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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepełnosprawne

•	 dzieci	i	rodziny	znajdujące	się	 
w	trudnych	warunkach	życiowych,	
zagrożone	marginalizacją	 
społeczną

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze placówki to m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 ośrodki	adopcji 
i	rodzin	zastępczych

•	 domy	wczasów	dziecięcych

•	 środowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 świetlice: 
-	 środowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajęciowej

•	 ośrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	ośrodki	adaptacyjne
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Wśród członków 
i działaczy Towa-
rzystwa Przyjaciół 
Dzieci na początku 
tego roku wciąż były 
żywe wspomnienia 
o wspaniałych ob-
chodach stulecia 
stowarzyszenia, a 
także kolejnego, w 
listopadzie, osiem-
nastego już Krajo-
wego Zjazdu Dele-
gatów TPD. Cały rok 
2019 minął pod zna-
kiem intensywnych 
starań, aby obcho-

dy jubileuszowe wypadły jak najlepiej, i tak też było. 
Podczas Zjazdu podsumowano nie tylko przebieg gali 
i innych imprez zorganizowanych z okazji stulecia, ale 
również imponujący dorobek Towarzystwa osiągnięty od 
początku jego istnienia i w czasie ubiegłej czteroletniej 
kadencji. Z nową energią od stycznia 2020 roku przystą-
piono do realizacji uchwał i wniosków zjazdowych. Nikt 
wtedy jeszcze nie spodziewał się szokującego wyda-
rzenia, jakim na początku marca okazała się pandemia 
koronawirusa, która spowodowała ogromne zmiany w 
naszym codziennym życiu. Co to oznaczało dla działal-
ności TPD?

Zanim przejdę do szczegółów, przypomnę, że w cią-
gu stu lat nasza organizacja musiała i potrafiła sprostać 
wielu trudnym wyzwaniom. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego głównym zadaniem było organizowanie 
różnorodnej pomocy dzieciom osieroconym po pierwszej 
wojnie światowej, biednym, chorym. Dożywianie, kuch-
nie mleczne, kolonie zdrowotne, prewentoria dla dzieci, 
ale także organizowanie przedszkoli, szkół, edukacja 
rodziców w zakresie wiedzy wychowawczej to działania 
w tym czasie podstawowe, udokumentowane i opisane w 
materiałach historycznych dotyczących działalności TPD. 
Druga wojna światowa była kolejnym trudnym wyzwaniem, 
kiedy działacze TPD włączyli się w organizowanie tajnego 
nauczania, ukrywania dzieci żydowskich czy zdobywania 
żywności. Przypominam o tych niezwykle ciężkich cza-
sach, żeby podkreślić, że działacze naszego Towarzystwa 
nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie opuszczali rąk, 

W okresie pandemii okazało się, jak wielu mamy ofiarnych przyjaciół, którzy na wezwanie TPD 
pospieszyli dzieciom z pomocą.
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Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

lecz mobilizowali wszystkie możliwości i siły, aby pomagać 
dzieciom. 

Dziś sytuacja wymaga innych działań. Jak TPD roz-
wiązuje aktualne problemy wynikające z pandemii?

TPD zawsze sprawdzało się w trudnych czasach. Nie 
było cienia wątpliwości, że naszą działalność musimy kon-
tynuować, oczywiście w taki sposób, jakiego wymagają 
ograniczenia i obostrzenia wynikające z pandemii. Toteż 
działacze niemal natychmiast przenieśli swoją działalność 
do internetu. Od samego początku przeszliśmy na system 
pracy zdalnej, zarówno w zarządach, jak i placówkach TPD. 
Musimy dostosować naszą działalność do warunków i to się 
dzieje. Są prowadzone zbiórki żywności, powstają filmiki 
edukacyjne, wychowawcy uczą dzieci, jak bezpiecznie żyć, 
jak dbać o higienę, o zdrowie własne, rodziców, dziadków 
i otoczenia. 

Jak to jest realizowane w praktyce? 
Co tydzień, korzystając z możliwości, jakie stwarzają 

rozmowy przez skypa, organizujemy posiedzenia w biu-
rze Zarządu Głównego, w których uczestniczą działacze 
z zarządów terenowych, może się też dołączyć każdy 
chętny członek TPD. Przeważnie jednak udział biorą 
szefowie zarządów regionalnych, powiatowych, a czasem 
innych oddziałów. Jak się okazało, zebrania online są 
dobrą formą wymiany informacji, propozycji i doświad-
czeń. Z wypowiedzi uczestników tych spotkań wynika, że 
dobrze sobie radzą w aktualnej sytuacji. W początkowym 
okresie nie można było prowadzić zajęć w ogniskach, 
świetlicach i innych placówkach, ale zorganizowano 
dyżury wychowawców, najpierw głównie telefoniczne, 
ale dzięki pozyskaniu od sponsorów sprzętu kompute-
rowego dla dzieci, można było wprowadzić odrabianie 
lekcji szkolnych i inne zajęcia. Okazało się, jak wiele jest 
ofiarnych instytucji i osób prywatnych, które na apel TPD 
przekazały potrzebne dzieciom komputery, laptopy czy 
drukarki. Nie musiał to być nowy sprzęt, często był uży-
wany, lecz w dobrym stanie nadającym się do użytku. To 
bardzo ważne dla rodzin, w których jest więcej dzieci w 
wieku szkolnym i gdzie jest jeden komputer albo nie ma 
go wcale. W ogniskach, świetlicach i innych placówkach 
zajęć pozaszkolnych ważnym zadaniem jest pomoc w 
odrabianiu lekcji. Dzięki wyposażeniu dzieci w sprzęt 
komputerowy zadanie to jest z powodzeniem realizowa-
ne, choć niejednokrotnie dzieci muszą się uczyć obsługi 
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komputera od podstaw. Ale nie brakuje chętnych, którzy 
im w tym pomagają. Paradoksalnie, ma to również po-
zytywne strony, ponieważ ograniczane jest wśród dzieci 
zjawisko wykluczenia informatycznego. 

Szczegółowo opisują prowadzenie zdalnych form 
pracy autorzy artykułów nadesłanych do „Przyjaciela 
Dziecka”. Ta tematyka dominuje w aktualnym numerze 
naszego czasopisma, dzięki czemu możemy się sporo 
dowiedzieć o tym, jak konkretnie są rozwiązywane róż-
ne sprawy, również w wakacje, na które dzieci i rodzice 
oczekiwali z niepokojem. 

Warto zauważyć, że kreatywność, kompetencje i kom-
pleksowość cechują naszą działalność od samego po-
czątku. Działalność na rzecz dzieci od zawsze podejmują 
osoby o wysokich kwalifikacjach i szerokich horyzontach 
społecznych. Toteż i obecnie, w okresie istnienia zupełnie 
nowych zagrożeń, bardzo szybko zorganizowano takie 
nowatorskie formy pomocy, aby stworzyć dzieciom wa-
runki do pomyślnego przejścia przez ten wyjątkowy czas. 
Na przykład w środowiskowych ogniskach wychowaw-
czych pełnione są dyżury, wychowawcy telefonicznie lub 
online pomagają w odrabianiu lekcji, co jest bardzo waż-
ne, szczególnie dla tych dzieci, które zaczynając dopiero 
chodzenie do ogniska, mają zwykle zaległości w nauce. Z 
pomocą wychowawców szybko je nadrabiają i przechodzą 
do następnych klas. Warto dodać, że nadal specjaliści, 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni współpracujący 
z TPD udzielają porad. W ten sposób ciągłość pracy na-
szych placówek zostaje zachowana. Niemniej wiadomo, 
że dzieci bardzo chciałyby znów przychodzić do ogniska, 
toteż z radością przyjęły zapowiedź o takiej możliwości w 
niedługim czasie. 

Wielu dzieciom udało się również zapewnić atrakcyj-
ne spędzanie wakacji…

Gdy tylko władze złagodziły obostrzenia, przystąpiono 
do organizowania kolonii i półkolonii. Grupy rzecz jasna 
były mniejsze, co wynikało z potrzeby zachowania dystansu, 
przestrzegano też bardzo skrupulatnie wszystkich innych 
przepisów sanitarnych, czy to w „Helenowie” pod Warszawą, 
w Serocku, Łebie, Jastrzębiej Górze, czy w Międzyzdrojach. 
Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych uchybień, 
a to najlepiej świadczy o odpowiedzialności organizatorów, 
wychowawców i innych osób zatrudnionych przy organizacji 
letniego wypoczynku naszych podopiecznych. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się półkolonie i trudno się 
dziwić, bo przecież dzieci tęskniły do atrakcyjnych zajęć poza 
domem, a rodzice z kolei potrzebowali chwili wytchnienia. 
Bardzo atrakcyjne były programy pobytu na półkoloniach, 
przewidujące wycieczki, konkursy, sportowe rozgrywki, za-
bawy, występy wokalne przy ognisku itp. W tym roku było 
znacznie więcej chętnych do udziału w półkoloniach, niż w 
latach poprzednich, ale nie dla wszystkich niestety starczyło 
miejsc. Okazuje się, że ta forma letniego wypoczynku zyskała 
w tym roku większą popularność i być może utrzyma się rów-
nież po ustąpieniu pandemii. Na taką ewentualność musimy 
być przygotowani oraz zaplanować podjęcie odpowiednich 
starań, gdyby taka potrzeba się potwierdziła. 

