. Nagrodą 
w konkursie będzie tytuł honorowy „Miejsce przyjazne 
dzieciom”.

Izabela Gorzelańczyk

* * *
Kurier Szczeciński 26-10-11

W nowo otwartym przedszkolu TPD
Roześmiane słoneczka
Dyplomy pasowania na Przedszkolaka, drobne upominki 

oraz słodki poczęstunek otrzymało 17 maluchów uczestni-
czących w zajęciach nowo otwartego punktu przedszkol-
nego „Słoneczko” w Kluczewie. Roześmiane przedszkolaki 
odwdzięczyły się gościom i rodzicom świetnie wykonanymi 
występami artystycznymi.

Punkt przedszkolny, uruchomiony przez stargardzkich 
samorządowców w ramach porozumienia partnerskiego ze 
szczecińskim oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, znaj-
duje się w dawnych mieszkaniach służbowych przy Szkole 
Podstawowej nr 8. To pierwsze przedszkole w tej dzielnicy 
Stargardu. Adaptacją pomieszczeń o powierzchni prawie 
80 mkw. zajęli się przedstawiciele TPD i rodzice przedszko-
laków. Codziennie w rozmaitych zajęciach, prowadzonych 
przez dwie przedszkolanki i nianię, uczestniczy 17 trzy- i 
czterolatków.

– Opiekunowie zapewniają dzieciom nie tylko opiekę 
i gorący posiłek, ale również solidną edukację i rozwój 
psychospołeczny – tłumaczy Zygmunt Pyszkowski, pre-
zes szczecińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
– Maluchy biorą udział w grach i zabawach ruchowych na 
świeżym powietrzu, zajęciach plastycznych i muzycznych, 
zabawach konstrukcyjnych oraz rytmicznych. (…)

 Na razie dostępne są dla przedszkolaków dwie sale, 
kuchnia i zmodernizowane toalety na parterze. Wkrót-
ce powierzchnia punktu przedszkolnego powiększy się 
prawdopodobnie o kolejne pomieszczenia na piętrze 
budynku. Wtedy uruchomiona zostanie druga grupa 
maluchów. 

(gra) 

* * *
Głos Koszaliński 17-11-11

Izba dzieciom
Północna Izba Gospodarcza oddział w Koszalinie organi-

zuje cotygodniowe spotkania w postaci „czwartkowych obia-
dów izbowych”. W każdy czwartek o godz. 15 członkowie 
izby spotykają się w restauracji, aby skonsumować posiłek i 
porozmawiać na tematy izbowe, biznesowe.

Najważniejsze jednak jest to, że restauracja, w której 
organizowany jest obiad, funduje następnego dnia posiłki 
ubogim dzieciom w liczbie adekwatnej do liczby uczestników 
czwartkowego obiadu izbowego. Jeśli więc przyjdzie 50 
osób, to następnego dnia 50 dzieci otrzyma ciepły posiłek.

Cena obiadu wynosi 25 złotych. Dzisiaj spotkanie od-
będzie się o godz. 15 w restauracji Zorza Platinium przy ul. 
Bałtyckiej 2 w Koszalinie.

W piątek natomiast ufundowane obiady zostaną przeka-
zane do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy ul. 
Bałtyckiej 21 A, będącego pod opieką Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci w Koszalinie.  (KOS)

* * *
Gazeta Olsztyńska 24-11-11

TPD z tytułem ambasadora
Wczoraj pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z 

Elbląga odebrali w Olsztynie nagrodę „Ambasador Europej-
skiego Funduszu Społecznego na Warmii i Mazurach” Zostali 
docenieni za stworzenie na wsiach powiatów elbląskiego i 
braniewskiego 9 punktów przedszkolnych z pieniędzy EFS. 
Skorzystało z nich ponad 200 dzieci, w większości bezro-
botnych rodziców.

W konkursie, którego organizatorem jest Urząd Marszał-
kowski, wzięło udział 14 projektów. TPD w Elblągu poza 
tytułem „Ambasador EFS” dostało dwie inne nagrody: za 
najlepszy projekt partnerski i dobre praktyki.  bb

Oprac. I. Malanowska
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Pamiętajmy o odchodzących
„Minuta ciszy po umarłych
czasem do późnej nocy trwa”.

Wisława Szymborska

Ewa Jaworowska
Wincentyna Ewa Jaworowska odeszła od nas 24 września 2011 roku. W latach 1994-2004 Pani Ewa pracowała w dzielni-

cowym oddziale TPD na warszawskim Ursynowie. Wcześniej była nauczycielką i dyrektorką Liceum Medycznego Opiekunek 
Dziecięcych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej. 

Pani Ewa, pełna wdzięku i elegancji kobieta, w swojej pracy zawodowej przede wszystkim była wspaniałym pedagogiem. 
Dla niej zawsze najważniejszy był drugi człowiek, a szczególną troską otaczała dzieci.

Kiedy ja zaczynałam pracę w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym przy ul. Zamiany 16 w Warszawie na Ursynowie, 
a była to moja pierwsza praca zawodowa, Pani Ewa była moją przełożoną. Nauczyła mnie i cały zespół, którym kierowała, 
odpowiedzialności za podejmowane działania, stawiania wobec siebie wysokich wymagań, szacunku dla współpracowników. 
Sama dając wzór wielkiego zaangażowania w sprawy, którymi się zajmowała, jednocześnie tworzyła atmosferę wzajemnej 
życzliwości i wrażliwości na ludzkie potrzeby.

Była człowiekiem prawego sumienia, pełna osobistej godności, z pogodą i spokojem odchodziła, ucząc tych, którzy jej 
w ostatnich dniach towarzyszyli, jak zaakceptować nieuchronność śmierci. Bardzo nam Jej brakuje.

Teresa Zając
Teresa Zając zmarła 5 maja 2011 r. Była wieloletnim prezesem tomaszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Damą 

Orderu Uśmiechu. W tomaszowskim kręgu związanym z działalnością na rzecz dzieci oraz z działalnością charytatywną nie 
ma osoby, która by Jej nie znała. Emerytowana nauczycielka matematyki zmobilizowała do pracy charytatywnej znaczną 
część społeczeństwa tomaszowskiego.

Lista osiągnięć Teresy Zając jest bardzo długa, wymieńmy jednak choćby tylko niektóre stałe przedsięwzięcia organizo-
wane z Jej inicjatywy, takie jak: akcje „Miś dzieciom” z okazji Dnia Dziecka i „Mikołaj dzieciom na Święta Bożego Narodze-
nia; wpisane na stałe do tomaszowskiego kalendarza imprez koncerty charytatywne „Serce na dłoni”, z których uzyskane 
środki przeznaczane są na letni wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin; autorski program dla dzieci „ Kubuś Puchatek 
Dzieciom” finansowany przez Brytyjski Fundusz Rozwoju Socjalnego „HALS”, realizowany przez Tomaszowski Inkubator 
Przedsiębiorczości; kolonie, półkolonie i zimowiska dla najbiedniejszych dzieci. 

Potrafiła skupić wokół swojej działalności władze miasta i powiatu, duchownych, ludzi biznesu, nauki, kultury i sportu. 
Przygoda Pani Teresy z działalnością społeczną rozpoczęła się 30 lat temu wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej w 

Technikum Mechanicznym w Tomaszowie Mazowieckim. Znaczne zainteresowanie sprawami młodzieży zaowocowało po 
niedługim czasie wybraniem Jej przez uczniów na funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Wtedy też realizowała przez kilka lat swój 
projekt „Zawsze razem”, będący cyklem koncertów, w których uczniowie zbierali środki dla swoich zdolnych, ale bardzo 
biednych rówieśników. 

W latach 1992–1996 Teresa Zając była sądowym kuratorem społecznym dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym w To-
maszowie Mazowieckim. W roku 1995 została wybrana na prezesa Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a w 
latach 1999–2010 była prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Tomaszowie Mazowieckim. W ciągu tych 15 lat 
Pani Prezes rozpropagowała działalność stowarzyszenia wśród mieszkańców, pozyskała do pomocy wiele osób, instytucji, 
urzędów i podmiotów gospodarczych. 