Do zorganizowania letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży, i nie tylko wakacji, przyczynili się sponso-
rzy, którym dzieci, wychowawcy i działacze są bardzo 
wdzięczni. Proszę o przykłady.

Sponsorzy tradycyjnie już wspomagają Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w realizacji różnych przedsięwzięć. I tak 
dzięki PEPCO w 33 placówkach TPD 600 dzieci w 15 woje-
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wództwach może wziąć udział przez całe wakacje w zorga-
nizowanych dla nich imprezach sportowych, muzycznych, 
wycieczkach itp. Również dzięki PEPCO do dzieci trafiło 110 
nowych laptopów. Z kolei w ramach dożywiania wiele dzieci 
otrzymało paczki żywnościowe sfinansowane przez Kulczyk 
Foundation jako program „Żółty Talerz” i Fundację TESCO 
w ramach programu „Zdrowo jeść”. Firma Beauty Soap z 
Zamościa przekazała dużą ilość mydła antybakteryjnego, 
a Fundacja ORLEN dostarczyła płyny odkażające. Dary te 
otrzymały placówki TPD w różnych miejscowościach. Jak z 
tych przykładów wynika, była to pomoc różnorodna i bardzo 
cenna. Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, było 
i jest ich wielu, pomagają dzieciom w potrzebie we wszyst-
kich oddziałach TPD w kraju, za co należą im się słowa 
dużego uznania i serdeczne podziękowania. 

Jedno z posiedzeń online poświęcono tematowi spo-
łecznych rzeczników praw dziecka TPD. Wzięli w nim 
udział rzecznicy z różnych regionów Polski. Opowiadali 
o swojej pracy i podkreślali, jak ważna jest to funkcja. 

Upowszechnianie i rozwijanie funkcji społecznego rzecz-
nika praw dziecka jest jednym z wniosków sformułowanych 
podczas niedawnego Krajowego Zjazdu Delegatów TPD. 
Praca rzeczników w ciągu 20 lat sprawdziła się, okazała 
się po prostu potrzebna. W każdym środowisku lokalnym 
jest potrzebny ktoś, kto upomni się o prawa dziecka. Są 
one sformułowane w Konwencji o prawach dziecka. Tepe-
dowski rzecznik jest właśnie tą osobą, która te prawa może 
egzekwować; bronić dziecko przed krzywdą, przemocą, 
fizycznym albo psychicznym znęcaniem się, czy po prostu 
zaniedbywaniem i złym traktowaniem. Praca rzecznika TPD 
wymaga specyficznych kwalifikacji, umiejętności negocja-
cyjnych, prowadzenia mediacji, nawiązywania współpracy 
ze specjalistami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, 
prawa i innych, policją i sądem, podejmowania interwencji, 
zależnie od charakteru sprawy. Jak podkreślali uczestnicy 
spotkania online obecnie ich praca jest trudniejsza, ale 
nie wolno jej zaniechać, bo dziecko samo się nie obroni. 
Musimy wspierać społecznych rzeczników praw dziecka, 
organizując postulowane przez nich spotkania w celu wy-
miany doświadczeń czy dzielenia się problemami. Jestem 
przekonany, że społeczne rzecznictwo praw dziecka TPD 
będzie się nadal rozwijać, tym bardziej, że zadanie koordy-
natora tej działalności przyjął prof. Jacek Kulbaka z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

W „Liście do członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, 
który publikujemy, wyrażona jest nadzieja, że po ustą-
pieniu pandemicznego zagrożenia będzie można z nową 
energią przystąpić do organizowania wszechstronnej 
pomocy dzieciom. Jakie działania są najważniejsze? 

Wszystkie są bardzo ważne. Musimy kontynuować na-
sze wypracowane już formy pracy na rzecz dziecka i 
rodziny. Ale także dostrzegać nowe obszary potrzeb i 
podejmować nowatorskie inicjatywy. TPD w ciągu stulecia 
radziło sobie z najtrudniejszymi sprawami w najcięższych 
czasach wojen i biedy, toteż można mieć pewność, że i 
tym razem tak będzie. Wprawdzie zagrożenie jest inne, 

ale badania naukowe pozwalają mieć nadzieję, że wkrót-
ce pojawi się odpowiednia szczepionka oraz leki i życie 
wróci do normalności. Jednak trzeba mieć świadomość, 
że po okresie izolacji i związanych z nim trudnych prze-
życiach, nadal będzie potrzebna pomoc psychologiczna, 
nadrabianie braków w nauce, budowanie u dzieci poczucia 
bezpieczeństwa, zaspokajanie innych, dawnych i nowych 
potrzeb. Na pewno będą pomagać nam w tym sprzymie-
rzeńcy, którzy od początku pandemii świadczą różnorodną 
pomoc, na przykład dostarczając sprzęt komputerowy dla 
dzieci czy paczki żywnościowe. A gdy tylko okazało się to 
możliwe, część dzieci wróciła do ognisk, a także korzysta z 
akcji letniej, oczywiście przestrzegając wszystkich zaleceń 
sanitarnych. To dowodzi, że nie zabrakło działaczom deter-
minacji i umiejętności w szybkim zorganizowaniu działań 
łagodzących dzieciom skutki izolacji. 

W jakim stopniu w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 
sprawdził się system działalności zdalnej?

Swego czasu bardzo zabiegaliśmy o wprowadzenie 
komputerów do pracy terenowych zarządów TPD. Obecnie 
możliwość łączności internetowej i pracy zdalnej okazała się 
niezwykle ważna w kontynuowaniu wielu form pracy naszego 
stowarzyszenia. Placówki, które z powodu pandemii zostały 
zamknięte, mogły mieć kontakty z podopiecznymi, obejmu-
jąc nimi coraz więcej dzieci, dzięki przekazywaniu sprzętu 
komputerowego przez sponsorów. Innym ważnym doświad-
czeniem okazały się wspomniane wcześniej zebrania online 
organizowane w biurze Zarządu Głównego TPD. Przez skypa 
włączali się do nich szefowie regionalnych i powiatowych 
zarządów oraz inni działacze, którzy chętnie informowali o 
swojej działalności w okresie pandemii. W ten sposób wielu 
działaczy, często z odległych miejscowości, miało również 
okazję poznać się, zobaczyć i usłyszeć nawzajem. Wzmac-
niało się także poczucie wspólnoty, przekonanie, że możemy 
nadal skutecznie działać, choć w innych warunkach. 

Równolegle kontynuowane są różne dotychczasowe 
działania, niekoniecznie wymagające kontaktów zdal-
nych.

To prawda. Przykładów nie brakuje. Do nich należy m.in. 
dokończenie budowy i otwarcie hali hipoterapii w Centrum 
TPD „Helenów”, przygotowania do uruchomienia kolejnego 
przedszkola w Koszalinie, czy podjęte przez Zarząd Oddziału 
Zachodniopomorskiego starania o upowszechnienie funkcji 
pedagoga rodzinnego. Ukazują się również czasopisma lo-
kalne TPD np. wydanie internetowe w „Helenowie”, „Troska i 
Radość” w Legnicy, „Świat Dziecka” w Koszalinie czy „Wśród 
Nas” w Szczecinie. Kontynuuje działania Komisja Historyczna 
ZG TPD, ukazują się książki popularyzujące inicjatywy i do-
konania Towarzystwa, planowane są nowe wydawnictwa. W 
sumie możemy mieć satysfakcję, że mimo okresu pandemii, 
przystosowując się do zmienionych warunków i podejmując 
aktywną działalność w różnych formach, nadal przychodzimy 
z potrzebną i realną pomocą dzieciom i rodzinom. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Irena Malanowska
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 List Wiesława Kołaka, prezesa ZG TPD,  
do członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Pandemia COVID-19 postawiła przed Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci największe wyzwanie od dziesięcioleci. 
Trudno dzisiaj, bez perspektywy czasowej, wiedzy i w 
obecnej fazie prac laboratoryjnych, oszacować, w jakim 
stopniu zagrożenie globalne koronawirusem zmieni nas, 
nasze dzieci i świat. Wszyscy obawiamy się, co przyniesie 
najbliższa przyszłość, tkwimy bowiem w przekonaniu, że 
nie mamy wpływu na jej kształt. Czy tak jest w rzeczywi-
stości?

 Zatrzymamy falę uderzeniową

2019 rok, kiedy bez świadomości, co czai się za pro-
giem nowej dekady, świętowaliśmy 100-lecie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, teraz jawi się nam jako czas spokoju 
i spełnienia. Nasz wielki jubileusz spędziliśmy w gronie 
sprawdzonych i nowych Przyjaciół. Zrealizowaliśmy za-
powiedzi, upamiętniliśmy historię i dorobek, zaprojekto-
waliśmy przyszłość stowarzyszenia na kolejne lata. Co 
najważniejsze, byliśmy razem.

Rozdział 100-letni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pod-
sumowany wydarzeniami rozpisanymi na lata 2016-2019, 
został zamknięty dosłownie i w przenośni. Gdy dźwigaliśmy 
do archiwum naszą „księgę dziesięciu dekad”, na innym 
kontynencie wzrastało zagrożenie, które początkowo ob-
serwowaliśmy z neutralną ciekawością odbiorcy serwisów. 
Instynkt podpowiadał nam, że im dalej, tym bezpieczniej. 
Ale 4 marca 2020 roku doświadczyliśmy szoku pierwszego 
zakażenia w Polsce. Brak dystansu obudził strach.

Walka z koronawirusem przypomina wojnę, lecz nią nie 
jest, jednak z drugiej strony przynosi straty i spustoszenia 
nasuwające analogię z działaniami wojennymi. Kilka poko-
leń działaczy przeprowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
przez wydarzenia traumatyczne. Jednak nigdy wcześniej 
żadne zagrożenie nie objęło w równym stopniu całego 
świata. Żadne nie miało tak przygniatającego wpływu na 
naszą codzienność. Żadne nie uczyniło nieuzbrojonego 
człowieka niebezpiecznym dla drugiego człowieka. Nale-
żę do pokolenia niezwykle doświadczonego przez życie, 
wychowanego na micie bomby, która swą eksplozją miała 
wyludnić miasta, pozostawiając nienaruszonymi mury. Cze-
goś podobnego teraz doświadczamy. Fala uderzeniowa 
dopiero przetacza się przez Ziemię. Co na niej pozostanie 
nienaruszone?

Maska nie zmieni rysów twarzy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to nie tylko organiza-
cja, lecz także tarcza obronna, za którą zawsze dziecko 
mogło poczuć się bezpiecznie. Nie możemy naruszyć tej 
pewności, która z dzieci wojny uczyniła architektów odbu-
dowy Polski, z dzieci z harcerskimi chustami – bohaterów 

przemian, a z dzieci transformacji – pierwsze pokolenie 
cieszące się prawdziwą wolnością. Dzieci w każdych oko-
licznościach są najważniejsze, szczególnie teraz, gdy wi-
dzą rodziców w rękawiczkach i maseczkach.

Żadne pytania nie powinny pozostać bez odpowiedzi. 
Wszak mamy wpływ na rzeczywistość i przyszłość. Od 
nas zależy, jakie wartości i relacje przetrwają uderzenie 
pandemii. W pamięci i świadomości dzieci zapisujemy 
teraz algorytmy emocji, które pozwolą im zrozumieć to, co 
przeżywamy i wyciągnąć wnioski z błędów przodków. Na 
trwającą od dziesięcioleci politykę brutalnej eksploatacji 
natury, jej siły odpowiedziały muśnięciem skrzydeł najde-
likatniejszego z motyli. Drobny ów ruch wywołał zarazę. 
Co stałoby się, gdybyśmy uruchomili energię o znacznie 
większej mocy? Naszym celem powinno być to, aby w 
przyszłości ten sam motyl mógł bez obaw przysiąść na 
dłoni dziecka, które wie, że współistnienie jest warunkiem 
współpracy i współdziałania, a potrzeby wspólnoty mają 
większe znaczenie niż pragnienia jednostki. Od nas zależy, 
czy taki kierunek wyznaczy dalsze działania Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

 Łagodzimy dzieciom skutki izolacji

Organizacja, którą współtworzymy, zawsze sprawdzała 
się w trudnych czasach. Nie inaczej jest teraz. Z wielu regio-
nów kraju docierają do nas sygnały, że nazajutrz po zamknię-
ciu przez rząd placówek opiekuńczych, wychowawczych i 
edukacyjnych, działacze nasi przenieśli swą aktywność do 
internetu. Za pośrednictwem aplikacji mobilnych nie tylko 
utrzymują kontakt z podopiecznymi, ale także doradzają, 
pomagają w kryzysie i wyznaczają nowe obszary pracy 
pedagogicznej. Powstaje bank dobrych praktyk, z którego 
można korzystać, tworząc programy działania placówek. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego dzieła pomocy; 
wszystkim dziękuję za każdy dobry pomysł.

Ubolewam, że nie robią tego wszyscy i zachęcam do 
pracy u podstaw. W wielu regionach organizujemy zbiórki 
żywności i komputerów dla potrzebujących dzieci i rodzin. 
Powstają filmy edukacyjne, odbywają się warsztaty arty-
styczne, trwają konkursy online. Wychowawcy z placówek 
TPD wspierają nauczycieli szkolnych, pomagając dzieciom 
w nauce zdalnej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby 
złagodzić dzieciom skutki izolacji. Zamknęliśmy budynki, 
ale jeszcze szerzej otworzyliśmy umysły i serca na potrzeby 
dzieci – oto motto ostatnich tygodni. Pracownicy i działacze 
uczą dzieci i młodzież, jak bezpiecznie żyć i postępować. 
Nie ma teraz także nic ważniejszego od wszechstronnego 
wspierania rodziców, którzy borykają się z problemami 
codzienności.

Wszyscy zakładamy, że zagrożenie minie. Kilku zmian 
obawiamy się, na niektóre czekamy. Co odkryjemy na twa-



5Przyjaciel Dziecka 1–6/2020

rzach innych, kiedy wszyscy zdejmiemy maseczki? Mam 
nadzieję, że będzie to wiele obiecujący uśmiech. Przed 
nami nowe wyzwanie. Musimy dostosować działalność 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do nowych warunków życia 
naszych podopiecznych.

Kilka istotnych obszarów działalności

Podsumowując 100 lat działalności TPD, mówiliśmy 
o jej cechach charakterystycznych: kompleksowości, 
kompetencji, kreatywności, a także, że stawiamy na trzy 
najważniejsze „e” czyli: edukację, ekologię i ekonomię. 
Powinniśmy także z jeszcze większą determinacją dbać 
o przestrzeganie praw najmłodszych. W stanie epidemii 
dzieci nie mają równych szans na rozwój i edukację. 
System edukacji nie przewidział braku komputerów 
w domach wielu uczniów. Musimy wspierać tych, któ-
rzy pozostają wykluczeni informatycznie; i wszystkich 
uczyć obsługi podstawowych aplikacji. Technologia 
pozostanie z nami i stanie się ważnym ogniwem na-
uczania. Ogłaszając stan epidemii, nie wzięto pod 
uwagę szczególnych potrzeb dzieci. Dbałość o ciągłość 
edukacji to za mało. Przykład zwlekania z decyzją o 
przesunięciu egzaminów ósmoklasistów i matur wska-
zuje, że pomimo monitorowania sytuacji, dorośli wciąż 
nie mają wystarczającej świadomości dotyczącej pod-
miotowości dziecka. 
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W oczekiwaniu na otwarcie nowego przedszkola TPD w Koszalinie. Czytaj artykuł na  stronie 19.

Przy współpracy z instytucjami i innymi organizacjami 
powinniśmy w naszych placówkach i oddziałach urucha-
miać wsparcie psychologiczne dla dzieci i dla rodziców, 
organizować akcje pomocowe z udziałem najmłodszych, 
uczyć empatii, kształtować postawę obywatelską. Nie 
można pozostać obojętnym na samotność, wykluczenie, 
bezradność innych. Rolą organizacji powinno być także 
zainicjowanie działań z obszaru ochrony zdrowia dzieci. 
Zwracam uwagę, że odkąd najmłodsi obywatele zostali 
wyłączeni z grupy ryzyka zakażenia, zainteresowanie nimi 
jako potencjalnymi pacjentami, znacznie się zmniejszyło. 