W 1998 r. była bohaterką reportażu radiowego „Świetlica jak dom”. Jako uznana organizatorka pierwszej świetlicy środo-
wiskowej „Krasnoludek” zajęła pierwsze miejsce wśród organizatorów 12. nominowanych świetlic. Przyznaną nagrodę finan-
sową przeznaczyła na zakup radiomagnetofonu dla Domu Dziecka „Słoneczko” i syntezatora dla świetlicy „Krasnoludek”.

Należy także wspomnieć o Jej działaniach w zakresie włączenia do programów wypoczynku dla dzieci i młodzieży zajęć 
rehabilitacyjnych (basen, zawody sportowe, gimnastyka korekcyjna, rytmika itp.)

Przez cały okres prezesury w TPD była konsekwentna w działaniu, szanowana, lubiana zarówno przez dzieci, jak i do-
rosłych. 

Podjęciu dalszych działań i wyzwań sprzeciwiło się zdrowie, które coraz częściej odmawiało posłuszeństwa. Nie mogąc 
pogodzić ciągłego leczenia i pobytów w placówkach służby zdrowia Teresa Zając w dniu 19 stycznia 2010 r. złożyła rezyg-
nację z funkcji prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Jej działalność dla dobra dzieci była zauważana i doceniana nie tylko przez władze miasta i powiatu. Była wielokrotnie 
nagradzana nagrodami lokalnymi i ogólnopolskimi. Laureatka I edycji plebiscytu „Tomaszowianin Roku” , posiada również 
najwyższe odznaczenia TPD. Tytuł „Honorowego Członka TPD” otrzymała od ZG TPD w dniu 4 lutego 2011 roku, jako 40. 
osoba w Polsce. Uchwałą z dnia 30 marca 2011 roku Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego przyznała Jej tytuł „Zasłu-
żony dla Miasta Tomaszowa”.

Opracowała Jolanta Szklarska
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Sejm uchwalił długo oczekiwaną Ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stało się to 9 czerwca 
2011 r. Niespełna miesiąc później podpisał ją Prezydent RP. 
Nowe prawo zacznie obowiązywać 1 stycznia 2012 roku. Co 
to oznacza zarówno dla rodzin przeżywających trudności, 
jak i specjalistów pracujących w służbach społecznych? 
Czy mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w systemie 
pomocy społecznej, czy też nowa ustawa to jedynie wyraz 
pobożnych życzeń i oczekiwań władz co do idealnego 
modelu opieki nad dzieckiem i rodziną? Oczywiście ustawa 
ustawą, a życie życiem. Czego więc możemy spodziewać 
się już za kilka miesięcy?

Wspieranie rodziny

Głównym założeniem nowego prawa jest wsparcie ro-
dzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu 
dzieci oraz rodzin doświadczających kłopotów w obszarze 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie udzie-
lone rodzinie z dziećmi ma pomóc rodzinie przezwyciężyć 
trudne sytuacje. Zamiast zabierania dzieci i umieszczania 
ich w rodzinnych lub instytucjonalnych formach opieki, 
powinna być prowadzona intensywna praca z rodziną, 
zmierzająca do przywrócenia prawidłowego funkcjonowa-
nia rodziny i należytego wywiązywania się z obowiązków 
opiekuńczych wobec dzieci. Praca z rodziną będzie pro-
wadzona w formie:
−	 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
−	 terapii i mediacji,
−	 usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i 

specjalistycznych,
−	 pomocy prawnej,
−	 organizowania grup wsparcia i grup samopomoco-

wych.
Aby skutecznie pomagać rodzinie, w ustawie przewidzia-

no nowe funkcje. Powoływany przez wójta (a więc na pozio-
mie gminy) asystent rodziny, niezależnie od pracowników 
socjalnych, ma pomagać w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, wspierać i doradzać w problemach 
bytowych, w prowadzeniu domu i innych codziennych 
czynnościach. Głównym zadaniem asystenta powinno 
być podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu 
w rodzinie oraz niedopuszczenie do takiego zaniedbana 
dzieci, które powodowałoby konieczność zabrania dzieci 
z rodziny. Ważne jest, że asystent zajmowałby się rodziną 
bez względu na jej dochód, pracując również w sytuacji, 
gdy dziecko zostało czasowo zabrane z rodziny. Wtedy 
celem jego pracy staje się wzmocnienie rodziny tak, by 
dziecko mogło do niej powrócić. Aby móc wywiązać się ze 
swoich zadań, asystent może mieć pod opieką nie więcej 
niż 20 rodzin. 

Piecza zastępcza

W sytuacji konieczności umieszczenia dzieci poza ro-
dziną zachodzi potrzeba ustanowienia systemu rodzinnych 
i instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem. Do tej pory 
rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka zajmo-
wały się ośrodki adopcyjno-opiekuńcze i powiatowe centra 
pomocy rodzinie. Teraz sytuacja ulegnie zmianie i ośrodki 
adopcyjne nie będą opiekować się już rodzinnymi formami 
opieki. Ustawa zakłada bowiem powołanie w powiatach 
organizatora (lub organizatorów) rodzinnej pieczy za-
stępczej. Ich zadaniem będzie nabór i szkolenie kandydatów 
do prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
ma zapewniać pomoc i wsparcie rodzinom wychowującym 
dzieci w pieczy zastępczej, oferować pomoc w zakresie 
prawa rodzinnego oraz dokonywać okresowej oceny sytuacji 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych 
domach dziecka. Organizator zatrudnia koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej. Może on mieć pod nadzorem 
nie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów 
dziecka, którym ma pomagać w pracy z rodziną biologiczną, 
ułatwiać poszukiwanie specjalistycznego wsparcia, zgłaszać 
dzieci do ośrodków adopcyjnych, pomagać usamodzielnia-
jącym się wychowankom. 

Aby dziecko umieszczone poza rodziną mogło otrzymać 
odpowiednią pomoc i wsparcie ustawodawca przewidział 
następujące rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej:
1. rodzinne domy dziecka
2. rodziny zastępcze:

a. spokrewnione z dzieckiem
b. niezawodowe
c. zawodowe:

pogotowie rodzinne
rodzina specjalistyczna, które z kolei są przeznaczone 

dla:
 • małoletnich matek
 • dzieci niepełnosprawnych 
 • nieletnich.
Kolejnym wprowadzanym novum ma być zdefiniowa-

nie pojęcia rodziny spokrewnionej z dzieckiem. Według 
zapisów nowej ustawy funkcję rodziny spokrewnionej będą 
pełnić jedynie wstępni (czyli krewni w linii prostej – dziadko-
wie, pradziadkowie) i rodzeństwo dziecka. Natomiast dalsi 
krewni, osoby niezobowiązane do alimentacji, np. ciotki, 
wujkowie, którzy w myśl dotychczasowych przepisów, byli 
rodzinami spokrewnionymi, staną się „zwykłymi” rodzinami 
zastępczymi, co jest korzystniejsze finansowo.

Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych 
zawodowych i niezawodowych nie ulegnie zmianie – dalej 
wynosić będzie 3 dzieci. Umieszczenie większej liczby dzie-

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTęPCZEJ

Jakie zmiany? 
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ci będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy sytuacja dotyczyć 
będzie rodzeństwa i zgodę na to wyrazi rodzina zastępcza 
oraz otrzyma ona pozytywną opinię koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej.