Obecna sytuacja wymaga skonsolidowania szeregów 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przed nami wymagające 
lata. Potrzebujemy nowych sprzymierzeńców, większe-
go zaangażowania członków, skatalogowania nowych 
potrzeb dzieci. Jak wielokrotnie w przeszłości, musimy 
rozwinąć nowatorskie obszary działalności. Im szybciej 
to zrobimy, tym mniej dzieci zostanie pośrednio po-
szkodowanych przez pandemię koronawirusa. Kiedy już 
będzie to możliwe, zostawmy komórki w domu, zabierz-
my nasze dzieci do lasu i wspólnie cieszmy się naturą; 
przyrodą, w której szanuje się drzewa, zwierzęta i nie 
ma dewastacji środowiska. Wartości, którymi kierujemy 
się od początku naszej działalności, są tym, czego teraz 
– oprócz poczucia bezpieczeństwa – wszyscy potrzebu-
jemy najbardziej. 

Warszawa, 20 kwietnia 2020 r.

Opracowała Irena Malanowska
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Czas zagrożenia wynikający z pandemii COVID-19 spowo-
dował, że musieliśmy pozostać w domu. Było to szczególnie 
trudne dla dzieci, które z dnia na dzień przestały chodzić do 
szkoły, rozpoczęła się nauka zdalna, do której nie wszystkie 
dzieci potrafiły się szybko dostosować, nie mogły także chodzić 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak ogniska i 
świetlice Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Zarząd Główny TPD nie mógł pozostać obojętny na problemy 
dzieci i ich rodzin w tym trudnym dla wszystkich czasie. W pierw-
szej kolejności modyfikacji uległy dwa realizowane przez TPD 
ogólnopolskie programy dożywiania: „Żółty Talerz” finansowany 
przez Kulczyk Foundation oraz „Zdrowo jeść” finansowany przez 
Fundację TESCO. Obydwa na co dzień polegają na edukacji 
dzieci w środowiskowych ogniskach wychowawczych i w świe-
tlicach TPD w zakresie zdrowego odżywiania oraz na wspólnym 
przygotowywaniu posiłków. Od razu na początku pandemii, która 
oznaczała zamknięcie ognisk i świetlic, wychowawcy i kierownicy 
placówek w krótkim czasie przeprowadzili rozpoznanie, które 
rodziny naszych podopiecznych potrzebują pomocy w postaci 
paczek żywnościowych. 

Paczki zostały przygotowane zarówno w ramach obu progra-
mów: „Żółty Talerz” i „Zdrowo jeść”, a następnie dostarczane, z 
zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur sanitarnych, 
do najbardziej potrzebujących rodzin. Rodzinom zapewniliśmy 
także wsparcie żywnościowe z okazji świąt wielkanocnych, a na 
Dzień Dziecka dzieci tradycyjnie otrzymały słodycze. Fundacja 
Tesco w tych lokalizacjach, gdzie była taka potrzeba, zwiększyła 
środki finansowe przeznaczone na zakup artykułów żywnościo-
wych, a Kulczyk Foundation uruchomiła w Warszawie kuchnię, z 
której każdego dnia do około 200 rodzin naszych wychowanków 
dowożono gorące, smaczne obiady.

Z inną pomocą przyszła firma Beauty Soap z Zamościa, od 
której otrzymaliśmy dwie tony mydła antybakteryjnego, które 
natychmiast zostało rozdystrybuowane do wszystkich oddziałów 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce zgłaszających takie za-
potrzebowanie. Fundacja Orlen przekazała nam płyny antybakte-
ryjne, które trafiły do ośrodków TPD w „Helenowie” i Serocku, do 
schroniska TPD w Poznaniu, wszędzie tam, gdzie była potrzeba 
stosowania środków ochrony osobistej.

Należy także wspomnieć o PEPCO, które już od kilku lat 
finansuje realizację zajęć rozwijających zainteresowania dzieci 
– podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i 
świetlic TPD w całej Polsce. Nasi wychowankowie w ponad 30 
placówkach na terenie 15 województw przed pandemią regularnie 
uczestniczyli w zajęciach muzycznych, plastycznych, teatralnych, 
ekologicznych i wielu innych, a swoje osiągnięcia mogli zaprezen-
tować na specjalnie dla nich organizowanych obozach letnich. 
W tym roku jest niestety inaczej, ponieważ od połowy marca do 
końca maja dzieci nie mogły przychodzić do placówek TPD, a 
edukacja, zabawa i rozrywka stała się wirtualna. Do prowadzenia 
tych zajęć w sposób zdalny konieczne są komputery w domach 
dzieci. Ale dzięki ofiarności PEPCO 110 nowych laptopów trafiło 
do dzieci najbardziej potrzebujących tego sprzętu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w czasie pandemii

Jak wspieramy naszych podopiecznych
Inną trudnością było zapewnienie dzieciom zajęć podczas 

wakacji. W tym przypadku pomoc PEPCO okazała się również 
nieoceniona. Dzięki temu, że z początkiem czerwca dzieci mogły 
wrócić do ognisk i świetlic TPD, mogliśmy zorganizować akcję 
„Lato w mieście z PEPCO”. W 33 placówkach TPD na terenie 15 
województw przez całe wakacje ponad 600 dzieci ma zapewnione 
uczestnictwo w zorganizowanych dla nich zajęciach sportowych, 
wokalno-scenicznych, tanecznych, rękodzieła i w wielu innych kre-
atywnych warsztatach np. tworzenia stron internetowych i prezenta-
cji multimedialnych. Nasi wychowankowie będą się uczyć pływać, 
wspinać, fotografować, piec chleb, doić krowę , wezmą udział w 
grach terenowych, zaszaleją w parku trampolin, a także nauczą się 
folk zumby. Pójdą także do kina, teatru, muzeów i filharmonii. Odbę-
dą się również wycieczki i inne zajęcia, zależnie od lokalnych możli-
wości. Na przykład dzieci z Częstochowy pojadą na wycieczkę do 
Parku Miniatur w Ogrodzieńcu, podopieczni z Mysłowic wybiorą się 
do parku leśnego w Tarnowskich Górach. Dzieci z Dobrzan i Starzyc 
w woj. zachodniopomorskim pojadą na weekend do gospodarstwa 
agroturystycznego, gdzie wezmą udział w warsztatach z rękodzie-
ła, a także w zabawach przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, zaś 
grupa z Koszalina odwiedzi ekologiczne gospodarstwo hodowli 
alpak, papugarnię i stadninę koni. Dzieci z Łęczycy pojadą do ZOO 
i wioski indiańskiej, a w Krakowie wykonają makietę Starego Rynku 
z Sukiennicami i Kościołem Mariackim. Dzieci z Myszyńca pojadą 
do ogrodów sensorycznych na Mazurach, w Giżycku będą pływać 
statkiem, a w Ełku przejadą się wąskotorówką.

Pani Julita z Ogniska TPD w Suchedniowie mówi: – Dzięki 
współpracy z PEPCO możemy podczas tegorocznych wakacji 
realizować z dziećmi zajęcia inne od tych codziennych, co nie 
było wcześniej możliwe ze względów finansowych. Możliwość 
organizacji atrakcji wyjazdowych również jest dla dzieci dużym 
urozmaiceniem. W obecnych pandemicznych czasach, gdyby 
nie program PEPCO, trudno byłoby zapewnić dzieciom takie 
atrakcje. Cieszymy się, że mamy taką pomoc i bardzo za to dzię-
kujemy. Pani Karolina z Zamościa dodaje: – Aż trudno uwierzyć, 
że możemy tak często gdzieś wychodzić, osobiście bardzo się z 
tego cieszę, bo mogę dopasować i zorganizować wyjścia odpo-
wiednie dla mojej grupy.

W czasie pandemii wiele osób myślało ciepło także o Zarzą-
dzie Głównym TPD, a w szczególności o pracownikach naszego 
biura. Wiele radości sprawiały nam kolorowe maseczki przysy-
łane do Warszawy przez warsztaty terapii zajęciowej, które są w 
dalszym ciągu bardzo przydatne.

Życie społeczne ostrożnie i z zachowaniem rygorów sanitar-
nych powoli wraca do względnej normalności. Ten trudny czas 
zmienił nas wszystkich, miejmy nadzieję, że na lepsze. Pamię-
tajmy jednak, że czas izolacji odcisnął znaczące piętno na psy-
chice dzieci, to one będą potrzebowały szczególnego wsparcia 
i troski. I to jest ważne zadanie, które stoi przed wychowawcami 
i działaczami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w rozpoczynającym 
się roku szkolnym.

Jolanta Szklarska 
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Idea rzeczników nie jest nowa. Istniała od początku 
działalności Towarzystwa, choć w różnych formach. Termin 
„rzecznictwo praw dziecka” pojawił się w dokumentach TPD 
już w 1938 roku. Z kolei w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku zrodziła się inicjatywa opiekuna indywidualnego, 
gdyż wiele rodzin potrzebowało bezpośredniej rady i po-
mocy. Bazując na doświadczeniach opiekunów indywidu-
alnych, na początku roku 2000 powołano Rzeczników Praw 
Dziecka w województwie zachodniopomorskim, a następnie 
funkcja ta została podjęta również w innych regionach w 
całym kraju. Na zebraniach i podczas dyskusji na ten temat 
Wiesław Kołak, prezes ZG TPD, wielokrotnie podkreślał, 
że „dziecko samo nie upomni się o swoje prawa. Zaś dzięki 
instytucjonalnie powołanemu tepedowskiemu Rzecznikowi 
Praw Dziecka wiele sytuacji deprawacji potrzeb dzieci może 
zostać zgłoszonych i rozstrzygniętych zgodnie z interesem 
dziecka”. 

Indywidualne wsparcie

Dziś działalność tepedowskich Rzeczników Praw Dziec-
ka jest oczywistością, ale warto przypomnieć ich refleksje i 
doświadczenia, świadczące o ogromnej potrzebie tego nurtu 
działalności. W artykule opublikowanym w „Przyjacielu Dziec-
ka” w roku 2002 nr 1–6 Lidia Dzwinka, zachodniopomorski 
Rzecznik Praw Dziecka TPD, pisze: Rzecznik Praw Dziecka 
TPD został powołany po to, by nieść pomoc dzieciom, czu-
wać nad przestrzeganiem ich praw, dbać o budowanie więzi 
dziecka z rodziną czy też dzieckiem i instytucją. Wielokrotnie 
Lidia Dzwinka występowała do różnych instytucji w obronie 
krzywdzonego konkretnego dziecka, na przykład do szkoły, 
sądu czy opieki społecznej. Wiele spraw udawało się pomyśl-
nie zakończyć, wiele dzieci i ich rodzin otrzymało potrzebne 
wsparcie, toteż z roku na rok zwiększało się zaufanie do 
Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz przekonanie o potrzebie 
istnienia takiej instytucji.

Ogromną rolę w profesjonalizacji i wypracowaniu formuły 
czy modelu rzecznictwa praw dziecka TPD odegrały szkolenia 
organizowane przy Zarządzie Głównym TPD przez Barbarę 
Głowacką, również autorkę licznych publikacji dotyczących 
tej tematyki. W numerze 7–12/2011 „Przyjaciela Dziecka” pisa-
ła: TPD jako organizacja ogólnopolska posiada zarządy i koła 
we wszystkich województwach, dysponuje dużym potencjałem 
kadrowym oraz możliwością dotarcia do najbardziej odległych 
zakątków kraju i najbardziej zaniedbanych środowisk. Stąd 

Spotkanie społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD

W obronie krzywdzonych dzieci 

13 maja 2020 roku, w okresie pandemii, odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci dyskusja online na temat działalności tepedowskich społecznych Rzeczni-
ków Praw Dziecka. Uczestniczyli w niej licznie rzecznicy działający przy zarządach TPD w kraju. 

upowszechnienie w praktyce tepedowskiej instytucji Rzecznika 
Praw Dziecka, osoby dobrze przygotowanej, kompetentnej, 
aktywnej jest organizacyjnie i merytorycznie możliwe. 

Od początku lat 2000 odbywały się specjalistyczne szko-
lenia dla tepedowskich Rzeczników Praw Dziecka. Już po raz 
trzeci w roku 2006 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przystąpiło 
do realizacji projektu „Rzecznictwo, ochrona i monitoring 
praw dziecka w 30 rejonach kraju”, dofinansowanego po-
czątkowo ze środków unijnych, a następnie z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Trzy edycje programu zaowocowały 
podjęciem funkcji tepedowskiego Rzecznika Praw Dziecka 
przez prawie 100 osób, które po zakończeniu szkoleń otrzy-
mały stosowne certyfikaty. Były to, i są, osoby posiadające 
wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. 
Rzecznicy usytuowani są zwykle przy biurach zarządów 
TPD, dzięki czemu mają dostęp do niezbędnych podstawo-
wych urządzeń np. telefonu, faksu czy komputera. Na ich 
dyżury mogą się zgłaszać zarówno dorośli, obserwujący czy 
doświadczający nieprawidłowości w postępowaniu wobec 
dziecka, jak i same dzieci.

Doświadczenia rzeczników

O swojej pracy rzecznicy wypowiadali się w ramach prze-
prowadzanego wówczas monitoringu, a ich wypowiedzi znaj-
dziemy zarówno w wydaniach książkowych, jak i w „Przyja-
cielu Dziecka”. Oto przykłady obrazujące ich działalność, 
problemy i doświadczenia:

Krystyna Cios z Chełma napisała: Komunikat o powoła-
niu, pracy i dyżurach rzecznika zamieściłam w prasie lokalnej, 
sądzie, policji, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Złożyłam 
także wizytę promocyjną wiceprezydentowi Chełma i dyrekto-
rowi Wydziału Oświaty. W wyniku tych rozmów zmieszczono 
informację na stronie internetowej Urzędu Miasta. Informację 
rozesłano pocztą elektroniczną do wszystkich szkół na terenie 
miasta. Udzieliłam także wywiadu w lokalnej rozgłośni radio-
wej. 

Wszyscy nowo powołani rzecznicy potwierdzają, że in-
formacja przekazana do lokalnych mediów, szkół, urzędów 
i instytucji jest na początku ich pracy konieczna. Świadczy 
o tym odzew osób, które się tą drogą dowiedziały o ist-
nieniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka TPD. Rzecznicy też 
bardzo często w ramach upowszechniania wiedzy o pra-
wach dziecka, organizują spotkania, pogadanki, warsztaty, 
happeningi itp.
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– Moja praca nie przynosiłaby założonych efektów – pod-
kreśla Maria Gronczakiewicz działająca w Katowicach i 
Tychach – gdyby nie przychylność takich instytucji jak szkoła, 
sąd, policja, pomoc społeczna, straż miejska i inne, z którymi 
współpracuję na co dzień. Ważną częścią mojej działalności 
jest edukacja, zarówno indywidualna podczas spotkań z klien-
tami, jak i zbiorowa podczas spotkań z uczniami, rodzicami 
czy nauczycielami. Systematycznie także pozyskuję materiały 
edukacyjne na temat praw dziecka m.in. z Biura Rzecznika 
Praw Dziecka RP.

Z kolei w Elblągu, jak informuje Łukasz Dembiński, w 
okresie od 10 października 2010 r. do 9 czerwca 2011 r. do 
rzecznika wpłynęło 37 spraw, w których stwierdzono łama-
nie praw dziecka. 14 spraw było na tyle skomplikowanych, 
że wymagało spotkań, konsultacji, a do chwili zamknięcia 
upłynęło nawet kilka miesięcy. W chwili sporządzania spra-
wozdania 7 spośród nich było nadal w toku, a wciąż napły-
wały nowe.

Jak bardzo potrzebna jest działalność Rzecznika Praw 
Dziecka TPD dowodzi również przejmujące stwierdzenie Bar-
tosza Zabrockiego z Koszalina, który napisał: Największą 
satysfakcję rzecznikowi sprawiła skuteczna ochrona dzieci 
przed przemocą domową.

Szeroki wachlarz spraw

Sprawy, którymi zajmują się rzecznicy, wymagają dobrych 
kontaktów w środowisku, rozeznania w kompetencjach wielu 
instytucji, gdyż dotyczą np. problemów z pogranicza działania 
pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości 
czy szkoły. Dużą pomocą w realizowaniu ich zadań bywa wy-
pełnianie takich funkcji jak ławnika w Sądzie Rodzinnym czy 
radnego w komisji oświaty, zdrowia itp. Lista zadań jest długa, 
obejmuje najrozmaitsze sprawy i problemy. Przykładem może 
być skuteczna interwencja rzecznika w Legnicy, który wniósł o 
przywrócenie zlikwidowanego kursu autobusu, którym uczniowie 
mogli po lekcjach wrócić do domu. Jednak najwięcej było i jest 

spraw rodzinnych: dzielenie opieki nad dziećmi po rozwodzie, 
przemoc fizyczna i psychiczna wynikająca najczęściej z alkoho-
lizmu, a także pomoc w problemach bytowych, choć obecnie 
tych ostatnich jest mniej w związku z programem 500+ i innymi 
wspierającymi rodzinę. Ale pojawiają się nowe zagrożenia np. 
związane z korzystaniem z internetu, hejtem czy różnymi formami 
przemocy rówieśniczej. To pokazuje, z jak szerokim wachlarzem 
spraw musi się mierzyć obecnie tepedowski rzecznik praw 
dziecka. Stąd potrzeba prowadzenia różnych akcji profilaktycz-
nych, wśród których warto wymienić spotkania o charakterze 
edukacyjnym, często organizowane dla nauczycieli i rodziców 
w szkołach, czy pogadanki dla uczniów o szkodliwości naduży-
wania alkoholu lub prawach dziecka, czego wynikiem są często 
prośby o pomoc kierowane do Rzecznika. Ważną rolę odgrywa 
również mediacja, nieraz wymagająca spotkań i czasu, jednaki 
dzięki niej w wielu wypadkach można uniknąć drogi sądowej. 
Toteż niemal wszyscy rzecznicy doceniają tę metodę pomocy i 
stosują ją w swojej stałej praktyce.