Nowością, na którą bardzo długo czekają rodziny zastęp-
cze i prowadzący rodzinne domy dziecka, jest powołanie 
rodziny pomocowej. Na jej wsparcie prowadzący placówki 
rodzinne będą mogli liczyć w sytuacji zarówno nieprzewidzia-
nych trudności lub zdarzeń losowych uniemożliwiających 
uczestnictwo w szkoleniu, jak i wyjazd na wakacje. Dotych-
czasowy brak możliwości przekazania opieki nad dziećmi 
innej rodzinie (i np. wyjazdu na urlop) sprawiał, że rodzice 
zastępczy i prowadzący rodzinne domy dziecka narażeni byli 
na szybkie wypalenie zawodowe. Nie przysparzało to rów-
nież nowych kandydatów do pełnienia tej odpowiedzialnej 
funkcji. Miejmy nadzieję, że realizacja zapisów nowej ustawy 
o wspieraniu pieczy zastępczej przełoży się na wzrost liczby 
rodzin gotowych zająć się dziećmi pozbawionymi opieki w 
rodzinach własnych. 

Ustawa dokładnie wskazuje, że umowa pomiędzy starostą 
a rodziną zastępczą będzie zawierana na okres nie krótszy 
niż cztery lata. Okres pełnienia funkcji zawodowej rodziny 
zastępczej wliczany będzie do okresu, od którego zależy 
nabycie lub zachowanie uprawnień pracowniczych. W 
ciągu 12-miesięcznej opieki nad dzieckiem zawodowi rodzi-
ce zastępczy będą uprawnieni do łącznie 30 dni urlopu od 
wychowywania dzieci. Za okres czasowego niesprawowania 
opieki rodzice otrzymają wynagrodzenie, zaś dzieci trafią do 
wspomnianej wyżej rodziny pomocowej, zapewnianej przez 
starostę.

Adopcja

Postępowanie adopcyjne określa dział V nowej ustawy 
(art. 154-175). Nowością i zmianą systemową jest przenie-
sienie zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych z sa-
morządów powiatowych do wojewódzkich. Oznacza to, że 
zmieni się mapa istniejących ośrodków adopcyjnych. Przez 
marszałka województwa zostaną przejęte te publiczne pla-
cówki, w których w 2010 roku zrealizowano co najmniej 10 
procedur adopcyjnych. Co z placówkami prowadzonymi 
przez podmioty niepubliczne, czyli np. Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci? Im marszałek może zlecić prowadzenie ośrodka 
adopcyjnego, jednak kryterium „utrzymania się” zostało 
ustawione na poziomie 20 zakończonych przysposobień 
dla ośrodków niepublicznych. Ta różnica jest złamaniem 
zasady subsydiarności (równe traktowanie wobec prawa 
podmiotów publicznych i niepublicznych), pokazuje dyskry-
minowanie placówek prowadzonych przez stowarzyszenia 
i budowanie monopolu placówek publicznych. Ile więc 
ośrodków adopcyjnych będzie funkcjonować w nowym 
roku? Na razie nie znamy dokładnej odpowiedzi na to 
pytanie, ponieważ tylko w niektórych województwach mar-
szałkowie zadecydowali o tym, które placówki „przetrwają” 
i będą miały zapewnione finansowanie. Jednoznaczne 
obietnice finansowania zostały złożone jednak jedynie pla-
cówkom publicznym (np. w województwie mazowieckim); 
kwestia zasad finansowania niepublicznych ośrodków ad-

opcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 
nadal jest pytaniem, na które brak odpowiedzi.

W nowej ustawie precyzuje się m. in., że prowadzenie 
procedur przysposobienia oraz szkolenie rodzin adopcyj-
nych stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. 
Nowością będzie zapisanie w polskim prawie obowiązku 
odbycia szkolenia przez kandydatów pragnących przy-
sposobić dziecko. Szkolenie ośrodek adopcyjny organizuje 
odpłatnie. 

Intencją ustawodawcy było skrócenie i usprawnienie 
procesu adopcyjnego. Temu służyć ma m.in. wprowa-
dzenie obowiązku zgłaszania przez dyrektorów placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin 
adopcyjnych. W przypadku niewypełnienia tego obowiąz-
ku, z dyrektorem domu dziecka może zostać rozwiązany 
stosunek pracy (bez zachowania okresu wypowiedzenia). 
Czy ten „straszak” zadziała i ośrodki adopcyjne zostaną 
natychmiast zasypane informacjami o dzieciach, dla któ-
rych można szukać rodziny przysposabiającej? Czy kolejki 
rodzin oczekujących na dzieci w ośrodkach adopcyjnych 
zostaną zlikwidowane? Raczej nie, bardziej prawdopodob-
ny okaże się scenariusz, że do ośrodków trafią informacje 
o nastolatkach z uregulowaną sytuacją prawną, dla których 
znalezienie jakiejkolwiek rodziny będzie bardzo trudne, o 
ile w ogóle możliwe. Pomimo to zapis o obowiązku zgła-
szania dzieci do adopcji jest jednak potrzebny m.in. po to, 
by jak najszybciej po uregulowaniu sytuacji prawnej móc 
rozpocząć poszukiwania dla dziecka rodziny adopcyjnej: 
najpierw w Polsce, później za granicą. Po to, by placówki 
nie były traktowane jak przechowalnia dzieci i pracodawca 
dla całej społeczności lokalnej, a dzieci pozbawiane szan-
sy wzrastania w kochającej je rodzinie. 

Życie zweryfikuje intencje ustawodawcy i konkretne zapi-
sy ustawy. Na razie należy się uzbroić w cierpliwość: wciąż 
czekamy na akty wykonawcze, czyli rozporządzenia do 
ustawy. 

Izabela Rutkowska

W preambule Konstytucji RP zawarte 
są następujące słowa: 
(…) ustanawiamy Konstytucję Rze-
czypospolitej Polskiej jako prawa pod-
stawowe dla państwa oparte na posza-
nowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz, dialogu społecz-
nym, oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i 
ich wspólnot.
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Już 26 lat działa 
Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Ru-
chowo przy Zarządzie 
Miejskim Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Sos-
nowcu. Ubiegłoroczny 
jubileusz 25-lecia ob-
chodzony był bardzo 
uroczyście. Z tej okazji 
odbyła się w Sali Sesyj-
nej Urzędu Miejskiego 
konferencja, podczas 
której zostały omówio-
ne istotne problemy 
dotyczące opieki i po-
mocy dzieciom niepeł-
nosprawnym. Historię 
i osiągnięcia na rzecz 
dzieci niepełnospraw-
nych przedstawiła prze-
wodnicząca koła Ewa 
Karlik, zagadnienia do-
tyczące usprawniania 
dzieci omówiła rehabi-
litantka Halina Szmid, 
referaty na temat znaczenia bajki w ich rehabilitacji przedsta-
wili Małgorzata Strzelczyk i Józef Bogdaszewski, o znaczeniu 
turystyki w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi mówił 
Zbigniew Krzemiński. Następnego dnia, 29 maja, odbył się 
Festyn Środowiskowo-Integracyjny pn. „Bajkowy Świat Dzie-
cka”, zorganizowany przez Oddział Miejski TPD w Sosnowcu, 
dofinansowany przez Urząd Miasta Sosnowca, podczas któ-
rego odbyły się koncerty, gry, zabawy, konkursy itp.