Potwierdza to Maria Gronczakiewicz, wieloletnia Rzecz-
nik Praw Dziecka TPD na Śląsku, która mówi, że mediacji nie 
można przecenić, a choć wymaga sporo czasu, to dla dzieci 
i rodzin jest lepiej, gdy można uniknąć drogi sądowej. Żałuje 
też, że wskutek epidemii koronawirusa trzeba było ograni-
czyć wizyty domowe i w większym stopniu przejść na system 
zdalny, korzystając z telefonu czy internetowych sposobów 
łączności. – Mam około 200 spraw rocznie – mówi – obecnie 
jednak trudniej się ze mną skontaktować, bo choć mój telefon 
jest stale dostępny, to przeważnie jest zajęty; przed epidemią 
po prostu umawiałam się na spotkanie, a teraz konsultacje i 
porady odbywają się z konieczności najczęściej drogą tele-
foniczną. 

Rzecznicy podkreślają, jak ważne jest w ich pracy pełnie-
nie różnych funkcji np. jak w przypadku Marii Gronczakiewicz 
ławnika sądowego. Wielu rzeczników podejmuje to zadanie 
po przejściu na emeryturę, o czym mówi Elżbieta Palej z 
Lubina. – Doświadczenie zdobyte w ciągu 35 lat pracy jako 
psycholog i logopeda w poradni specjalistycznej, a także 
współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka okazały 
się bardzo pomocne w pracy rzecznika. Sprawy rodzin są 
mi więc bliskie, dominują w nich nieporozumienia między 
rodzicami w sprawach opieki nad dziećmi po rozwodzie. 
Zgłaszają się z tymi problemami rodzice, ale i dziadkowie. 
Zdarzają się sprawy bardzo skomplikowane, wymagające 
kontaktów i współpracy z takimi instytucjami jak szkoła, sąd, 
policja, opieka społeczna. W kontaktach z tymi instytucjami 
pomaga mi moje doświadczenie zawodowe oraz pełnienie 
funkcji radnej w Lubinie. 

W podobnym duchu wypowiada się Elżbieta Orłow-
ska, która ma dobre rozeznanie spraw, jakimi zajmują się 
działacze TPD w całym województwie. Podkreśla wagę 
współpracy z kuratorami oświaty, lokalnymi mediami po-
pularyzującymi pracę rzeczników TPD, życzyłaby sobie 
jednak, aby w sądach sprawy szybciej się toczyły, bo dzieci 
nie mogą długo czekać. – W ciągu kilkunastu lat mojej pracy 
w Olsztynie – mówi – działalność rzeczników praw dziecka 
TPD zyskała dużą popularność. Prowadziliśmy szkolenia 
mające na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dziec-
ka. Dzięki dobrej współpracy ze szkołami organizowaliśmy Na zakończenie warsztatów  społecznym rzecznikom praw dziecka TPD zostały 

wręczone certyfikaty, 2003 r.
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W dniu 13 maja br. w spotkaniu online społecz-
nych rzeczników praw dziecka TPD uczestniczy-
li: Alicja Andrzejewska – Złotów; Ewa Antoszak 
– Koszalin; Jadwiga Bobek – Bolesławiec; Józef 
Bogdaszewski – Wrocław; Marian Duda – Kro-
sno; Lidia Dzwinka – Szczecin; Maria Groncza-
kiewicz – Tychy; Barbara Kalisz – Nowy Sącz; Ire-
na Kasperska-Dwórnik – Lublin; Bożena Miktus 
– Legnica; Elżbieta Orłowska – Olsztyn; Elżbieta 
Palej – Lubin; Marzanna Przybyłowska – Konin; 
Henryka Sokołowska – Wieruszów; Adam Swat 
– Koszalin; Barbara Szewczyk-Stańko – Legnica; 
Małgorzata Wójcik – Częstochowa        

trzebne są także legitymacje, obecnie niektórzy rzecznicy 
je mają, inni nie. A taki dokument ułatwia rozpoczęcie pro-
cedur w różnych instytucjach; nie trzeba długo tłumaczyć, 
że reprezentuje się TPD w interesie dziecka. 

Henryk Romańczuk, przewodniczący Komisji Historycz-
nej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, poinformował, że w nawią-
zaniu do publikacji Barbary Głowackiej opracowana zostanie 
kolejna, ilustrująca działalność społecznych Rzeczników 
Praw Dziecka TPD w latach 2013–2019. Rzecznik Praw Dziec-
ka to także pierwszy partner pedagoga rodzinnego; wspólnie 
– współpracując z placówkami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
i innymi sojusznikami – mogą tworzyć wspierające dzieci i 
rodziców koalicje środowiskowe.

– Rozwój społecznego rzecznictwa praw dziecka to wielki 
sukces Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – stwierdził Zygmunt 
Pyszkowski, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Za-
chodniopomorskiego TPD. – W trudnych sprawach rodzin i 
dzieci właśnie nasi rzecznicy przychodzą w indywidualnych 
przypadkach z efektywną pomocą. Jednocześnie popularyzują 
zapisy Konwencji o Prawach Dziecka, prowadząc także ogrom-
nie potrzebną pracę w zakresie edukacji rodziców, a także 
nauczycieli i wychowawców. Mamy wielkie doświadczenie w 
tej działalności. Przypomnę, że już w maju 2000 roku pierwsi 
Rzecznicy Praw Dziecka TPD zostali powołani w Szczecinie 
i Koszalinie. Po latach potwierdza się, że podjęliśmy ważną i 
celową inicjatywę. 

Spotkanie podsumował prezes Zarządu Głównego TPD  
Wiesław Kołak, który poinformował, że funkcji koordynatora 
działalności Rzeczników Praw Dziecka TPD podjął się prof. 
Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Podkreślił, że nie ma wątpli-
wości co do potrzeby powoływania rzeczników TPD, obecnie 
natomiast trzeba się starać o systematyczne organizowanie 
rozmaitych form pomocy w pracy rzeczników np. szkoleń czy 
dyskusji, co – jak się okazuje – nawet w sytuacji pandemii 
jest możliwe. Przypomniał także, że niezależnie od oficjalnie 
powołanych Rzeczników Praw Dziecka, każdy działacz TPD, 
zgodnie ze statutem, jest rzecznikiem dziecka.

Irena Malanowska

Spotkanie i wymiana doświadczeń społecznych rzeczników praw dziecka TPD  
w listopadzie 2017 roku.
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spotkania i warsztaty dla nauczycieli i rodziców na temat 
praw dziecka. Te działania okazały się sprzyjające obecnie, 
kiedy w dobie pandemii musieliśmy przystąpić do pomocy 
dzieciom w nauce zdalnej, co wymagało m.in. zdobywania 
komputerów dla dzieci. 

Potrzebni następcy

Ze wszystkich wypowiedzi wynika, że działalność rzecz-
ników TPD ma znaczny wpływ na postrzeganie roli Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w środowisku zamieszkania. Potrzebny 
jest właśnie ktoś taki, kto wysłucha, wskaże rozwiązanie lub 
podejmie interwencję, z którą rodzice czy wręcz dziecko 
nie byliby sobie w stanie samodzielnie poradzić. – Potrzeby 
dziecka i jego prawa to nadrzędna rzecz w naszej pracy 
– mówiła Lidia Dzwinka. – W mojej wieloletniej pracy po-
magałam nawet rodzinom mieszkającym za granicą np. w 
Holandii i Francji. W ciągu tych lat pozycja tepedowskiego 
rzecznika ugruntowała się, nabrała znaczenia, ponieważ stoi 
za nią rzetelna i potrzebna praca rzeczników TPD. Dlatego, 
mimo propozycji zmiany nazwy na rzecznik spraw dziecka, 
opowiadam się za dotychczasową nazwą, która ma już wyro-
bioną zasłużoną wysoką markę, a pracowali na nią wszyscy 
dotychczasowi rzecznicy praw dziecka TPD.

Uczestniczący w dyskusji rzecznicy mówili o wielu in-
nych sprawach, z którymi mają do czynienia na co dzień. 
Hanna Grądzka z Ostrołęki wspomniała o problemie dzieci 
z nieformalnych związków, często zwaśnionych, i wynikają-
cych stąd potrzebach przeprowadzenia konsultacji z takimi 
specjalistami jak pedagog, psycholog, prawnik i innymi. 
Marzanna Przybyłowska z Konina i Henryka Sokołowska 
z Wieruszowa stwierdziły, że wiele skarg trafia do rzeczni-
ków z powodu przemocy w rodzinie, dlatego trzeba nie-
ustannie pamiętać o  różnych formach profilaktyki i pomocy 
w tym zakresie. Irena Kasperska-Dwórnik, szefowa TPD w 
Lublinie i zarazem rzecznik od 2005 roku, zwróciła uwagę 
na potrzebę przygotowania następców, bo dotychczasowi 
wykruszają się, głównie z powodu zaawansowanego wieku. 
Podobne problemy podnosili wszyscy rzecznicy uczestni-
czący w spotkaniu. Zgadzali się, że powinny odbywać się 
regularne spotkania w celu wymiany doświadczeń. Po-
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W tym roku miał być obchodzony jubileusz 30-lecia Kra-
jowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Niestety 
pandemia COVID-19 przeszkodziła w jego zorganizowaniu. 

Jednak trzeba przynajmniej, choćby w wielkim skrócie, 
przypomnieć ogromny dorobek Komitetu (KKWR), który został 
powołany w 1989 roku w odpowiedzi na negatywne skutki 
pierwszych lat transformacji ustrojowej. Dziś już mało kto 
pamięta, że początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku nazna-
czony był wysokim bezrobociem, biedą w rodzinach, szerze-
niem się alkoholizmu, często głodem dzieci, zaniedbaniem 
wychowawczym i w konsekwencji zagrożeniem sieroctwem 
społecznym. Wtedy to z inspiracji Wiesława Kołaka, wówczas 
prezesa stołecznego i mazowieckiego TPD, grono światłych 
osób, wśród którego byli wybitni działacze Towarzystwa oraz 
przedstawiciele świata nauki, wspomogło KKWR w opracowy-
waniu założeń systemu opiekuńczo-profilaktycznego, a także 
programów służących skutecznej realizacji pracy opiekuńczo-
wychowawczej, takich jak pedagog rodzinny, wychowawca 
podwórkowy czy przyjaciel dzieci ulicy. 

Zaczęły powstawać pierwsze środowiskowe ogniska wy-
chowawcze TPD, najpierw w Warszawie i Stołecznym Woje-
wództwie Warszawskim. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem działaczy z Łodzi, Konina, Koszalina, 
Poznania i innych miast jako możliwość przychodzenia ze 
skuteczniejszą pomocą dzieciom z rodzin niewydolnych 
wychowawczo. Z roku na rok przybywało placówek organi-
zowanych na bazie lokalowej i w oparciu o pracę kadr TPD. 
Jednocześnie KKWR organizował systematycznie spotkania 
Klubu Dyskusyjnego oraz coroczne Forum Przyjaciół Dzieci 
Ulicy z udziałem wybitnych pedagogów – naukowców i 
praktyków. Powstały wydawnictwa, takie jak czasopismo na-
ukowe „Opieka – Wychowanie – Terapia”, „Nasz Animator”, 
„Ognisko”, ukazało się także wiele książek poruszających 
kwestie profilaktyczno-wychowawcze i resocjalizacyjne.

 Wspomnieć należy, że w pierwszych latach transformacji 
ustrojowej wiele dzieci szukało zajęcia na ulicach, w bra-
mach i różnych zaniedbanych miejscach, narażając się na 
kontakty z grupami narkotykowymi i przestępczymi. Ogniska 
TPD miały być i były, jak się z czasem okazało, właściwym 
remedium na te zagrożenia. Dla dzieci ognisko było często 
jakby drugim domem, bardzo potrzebnym, co potwierdzają 
autorzy prac nadesłanych na konkurs literacki zorganizowa-
ny na dziesięciolecie KKWR oraz listów do „Ogniska”. Jeden 
z wychowanków napisał: W ognisku nauczyłem się, jak po-
winno obchodzić się święta, ubierać choinkę, przygotowywać 
wieczerzę wigilijną, dzielić opłatkiem. W domu często nie było 
choinki, a zamiast kolacji wigilijnej były libacje alkoholowe. 
Gdy wracałem z ciepłej, przyjaznej atmosfery ogniska do 
krzyków i awantur w domu, nienawidziłem rodziców i braci, 
nie chciałem być taki jak oni. Zacząłem rozumieć, że aby stać 
się wartościowym człowiekiem, nie mogę kraść, muszę pra-
cować nad sobą. Przykładem dla mnie stali się wychowawcy 
ogniska i ciocia Ania. Zrozumiałem, że muszę się uczyć. 

Podobnych zwierzeń podopieczni ognisk napisali wiele. 
Dzieci gorszych szans, jak je z czasem zaczęto określać, 
otrzymywały w ognisku ciepły posiłek, pomoc w odrabia-
niu lekcji, uczestniczyły w kółkach zainteresowań – pla-
stycznych, muzycznych, komputerowych, sportowych i 
innych; wyjeżdżały na wycieczki, kolonie i obozy, pozna-
wały historyczne, przyrodnicze czy krajobrazowe miejsca 
w kraju. Ogniska były i są nadal potrzebnymi w środowi-
sku zamieszkania placówkami, zapewniającymi dzieciom 
uzyskanie dobrego startu życiowego. Wiedzę o celach i 
wartościach wychowawczych ognisk zawiera książka pod 
wymownym tytułem „Dajmy dzieciom szansę” wydana na 
15-lecie KKWR.

Z czasem coraz częściej zaczęły przychodzić do ognisk 
dzieci z różnych środowisk, szukające dla siebie ciekawego 
miejsca, w którym mogłyby rozwijać swoje zainteresowa-
nia i talenty, nawiązywać przyjaźnie, rozmawiać o swoich 
problemach i poradzić się w różnych dla nich ważnych 
sprawach. Zapracowani rodzice nie zawsze potrafią pomóc, 
z braku czasu czy umiejętności.

 Dziś środowiskowe ogniska wychowawcze uznaje się 
za niezbędne w systemie pomocy rodzinie. Są obecne w 
ustawowym pojęciu placówki wsparcia dziennego. Poma-
gają dzieciom i młodzieży bez odrywania od domu rodzin-
nego i własnego otoczenia. Chodzi jednak o to, aby ogni-
ska wychowawcze TPD, których jest niecałe 300 w kraju, 
upowszechniły się w lokalnych środowiskach, w gminach, 
miastach i osiedlach. 

 Irena Malanowska 

„Dajmy dzieciom szansę”, Wyd. KKWR, Warszawa 2005, stron 176. 

Pomoc i szansa dla dzieci

30 lat działalności Krajowego Komitetu 
Wychowania Resocjalizującego
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Dzieci i młodzież, w tym podopieczni Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, wyrażają nieraz zaniepokojenie aktualnymi pro-
blemami ekologicznymi. W różnych formach – wierszach, 
rysunkach, piosenkach – wyrażają swoje odczucia, pragnienia 
i życzenia nawet postulują podejmowanie działań przeciwdzia-
łających skutkom zaniedbywania ochrony przyrody, a często 
wręcz jej niszczenia. 

Odczucia i opinie dzieci nie są gołosłowne. Oto kilka 
przykładowych tytułów z codziennej prasy publikującej wiele 
informacji na ten temat oraz opinii naukowców: „Katastrofa! 
Będzie gorzej”, „Smog? To nie mgła, to smog”, „Susza w 
Polsce. Każda kropla wody jest święta”, „A jak ty walczysz 
o Ziemię? I ty możesz walczyć o Ziemię”. „Wzrost średniej 
temperatury Ziemi”, „Jak nam szkodzi mikroplastik. Wpływ 
plastiku na organizm” – itp. Itd.

Tytuły wymienionych publikacji epatują, często wzbudzają 
lęk. W związku z tym rodzą się pytania np. czy mieszkańcy 
Polski, Europy i Świata są bezradni i skazani na życie w 
obecnym oraz pogarszającym się klimacie. O co proszą nasi 
podopieczni, dzieci będące młodzieżą szkolną? Co postulują? 
Jakie działania proekologiczne podejmują władze naszego 
kraju oraz organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci?