Historia sosnowieckiego Koła datuje się od 1985 roku, 
kiedy to rodzice mający niepełnosprawne dzieci postanowili 
zacząć wspólnie działać dla poprawy opieki nad nimi i zało-
żyli przy TPD w Sosnowcu wspomniane koło. Inicjatorami i 
współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli rodzice dzieci 
niepełnosprawnych m.in. Jan Bańka, Zbigniew Krzemiński, 
Wiesław Łacinowski, Anna Sporyszkiewicz i Anna Sygała. 
Rozpoczęła się systematyczna praca wokół organizowania 
jak najlepszych warunków rozwoju: leczenia, rehabilitacji, 
edukacji podopiecznych. Pojawiły się inicjatywy, które do-
prowadziły do stworzenia Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyj-
nego dla prawie 50 dzieci z dysfunkcją narządu ruchu. W 
tej pierwszej tego typu placówce w Sosnowcu, gdzie dzieci 
uczyły się i rehabilitowały, ich usprawnianiem zajmowali się 
rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopeda, 
lekarz neurolog, psycholog i inni. Innym osiągnięciem okazał 
się pomysł zorganizowania integracyjnych imprez turystycz-
nych: wycieczek, rajdów, których uczestnikami są również 
członkowie rodzin oraz przyjaciele i sympatycy. Bardzo 

Dzieci niepełnosprawne w Sosnowcu

Opieka – rehabilitacja – edukacja

potrzebny okazał się także specjalny punkt konsultacyjno-
doradczy, udzielający fachowych porad w dziedzinie reha-
bilitacji, leczenia, wychowania i opieki. Inną formą pomocy 
jest możliwość korzystania przez rodziców dzieci niepełno-
sprawnych z konta bankowego Koła w celu gromadzenia pie-
niędzy na ich leczenie i rehabilitację. Wielu rodzicom udało 
się w ten sposób zgromadzić środki finansowe potrzebne na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów leczenia 
czy opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Kolejna 
inicjatywa to dwa punkty gimnastyki rehabilitacyjnej i jeden 
punkt zajęć z hydroterapii, z których podopieczni Koła ko-
rzystają nieodpłatnie.

W sumie ponad ćwierć wieku działalności rodziców sku-
pionych w Kole przyniosło osiągnięcia, które przyczyniły się 
do poprawy sytuacji dzieci niepełnosprawnych, a ponadto 
mają pozytywny wpływ na ich wizerunek w środowisku. 
Członkowie Koła poprzez konferencje tematyczne, festy-
ny, obchody, imprezy sportowe, turystyczne i wiele innych 
działań – podkreśliła Ewa Karlik – świadomie starają się pro-
pagować w społeczeństwie pozytywne postrzeganie osoby 
niepełnosprawnej jako wartościowej jednostki społecznej na 
miarę jej potrzeb i możliwości. 

Oprac. I. Malanowska

W artykule wykorzystano materiały z konferencji jubileuszowej Koła Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sosnowcu z 28. 05. 2010 r.
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Gdy cofnę się pamięcią, widzę siebie jako młodą kobietę, 
matkę dwóch synów, spodziewającą się narodzin trzeciego 
dziecka. Obrazy przesuwają się niczym kadry z filmu pt. 
,,Autyzm dziecięcy”.

Mój trzeci syn Mateusz urodził się o czasie przez ce-
sarskie cięcie. Był dużym i zdrowym noworodkiem. Od 3 
miesiąca życia gaworzył, wodził wzrokiem za rodzicami i 
rodzeństwem. Rozwijał się prawidłowo, od 6 miesiąca życia 
siadał z pomocą; na spacerach, leżąc w głębokim wózku, 
krzyczał ile sił w płucach, gdy umieściłam go w nosidełku - 
ucichł, a ja wówczas zrozumiałam, że jest ciekawy świata. W 
wieku 10 miesięcy stawiał samodzielnie kroki, potrafił przejść 
kilka metrów. Reagował na swoje imię, wypowiadał pierwsze 
słowa: mama, tata, baba itd. Jadł wszystkie potrawy dosto-
sowane do wieku, interesował się zabawkami. Był zdrowym, 
pogodnym chłopcem i nic nie wskazywało na jakiekolwiek 
zaburzenia w rozwoju.

Około 2 roku życia zachorował na zapalenie oskrzeli i 
przez dwa tygodnie przebywałam z nim w szpitalu, gdzie 
poddawany był badaniom krwi, inhalacjom, lekarstwa po-
dawano mu dożylnie, gdyż doustne wymiotował. Wówczas 
rozpoczął się proces uwsteczniania, z czego nie zdawa-
łam sobie sprawy, a zachowania dziecka tłumaczyłam 
strachem przed lekarzami, pobieraniem krwi, odgłosem 
jaki wydaje inhalator. Byłam pewna, że po wyzdrowieniu 
i powrocie do domu Mateusz odzyska poczucie bezpie-
czeństwa i wszystko wróci do stanu przed chorobą, czyli 
przestanie zasłaniać uszy rękami, uciekać pod łóżko i 
przeciągle wyć.

Mijał jednak czas, a moje dziecko coraz bardziej traciło 
kontakt z otoczeniem. Najbardziej odpowiadało mu prze-
siadywanie w kącie szafy pod łóżkiem lub stanie dłuższy 
czas za zasłoną okienną. Przestał reagować na swoje imię, 
dieta ograniczyła się do kilku potraw, a na widok lub nawet 
zapach produktów, które przestał jeść, reagował odruchem 
wymiotnym. Unikał kontaktu wzrokowego, nie pozwalał 
się przytulać, a zaspokajanie potrzeb wymuszał krzykiem 
i płaczem. Mowa dziecka stała się niezrozumiała, jedyną 
zabawką, którą zajmował się całymi godzinami, była jego 
własna ręka, patrzył na dłoń i poruszał palcami jakby je li-
czył. Stał się nadpobudliwy i płaczliwy, odnosiłam wrażenie, 
że najdelikatniejszy nawet, niespodziewany dotyk sprawia 
mu ból. Koszmarem były próby obcinania włosów, zgrzyt 
nożyczek wywoływał u niego jakby ból włosów, które były 
ścinane. Spacery ograniczały się wyłącznie do znanych mu 
miejsc, bowiem zmiana drogi wywoływała u niego zdecy-
dowany opór. 

Zaniepokojona zachowaniami dziecka rozpoczęłam wę-
drówkę od lekarza do lekarza, od specjalisty do specjalisty. 
Diagnozy były skrajnie różne, od głuchoty po upośledzenie 
umysłowe w stopniu znacznym. Logopeda stwierdziła, że 
moje dziecko jest głuche od urodzenia i czyta z moich ust. 
Po przeprowadzeniu badania słuchu w szpitalu przy ul. 
Banacha w Warszawie okazało się, że Mateusz ma wręcz 
idealny słuch.

Pani psycholog, która zdiagnozowała u syna upośledze-
nie umysłowe, poradziła zapisać dziecko do przedszkola, bo 
gdy będzie pobierało wzorce zachowań od dzieci zdrowych, 
to „może coś jeszcze z niego będzie”.

Niestety Mateusz nie brał udziału w zabawach, najchętniej 
przebywał sam z dala od dzieci, które traktował jak powietrze. 
W przedszkolu zajmowałam się dzieckiem sama, bowiem 
nauczycielka nie była w stanie opiekować się wyłącznie nim, 
mając 30 innych dzieci w grupie. Czas upływał, a Mateusz 
w dalszym ciągu nie mówił i nie rozumiał mowy, stawał się 
coraz bardziej nieobecny i zamykał się we własnym świecie, 
do którego nikt nie miał dostępu.

Kolejny specjalista foniatra pod żadnym pozorem nie 
zalecał przymuszania dziecka do mówienia, bowiem jego 
zdaniem przyniesie to odwrotny skutek, dziecko znudzi się 
i zrazi do ciągłych nakazów powtarzania czegoś, czego nie 
rozumie i nigdy nie będzie mówiło, a być może kiedyś mowa 
u niego ,,przyjdzie sama”. Zastanawiałam się, kiedy to nastą-
pi, bo dziecko niedługo miało ukończyć 4 latka.

Byłam zmęczona i zrozpaczona, nie wiedziałam już co 
robić i u kogo szukać pomocy lub chociażby wskazówki, w 
jaki sposób pomóc mojemu dziecku. Obserwowałam moje-
go 4-letniego niemowlaka i coraz częściej zastanawiałam się 
nad tym, co się z nim stanie, gdy zabraknie rodziców.

W przedszkolu dowiedziałam się od jednej z matek, że w 
naszym mieście istnieje organizacja o nazwie Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Powiem szczerze, że potraktowałam tę 
informację jako coś, co nie przyniesie nic nowego, oprócz 
tego, co już wiem. Spodziewałam się uzyskać płytkie in-
formacje i może propozycję diagnozy u kolejnego specja-
listy. 

Jak wielkie było moje zdziwienie, gdy po wejściu do miłe-
go, ciepłego pokoju, zobaczyłam sporą grupę roześmianych 
i bawiących sie pod okiem terapeutki niepełnosprawnych 
dzieci. Rodzice siedzieli z boku i obserwowali swoje pocie-
chy, które tańczyły w kółeczku, mówiły wierszyki lub siedziały 
w środku kółeczka i klaskały, a ich radość i rozbawienie 
udzielały się wszystkim wokół. Moje dziecko natychmiast 
terapeutka wzięła za rączkę i zaprowadziła do grona dzieci. 

Artykuł dedykuję Pani Jadwidze Paprockiej – Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Ciechanowie, która 
przypięła mi skrzydła i nauczyła latać.

Autyzm można pokonać

Długi lot do zdrowia
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Zostałam poczęstowana ciepłym napojem (była zima) i 
pierwszy raz od wielu miesięcy śmiałam się i odpowiadałam 
na tysiące zadawanych mi pytań.

Prezes TPD pani Jadwiga Paprocka przyjęła mnie jak 
członka rodziny, wyjaśniła wszystkie dotychczasowe wątpli-
wości dotyczące mojego dziecka oraz udzieliła odpowiedzi 
na nurtujące mnie pytanie, co dolega mojemu synkowi. 
Pierwszy raz usłyszałam określenie autyzm oraz wiele przy-
kładów z zachowań Mateusza potwierdzających tę chorobę. 
Byłam zaskoczona faktem, że pani Jadwiga zna moje dzie-
cko lepiej niż ja sama.

Podczas rozmowy poczułam się kimś wyjątkowym, gdy 
padły słowa: „...proszę pani, ja zawsze na panią czekałam, 
tylko pani jeszcze o tym nie wiedziała ...”. Popłynęły łzy, 
poczułam się bezpieczna, wiedziałam już, że nie jestem 
sama, a osoba, z którą rozmawiam, ma serce po właści-
wej stronie, w którym ja i moje dziecko zajmujemy ważne 
miejsce.

Po tym spotkaniu nabrałam pewności siebie, a po ko-
lejnych spotkaniach nabrałam przekonania, że Mateusz 
wyzdrowieje, przestałam użalać się nad sobą, powolutku 
pojawiał się uśmiech radości w sercu, gdy rano maszerowa-
liśmy do TPD. Pani Jadzia nauczyła mnie bronić swoich racji, 
bronić moje dziecko przed różnymi reakcjami społeczności 
lokalnej nic nie wiedzącej o autyzmie i jego objawach. Częste 
rozmowy z panią Jadzią uświadomiły mi, że ja i moje dziecko 
mamy takie samo prawo do życia jak rodziny, w których wy-
chowują się zdrowe dzieci. Przestałam więc chować głowę 
w piasek, uparcie i z determinacją dążyłam do celu, którym 
było zdrowie mojego synka. 

Od pierwszego dnia pobytu w TPD Mateusz pracował 
z terapeutką, która do tego stopnia zdobyła jego serce, że 
podczas zajęć nikomu nie wolno było przeszkadzać, nawet 
mnie wyprowadzał z sali i zamykał drzwi. Cztery razy w 
tygodniu jeździliśmy do dwóch innych poradni, gdzie syn 
pracował z logopedą, psychologiem i pedagogiem. Dwie 
godziny dziennie przebywałam z dzieckiem w przedszkolu. 
Każdą wolną chwilę wykorzystywałam na rehabilitację syna. 
Wiedziona sercem matki uczyłam go prosić o to, czego 
w danym momencie potrzebuje, bowiem uświadomiłam 
sobie, że do tej pory zaspokajałam potrzeby dziecka bez 
potrzeby mowy z jego strony. Tak więc wiedziałam, kiedy 
chce pić, bo wzrokiem szukał napoju w miejscu, w którym 
zawsze stał, podobnie było z kanapką lub czymś słodkim, 
na co miał ochotę w danej chwili. Któregoś dnia powiedzia-
łam – dość! Jeżeli słyszysz prawidłowo, a nawet idealnie, 
to musisz mi powiedzieć, czego ci trzeba. Nie liczyłam, ile 
razy podawałam dziecku szklankę z herbatą, kładąc przy 
tym nacisk na słowo pić, a cofałam rękę z napojem, gdy 
dziecko nie reagowało na prośbę o powiedzenie, że chce 
pić w tej właśnie chwili. Mateusz płakał, bo był spragniony, 
i ja płakałam, bo było mi go żal, ale konsekwentnie ćwiczy-
łam z nim za każdym razem, gdy spojrzał w stronę, gdzie 
była herbatka.

Nie pamiętam, jak długo to trwało, chciałam już nawet 
zrezygnować z ćwiczeń, obwiniając siebie o to, że jestem 
okrutną matką, nie mającą serca dla chorego dziecka, gdy 
któregoś dnia Mateusz wszedł do kuchni, spojrzał na szklan-
kę herbatki i powiedział: pić!

Rozpłakałam się z radości, całowałam synka i mówiłam, 
jak bardzo go kocham. Kułam żelazo póki gorące, za każ-
dym razem czekałam na słowo, a dopiero potem podawa-
łam dziecku picie, następnie pracowałam w ten sposób z 
innymi słowami. Spróbowałam również z odczuciami ciepła 
i zimna. Abstrakcją dla Mateusza było to, czego nie mógł 
dotknąć lub zobaczyć, nie sygnalizował uczucia chłodu lub 
przegrzania. Rano więc, gdy powietrze było dosyć chłod-
ne, otwierałam drzwi balkonowe, przyprowadzałam synka 
prosto z ciepłego łóżka i pokazywałam, jak jest mi zimno. 
Po dłuższym czasie, na spacerze, Mateusz zasygnalizował 
dokładnie swoje odczucie w taki sposób, jak ja rano przy 
oknie ,

Następnie ćwiczyliśmy przynoszenie różnych przed-
miotów z różnych miejsc. Początki były trudne. Kładłam 
książeczkę na stole, podchodziłam z dzieckiem, chwytałam 
jego rączki w swoje dłonie i podawałam w ten sposób so-
bie książkę, kładąc nacisk na słowo „daj”. Gdy zmieniałam 
przedmiot i miejsce, dziecko nie wiedziało, czego od niego 
oczekuję, bowiem na stole nie było książki. Po długich 
treningach odnoszenia naczyń po posiłku i podawania 
różnych przedmiotów pozostawionych w różnych miej-
scach (oczywiście zawsze jego rączki trzymałam w swoich 
dłoniach) Mateusz zorientował się, co oznacza słowo „daj” i 
słowo „odnieś na miejsce”. Pracowałam z moim dzieckiem, 
wykorzystując każdą wolną chwilę i każdą nadarzającą się 
okazję, aby nauczyć je czegoś nowego. Gdy wchodziliśmy 
po schodach, pokazywałam zmęczenie, gdy się przewróci-
łam (celowo), rozcierałam bolące miejsce i kładłam nacisk 
na odpowiednie słowo, bowiem moje dziecko nie rozumiało 
całego zdania.

Na początku Mateusz naśladował mnie w podobnych 
sytuacjach, potem zaś sygnalizował swoje potrzeby lub 
reagował adekwatnie do zdarzenia zupełnie nowego, nad 
którym jeszcze nie pracowaliśmy. Z dnia na dzień byłam za-
skakiwana nowymi umiejętnościami mojego dziecka; jakby 
coś się w nim odblokowało, bo w szybkim tempie nadrabiał 
zaległości w rozwoju.

Pani Prezes TPD dopingowała nas, wspierała dobrym 
słowem, dodawała otuchy i pozostawała do dyspozycji czę-
sto kosztem prywatnego czasu. Terapeutka w TPD (ciocia 
Ela) stała się ulubienicą mojego dziecka, które siadało jej 
na kolanach, przytulało się i powtarzało, że ją bardzo, bar-
dzo kocha. Po upływie roku od naszej pierwszej wizyty 
w TPD Mateusz płynnie czytał, rozwiązywał rebusy, znał 
większość kolorów, rozwiązywał proste zadania matema-
tyczne, pisał i rysował.

W międzyczasie zarejestrowałam Mateusza na wizytę w 
poradni autystycznej do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie. Diagnozę o autyzmie wykluczającą upośledzenie 
umysłowe postawił psychiatra specjalista d/s autyzmu dr 
Michał Wroniszewski. Po zakończonych badaniach był pod 
wielkim wrażeniem, powiedział, że nigdy nie zapomni Mate-
usza, bo takich jak on jest niewiele, a ja stanowię dla niego 
wzór bohaterki i gdyby miał do dyspozycji odznaczenia, to 
otrzymałabym od niego medal.

Jako starszy pięciolatek Mateusz uczył się w klasie ze-
rowej, gdyż zasób jego wiedzy i ponadprzeciętny intelekt 
przewyższał materiał dostosowany do jego wieku. W szkole 
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podstawowej nauka nie sprawiała mu żadnych problemów, 
zawsze wiedział więcej niż wymagano od niego.

Przez wiele lat Pani Prezes TPD zastępowała Mateuszowi 
babcię na uroczystościach związanych z Dniem Babci, bo-
wiem własnej babci nie mamy.

Gdy pierwszy raz synek poprosił panią Jadzię o tę przy-
sługę, nie wiedziałam, czy się zgodzi i zastanawiałam się, 
czy w ogóle wypada o to pytać, ale Pani Prezes ze łzami w 
oczach ucałowała moje dziecko i powiedziała: ,,Mateuszku, 
nawet nie wiesz, jaką ogromną radość mi sprawiasz, bo 
widzisz moje wnuki są już prawie dorosłe, a ja tak bardzo 
pragnę być twoją babcią”. Od tej pory byliśmy dumni, gdy 
co roku w dniu święta Babci, do sali pełnej starszych pań i 
ich wnucząt wchodziła pani Jadzia i głośno pytała, gdzie jest 
jej ukochany wnuczek Mateuszek.

Oczywiście wszystkie dzieci w klasie mojego synka otrzy-
mywały od „babci Jadzi” symboliczne upominki.

Obecnie Mateusz jest uczniem III klasy gimnazjum. Jest 
oczytany, płynnie posługuje się dwoma językami obcymi, 
udziela korepetycji kolegom z takich przedmiotów, jak che-
mia, fizyka, matematyka. Wykazuje się fenomenalną pamię-
cią, bierze udział w konkursach, jest jednym z najlepszych 
uczniów w szkole.

Aby pomóc innym dzieciom, utworzyłyśmy w 2000 roku, 
na czele z panią Jadwigą Paprocką, Koło Pomocy Dzieciom z 

Autyzmem przy TPD w Ciechanowie. Wiele rodzin, w których 
wychowują się dzieci autystyczne, skorzystało z pomocy i 
doświadczenia naszego koła, wiele dzieci skierowałyśmy 
na diagnozę do specjalistów w dziedzinie autyzmu. Z całą 
odpowiedzialnością stwierdzam, że torowałyśmy drogę 
naszym podopiecznym do prawidłowej opieki i rehabi-
litacji, gdyż czas jest dla nich zarówno wrogiem, jak i 
sprzymierzeńcem.

Jednak ze strachem wspominam chwile pełne bezsilno-
ści, łez i załamania wiary w wyzdrowienie mojego dziecka, 
gdy bezowocnie szukałam pomocy u wielu specjalistów, 
którzy niewiele wiedząc o autyzmie stawiali skrajnie różne 
diagnozy.

Jeden dzień i jedna rozmowa sprawiły, że nasze życie 
nabrało barw, a nadzieja na wyzdrowienie mojego dziecka 
dostała skrzydeł i rozpoczęła długi lot do zdrowia.

Dziękuję Ci Pani Jadziu za wszystko, a szczególnie za to, 
że po prostu jesteś.

Gdy cofnę się pamięcią do czasu, gdy spodziewałam 
się trzeciego dziecka, widzę obrazy przesuwające się przed 
moimi oczami jak kadry z filmu, do którego scenariusz 
napisało samo życie. Ostatni kadr nosi tytuł ,,Autyzm ustę-
pujący”. 

Ewa Buraczewska 

Wieści z terenu

Andrzejki 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrołęce fantastycznie 
bawili się na andrzejkowym spotkaniu, które zorganizowała 
przewodnicząca szkolnego koła TPD Ewa Rudzik. Było dużo 
śmiechu przy odczytywaniu tradycyjnych wróżb, w programie 
był też pokaz mody, konkurs na najzabawniejsze przebranie 
i randka w ciemno. Dochód z imprezy przekazany został 
do oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na 
pomoc dzieciom będącym w potrzebie. – Imponujące jest 
zaangażowanie nauczycieli i aktywność uczniów – mówi 
prezes ostrołęckiego TPD Hanna Grądzka. – Należy wysoko 
ocenić pomoc, jaką świadczą dzieciom z rodzin dotkniętych 
różnymi dysfunkcjami.

Mikołajki

Ciepłą odzież z polaru otrzymało stu wychowanków 
środowiskowych ognisk wychowawczych TPD w Koninie. 
Pieniądze na zakup odzieży przeznaczyło miasto ze swego 
budżetu. 

Wręczenie prezentów było okazja do zaprezentowania 
programu artystycznego w wykonaniu wychowanków og-
nisk. Występ ten rozpoczął cykl świątecznych spotkań w 
ogniskach i świetlicach – poinformowała prezes konińskiego 
TPD Krystyna Chowańska. – W każdej placówce będą się 
odbywać spotkania wigilijne. 

Dzieciom i ich Przyjaciołom 
Zdrowych i Radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Redakcja
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Rok 2011 decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 
listopada 2009 r. został ustanowiony Europejskim Rokiem 
Wolontariatu (ERW 2011).

Czas ten to znakomita okazja do pokazania wolontariatu 
w całej jego różnorodności, jak również jego znaczenia dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Koordynatorem ob-
chodów tego Roku w naszym kraju jest Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej – Departament Pożytku Publicznego. 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowa-
ny został Krajowy Plan Działania, w którym przedstawiono 
priorytety i działania zaplanowane w ramach obchodów 
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce.

Wiodącym zadaniem obchodów ERW jest promocja 
wolontariatu, wskazanie na jego znaczenie oraz promowa-
nie wolontariatu zarówno wśród obywateli, jak i instytucji i 
organizacji – jego potencjalnych organizatorów. Głównym 
przesłaniem kampanii promocyjnej jest hasło Zostań wo-
lontariuszem, zmieniaj siebie i świat. Hasła Europejskiego 
Roku Wolontariatu 2011 są obecne we wszystkich mediach. 
Kampanię można oglądać m.in. na nośnikach reklamy ze-
wnętrznej w głównych miastach Polski, a w Warszawie do-
datkowo w środkach transportu miejskiego. Specjalny profil 
na Facebooku zamieszcza m.in. spot promocyjny oraz inne 
materiały w zakładce Kampania komunikacyjna. 

W ramach obchodów ERW 2011 organizowanych jest 
wiele akcji zachęcających do bezinteresownej pomocy in-
nym oraz konkursów dobrych praktyk uwzględniających 
udział wolontariuszy.

Jednym z ważnych wydarzeń, szczególnie nagłośnionych 
w mediach, związanych z obchodami w Unii Europejskiej, był 
Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu ( EYV Tour 2011), 
zorganizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej i goszczony 
w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. 

We wrześniu pawilon jako przystanek Tour znalazł się 
w Warszawie na placu Defilad, stanowiąc niepowtarzalną 
okazję dla organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmu-
jących się wolontariatem do zaprezentowania i promowania 
różnych płaszczyzn aktywności: wolontariatu młodzieżowe-
go, wolontariatu seniorów, wolontariatu w kulturze, sporcie, 
wśród osób niepełnosprawnych, zagrożonych społecznym 
wykluczeniem. 

Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu skłaniają do 
refleksji na temat znaczenia wolontariatu w dziedzinach, w 
których jest on szczególnie potrzebny. W Polsce idea poma-
gania innym ma bardzo długie tradycje, znaczone działalnoś-
cią wielu znakomitych społeczników. Dopiero jednak ustawa 
z kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie nadała tej aktywności profesjonalny charakter, 

Europejski Rok Wolontariatu 2011

Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie  
i świat

relacje pomiędzy wolontariuszem a organizacją mają cha-
rakter umowy pomiędzy stronami, łączą się z nią określone 
zobowiązania.

Niezmienne od lat jest ogromne zapotrzebowanie na 
działalność wolontariatu. Wsparcia potrzebują szczególnie 
podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, oso-
by chore, niepełnosprawne, bezdomne. Wolontariusze są 
pomocni w zbieraniu funduszy dla organizacji społecznych 
czy też w działalności ekologicznej. 

Potrzebna jest pomoc zarówno na poziomie globalnym, 
jak i lokalnym. To dzięki wolontariuszom co roku wielu emocji 
dostarcza nam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; Fun-
dacja „Mam marzenie” spełnia oczekiwania ciężko chorych 
dzieci, organizowane są konwoje z pomocą humanitarną, 
akcje ekologiczne, np. Sprzątanie Świata. W najbliższych 
Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej (Euro 2012) zaanga-
żowanych ma być kilkanaście tysięcy wolontariuszy. Bez 
pomocy wolontariuszy wiele z tych wydarzeń nie mogłoby 
być przeprowadzonych tak sprawnie, a niektóre w ogóle nie 
mogłyby się odbyć. 

Uważa się, że wolontariat skierowany jest głównie do ludzi 
młodych – to oni w największym stopniu dysponują wolnym 
czasem i chęcią działania. Tymczasem coraz więcej osób 
starszych decyduje się na tę formę aktywności. Popularności 
wolontariatu sprzyja wzrastająca z roku na rok liczba orga-
nizacji pozarządowych. Ich działalność oparta jest przede 
wszystkim na pracy wolontariuszy. Dobrym rozwiązaniem 
jest możliwość przekazania 1% podatku dla wybranej or-
ganizacji, w ubiegłym roku suma przekazana organizacjom 
wyniosła ponad 400 mln złotych. 

Od ponad 90. lat wolontariat wspiera także działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wolontariusze są widocz-
ni w wielu przejawach działalności Towarzystwa, udzielają 
się aktywnie w tepedowskich placówkach, pomagając np. 
podopiecznym środowiskowych ognisk wychowawczych w 
nauce oraz organizacji czasu wolnego, wielu wolontariuszy 
– studentów działa przy społecznych rzecznikach praw 
dziecka TPD, wspiera organizację imprez okolicznościo-
wych, sportowych, festynów. Są to osoby w różnym wieku: 
uczniowie, studenci, dorośli. Wielu spośród nich wiąże się z 
TPD na długie lata. 

Doświadczenia i efekty pracy setek tysięcy wolon-
tariuszy pokazują, że może to być działalność twórcza, 
ciekawa i rozwijająca, dająca wiele satysfakcji i korzyści 
obu stronom. Działalność tę może z powodzeniem podjąć 
każdy z nas.

Marcin Stupak
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Już 15 lat osoby niepełnosprawne z powiatu wieru-
szowskiego mogą realizować swoje marzenia dotyczące 
samodzielnego funkcjonowaniu w środowisku. Wieru-
szowski warsztat powstał jako jeden z pierwszych w wo-
jewództwie łódzkim i w sposób wzorowy realizuje swoje 
zadania zarówno w terapii społecznej, jak i zawodowej. W 
dziesięciu różnych pracowniach terapeutycznych uczestni-
cy rozwijają zainteresowania i umiejętności przysposabia-
jące do pracy na chronionym i otwartym rynku. Inspiracją 
do stosowania różnych nowatorskich rozwiązań jest m.in. 
długoletnia współpraca z partnerami niemieckimi i holen-
derskimi. 

W dniu 7 października 2011 r. w wieruszowskim Domu 
Kultury odbyła się, z okazji 15-lecia, impreza jubileuszowa 
poprzedzona nadaniem placówce imienia Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku 
dokonał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który pełni 
też funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Kapituły 
Orderu Uśmiechu.

Każdy jubileusz jest okazją do wzruszeń, refleksji i 
podziękowań. W trakcie uroczystości wręczono wiele od-
znaczeń, statuetek i medali jako dowód wdzięczności oraz 
uznania. 

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał m.in. wyróżnienie 
nadane przez Zarząd Główny TPD „Serce na dłoni”. Medal 
„Serce na dłoni” otrzymali Janina Moska i Lech Mączka. 

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznał 
również inne odznaczenia. Specjalną Odznakę „Przyjaciel 
Dziecka” otrzymali:
• Czesław Wróblewski 
• Iwona Szkopińska 
• HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. 
• Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie 
• Witar Tartak Tyble Sp z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Wieruszowie

Jubileuszowe świętowanie 
• Cegielnia Podzamcze - Marek Długaszewski 
• Martinshof Rothenburg Diakoniewerk (Volkhard Schmidt 

i Hans Bittner - przedstawiciele placówki z Niemiec otrzy-
mali również Medal “Otwarte Serce”) 

• Corrie i Jan Pouw “Erve Aaftink” Lemele (partnerzy z 
Holandii) 

• Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 
• Tomasz Serweciński 
• Katarzyna Sokołowska

Medal im. dr H. Jordana otrzymała Krystyna Pisula i Irena 
Kowalczyk.

Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymała Ire-
na Gaczyńska, Jadwiga Zygmunt oraz Hieronim Henczyca.

Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymałli: 
Grażyna Kindler, Maria Kowalczyk, Małgorzata Kowalczyk, 
Marek Ziemba, Emilia Kurzawa, Barbara Tujek, Zofia Wierzba, 
Elżbieta Piotrowska, Weronika Macias.

Wręczenia odznaczeń TPD-owskich dokonali obecni na 
imprezie Józef Bogdaszewski, członek Prezydium ZG TPD 
i przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, a także Jadwiga 
Galicka-Załęcka, członek ZG TPD i prezes Łódzkiego Od-
działu Regionalnego TPD. Obecne też były: Zofia Ligocka, 
członek Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo, oraz Anna Chabrowska, czło-
nek Zarządu Łódzkiego Oddziału Regionalnego TPD. 

Henryka Sokołowska otrzymała zasłużenie, najwyższe w 
tym dniu odznaczenie, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
który wręczył jej łódzki kurator oświaty Jan Kamiński. 

Nie zabrakło też wyróżnień dla uczestników WTZ oraz dla 
instytucji i osób prywatnych, wspierających działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

W jubileuszu, oprócz honorowego gościa Marka Micha-
laka, udział wzięli przedstawiciele władz i instytucji lokalnych 
i regionalnych oraz firm współpracujących z warsztatami, 
partnerzy z Niemiec i Holandii, rodzice i wolontariusze. 
Zebrani goście przekazali na ręce Pani Kierownik WTZ ży-
czenia, upominki i kwiaty. Następnie goście zapoznali się z 
prezentacją na temat działalności placówki w ciągu minio-
nych piętnastu lat. Uroczystość uświetniły występy dzieci ze 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie Podzamczu, 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie 
oraz profesjonalnego zespołu La Boheme. Na zakończenie 
wszyscy otrzymali upominki wykonane przez uczestników 
sekcji ceramicznej oraz zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Wszyscy uczestnicy imprezy mogli też wpisać się do księgi 
pamiątkowej.

Stowarzyszenie Integracyjne  
„Klub Otwartych Serc”

Na podstawie otrzymanych materiałów oprac. I. MalanowskaFo
t. 
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9 kwietnia 2011 roku Krajowy Komitet Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo rozpoczął 
kolejny cykl szkoleniowy organizowany dla potrzeb 
środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. W 
tym dniu gościliśmy w Bełchatowie, gdzie od 25. lat 
funkcjonuje Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Nie-
pełnej Sprawności Ruchowej. Podczas ogólnopolskiej 
konferencji, poświęconej tematowi przemocy w rodzi-
nie, spotkali się przedstawiciele kół pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym w kraju i członkowie Krajowego 
Komitetu, którzy wraz z innymi uczestnikami szko-
lenia szukali odpowiedzi na pytanie, czy w rodzinie 
z dzieckiem niepełnosprawnym występuje przemoc. 
Odpowiedź zawarta była w wystąpieniach prelegentów, 
którzy – jako specjaliści w tej dziedzinie – przedstawili 
uczestnikom spotkania uwarunkowania prawne, opisy 
zdarzeń i wypowiedzi osób z tzw. zespołem maltre-
towania, a także statystykę obejmującą problematy-
kę przemocy w rodzinie. Prowadzącymi szkolenie byli 
przedstawiciele Policji, Sądu Rodzinnego i Ośrodka Po-
mocy Społecznej, a referat wprowadzający do tematyki 
szkolenia przedstawił niżej podpisany autor niniejszej 
informacji. Wystąpienia referentów mówiły o sytuacjach 
występujących w wielu rodzinach i dotyczyły także ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Przedstawiane opi-
sy zdarzeń były niekiedy drastyczne, ale w ten sposób 
poznawaliśmy rzeczywisty obraz zachowań w niektórych 
rodzinach i środowiskach. 

Dla przedstawicieli instytucji, zawodowo zajmują-
cych się bezpieczeństwem obywateli i działających w 
sferze pomocy społecznej, opisywane i przedstawione 
sytuacje są wpisane w służbę i dyżury. Dlatego wystą-
pienia przedstawicieli Policji, Sądu i Opieki Społecznej 
były bardzo analityczne, przedstawiały wiele sytuacji z 
udziałem osób niepełnosprawnych, najczęściej pozba-
wionych możliwości samodzielnej i naturalnej obrony 
przed różnymi formami przemocy. Wiele uwagi po-
święcono „Niebieskiej Karcie”, programowi Ministerstwa 
Sprawiedliwości realizowanemu przez policję. Z danych 
statystycznych sporządzonych przez policję wynika, 
że przemoc w rodzinie jest i kształtuje się od wielu lat 
prawie na tym samym poziomie, jednak nie notuje się 
jej znaczącego wzrostu, co daje nadzieję na poprawę 
sytuacji.

Oto wystąpienia na konferencji:
1. „Przemoc – jaka jest, jak ją postrzegamy” – Józef 

Bogdaszewski, prezes Krajowego Komitetu Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 
TPD

KONFERENCJA W BEŁCHATOWIE 

Przemoc w rodzinie z dzieckiem 
niepełnosprawnym

2. „Policja jako pierwsza niosąca pomoc ofiarom prze-
mocy” – podkomisarz Sławomir Szymański, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie

3. Zdzisław Kaczmarek – przewodniczący III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bełcha-
towie

4. Anna Krawczyńska – pracownik socjalny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie.
W wystąpieniach zwracano uwagę na fakt, że w To-

warzystwie Przyjaciół Dzieci już wcześniej podejmowano 
ten temat, ale był on przedstawiany bardziej w kontekście 
przemocy rówieśniczej niż typowej przemocy domowej 
(rodzinnej). Jak pamiętamy, w 2008 roku odbył się cykl 
szkoleniowy pod ogólnym tytułem „Kontakty bez przemo-
cy. Komunikacja bez agresji”, a w 2010 roku, w ramach 
realizacji programu FIO „Z podwórka do parlamentu” 
(program poświęcony sejmikom dziecięco-młodzieżo-
wym) odbywały się debaty sejmikowe pod ogólnym 
tytułem „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Uczestnicy szkolenia wynieśli z konferencji konkretną 
wiedzę oraz wiele wrażeń, którymi będą mogli się dzielić 
podczas zebrań i spotkań w środowisku rodzin z dzie-
ckiem niepełnosprawnym.

Organizatorom i gospodarzom spotkania składamy 
serdeczne podziękowania, a szczególne ukłony przeka-
zujemy Zofii Ligockiej - przewodniczącej koła i Andrzejowi 
Klimasowi - pomysłodawcy i organizatorowi przedsię-
wzięcia.

Józef Bogdaszewski 

Dzień Dziecka w „Helenowie”.
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14 września 2011 roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie Międzylesiu odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłe 
przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych.

Przy pięknej pogodzie uczestnicy uroczystości, zgro-
madzeni na ławkach przed podium, wysłuchali mszy św. 
celebrowanej przez zaprzyjaźnionych z ośrodkiem księży. 
Dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki w swoim wystąpie-
niu przypomniał pokrótce historię „Helenowa”, podkreślając, 
że placówka mogła powstać dzięki fundatorom, którymi byli 
Bronisława Dłuska z domu Skłodowska (rodzona siostra Ma-
rii Skłodowskiej-Curie) i jej mąż Kazimierz Dłuski. Ofiarodaw-
cy pragnęli, aby ośrodek dla dzieci przyjął nazwę „Helenów” 
dla upamiętnienia ich młodo zmarłej córki Heleny.

Dobrym miejscem na przedszkole okazał się tzw. Pawilon 
Angielski, wymagający jednak generalnej przebudowy, a 
właściwie zbudowania na nowo. Jest to możliwe dzięki środ-
kom finansowym przeznaczonym na ten cel przez Fundację 
Sue Ryder oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 
W Akcie Erekcyjnym czytamy: Nowa placówka wzniesiona 
zostaje na fundamentach i przy wykorzystaniu Pawilonu An-
gielskiego, który onegdaj znamienita działaczka charytatywna 
ś. p. Sue Ryder ufundowała, a który przez całe dekady małym 
Helenowiakom służył.

W liście odczytanym podczas uroczystości Mazowiecki 
Kurator Oświaty Karol Semik napisał: …wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod planowaną budowę przedszkola jest 

NOWA INWESTYCJA W „HELENOWIE”

Przedszkole 
dla dzieci niepełnosprawnych

szczególnym wydarzeniem w życiu społeczności Ośrodka 
i lokalnej oraz powodem do radości dla wszystkich, którzy 
w swoich zamierzeniach mają na względzie zapewnienie 
dzieciom niepełnosprawnym kompleksowej opieki, nauki, 
wychowania, rewalidacji i rehabilitacji. 

A oto fragment pisma Rzecznika Praw Dziecka Marka 
Michalaka: W przypadku dzieci z niepełnosprawnością moż-
liwość uczęszczania do przedszkola i kontaktu z rówieśnikami 
jest nie do przecenienia. Integracja z otaczającym je światem i 
możliwość korzystania z odpowiednich form rehabilitacji dają 
szanse na samodzielne życie w przyszłości.

W uroczystości uczestniczyła Genowefa Skłodowska, 
która, zabierając głos, powiedziała, że cała rodzina Skłodow-
skich reprezentowała postawę głęboko prospołeczną. Byli to 
ludzie, dla których służba społeczna była czymś oczywistym, 
służenie innym było dla nich priorytetem, jak byśmy to dziś 
określili. Realnym dowodem tej postawy było wspomniane 
wyżej przekazanie dużego obszaru ziemi pod ośrodek dla 
dzieci – „Helenów”. 

Obecny był prezes Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Wiesław Kołak, który wyraził satysfakcję z 
faktu, że w „Helenowie” powstanie nowy obiekt, tak potrzeb-
ny dzieciom niepełnosprawnym. 

Irena Malanowska

Fotoreportaż z uroczystości w „Helenowie” na okładce obok.
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„Helenów” – uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod przyszłe przedszkole
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