Tak jest od początku

Wędrówka przez stulecie z Robotniczym Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci,  Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (to wciąż ta sama organi-
zacja, jedynie nazwy się zmieniały) pokazuje, że troska o 
rozwój fizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży, ich rozwój 
umysłowy, psychiczny i emocjonalny stanowiła główny kieru-
nek działalności na rzecz dzieci i rodziców wszystkich ogniw 
i placówek TPD. 

Tę organiczną pracę „u podstaw” Towarzystwo prowadziło 
z ogromnym zaangażowaniem w Polsce już w pierwszych la-
tach po odzyskaniu niepodległości, w kraju wyniszczonym w 
okresie rozbiorów, zdewastowanym w wyniku działań wojen-
nych oraz hitlerowskiej i sowieckiej okupacji. Statut Stowarzy-
szenia przyjęty przez Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w 2019 roku określa m.in., że ogniwa i placówki TPD, 
organizując i prowadząc działalność środowiskową na rzecz 
dzieci i rodziców obejmują zadania publiczne w zakresie:
• wypoczynku dzieci i młodzieży w zdrowotnych ekologicz-

nie warunkach ochrony i promocji zdrowia, 
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle 

chorych,
•  pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
• organizowania różnych form zagospodarowania czasu 

Refleksje o klimacie i ochronie przyrody

Jeszcze nie jest za późno 

Od początku działalności TPD prowadzone są różnego rodzaju zajęcia i programy uwrażliwia-
jące dzieci na piękno i wartości przyrody, a także potrzebę jej ochrony.

wolnego oraz tworzenia środowiska wychowawczego w 
miejscu zamieszkania dziecka, placówek wypoczynku i 
rehabilitacji oraz prowadzenie wycieczek,

• ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrod-
niczego.

Chronić środowisko

Wymienione w statucie TPD cele, kierunki pracy, zadania oraz 
formy i metody ich realizacji w poważnych stopniu odpowiadają 
na wnioski i postulaty wyrażone przez uczestników Dziecięcych 
Sejmików Ogniskowych TPD, organizowanych przez zarządy 
oddziałów okręgowych i regionalnych Towarzystwa.

Dzieci i młodzież, podopieczni placówek TPD, uczestni-
cząc w VII Dziecięcym Sejmiku Ogniskowym, który odbył się w 
Warszawie 16.06.2009 r., już wtedy postulowali, aby zwiększyć 
liczbę placówek (środowiskowych ognisk wychowawczych) 
oraz miejsc gier i zabaw. Jednocześnie deklarowali: „Chcemy 
zaangażować się w proces zmiany świata na lepszy; jako 
dzieci możemy przyczynić się do ochrony środowiska nie 
zaśmiecając otoczenia, segregując śmieci, sprzątając świat 
np. raz w miesiącu. Chcemy mieć wpływ na przyszłość, w 
której będziemy żyć.” Ponadto chcą, aby głos dzieci nie był 
ignorowany, aby były pytane przez dorosłych o opinię na 
ważne społecznie tematy. 

Cieszyć się przyrodą

Z ogromną satysfakcją należy podkreślić, że nasi młodzi 
współobywatele pragną czynnie uczestniczyć w zmianie ota-
czającego nas świata na lepszy.  Nie będą go zaśmiecać! A 
raz w miesiącu posprzątają to, co inni nabrudzili.

Papież Jan Paweł II, podczas kolejnej wizyty duszpaster-
skiej w Polsce, w przemówieniu do wiernych zgromadzonych 
w Zamościu stwierdził m.in.: „Wędrując po polskiej ziemi, od 
Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, 
kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamoj-
skiej, kontempluję piękno tej ojczystej ziemi. Tu z wyjątkową 
mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, 
srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi znajomo, po 
polsku”.

Papież apelował, aby rządzący nie zapominali o obo-
wiązku chronienia Ziemi przed ekologicznym zniszczeniem; 
serdecznie zachęcał, aby działalność rządzących wspierały 
organizacje pozarządowe, również szkoły i rodziny. Piękno tej 
ziemi, mówił Papież, skłania do wołania o jej zachowanie dla 
przyszłych pokoleń. (Zamość, 12.06.1999 r.).

W Liście, skierowanym w kwietniu 2020 r. do Członków To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci przez Wiesława Kołaka, prezesa 
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Zarządu Głównego TPD czytamy, że Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci to nie tylko organizacja, lecz także tarcza obronna, 
za którą zawsze każde dziecko czuje się bezpiecznie. Autor 
listu stwierdza, że trwająca od dziesięcioleci brutalna eksplo-
atacja natury nakłada obowiązek dostosowania działalności 
TPD do obecnych warunków życia naszych podopiecznych. 
Życzeniem Autora Listu jest, aby częściej „zabierać nasze 
dzieci do lasu i wspólnie cieszyć się przyrodą, w której nie 
padają drzewa, nie ma eksterminacji zwierząt i dewastacji 
środowiska”.

Książki i raporty

Alarmujące i niepokojące treści zawiera książka (publikacja 
naukowa!) Dawida Wallace-Wells’a pt. „Ziemia nie do życia. 
Nasza planeta po globalnym ociepleniu” wydana w 2019 
roku. Autor ostrzega: „Jest gorzej, o wiele gorzej, niż wam 
się wydaje”. W rozdziale zatytułowanym „Elementy chaosu” 
wymienia m.in. śmierć z gorąca, głód, pożary, umierające 
oceany, powietrze nie do oddychania. Z kolei w rozdziale 
„Zasada antropiczna” Autor z rozżaleniem stwierdza: „Tak się 
składa, że całe dziesięciolecia zaprzeczania zmianie klimatu i 
dezinformacji sprawiły, iż globalne ocieplenie stało się nie tylko 
kryzysem ekologicznym”.

Wojciech Eichelberger, znany psycholog i psychotera-
peuta, w artykule pt. „Ego zniszczy Ziemię?” pisze, że dorośli 
obywatele świata tkwią w fazie zaprzeczenia. Nie dopuszczają 
myśli, że dla świata może nadejść koniec. 

Dominika Wantuch w artykule pt. „Dlaczego szczyty kli-
matyczne nie przynoszą efektów”, np. od spotkania w Kioto 
(1997) poprzez Paryż, Katowice i Madryt (2019), zacytowała 
stanowisko przedstawicieli kilku krajów: „Dlaczego mamy 
płacić za transformację energetyczną i za ocieplenie klimatu, 
skoro to nie my za to odpowiadamy”. Autorka artykułu stwier-
dza, że jedno w tych dyskusjach jest pewne: „Jeśli szybko się 
nie dogadamy, cenę zapłacimy wszyscy, a zwłaszcza nasze 
dzieci. Bo kryzys klimatyczny dotknie wcześniej czy później 
każdy kontynent na naszej Ziemi”!

Naukowcy w raporcie opublikowanym przez magazyn 
„The Lancet” (2019) alarmują: „Nadciągają fale upałów, po-
wodzie, niedożywienie oraz groźne choroby (…).

Te ponure przepowiednie autorzy podpierają własnymi wy-
liczeniami. W raporcie opublikowanym przez Międzynarodową 
Platformę ds. Bioróżnorodności i Ekosystemów (IPBES) stwier-
dza się, że „Stan zdrowia ekosystemów, od których zależy czło-
wiek i inne stworzenia żyjące na Ziemi, pogarsza się szybciej 
niż kiedykolwiek. Ciągle nie jest jednak za późno na to, żeby 
dokonać zmiany, co jest zadaniem priorytetowym i pilnym”.

Jaskółki dobrych zmian

Dzieci i młodzież z Polski, Europy i Świa-
ta, mówią nam, że obecny system ochrony 
naszej planety nie jest wystarczający, m.in. 
brakuje mu kompleksowości, toteż wciąż 
pojawiają się nowe zagrożenia. Jest jednak 
nadzieja! Pojawiają się jaskółki pozytywnych 
zmian. Wiatr i słońce zaczynają coraz odważ-
niej konkurować z węglem, także w Polsce. 
Przykładem coraz licznie powstające fermy 
wiatrowe czy panele słoneczne. A w codzien-
nym sprzątaniu świata i jego odnawianiu dzie-
ci, szczególnie z placówek TPD, wykazują 
coraz większą aktywność.

W „Wyborczej na Zielono” Ada Chojnow-
ska w artykule „Klimat: dzieci apelują o zmia-
ny w myśleniu” podkreśla, że po Młodzieżo-
wych Strajkach Klimatycznych „chyba nikt 
już nie ma wątpliwości, że młodym nie jest 
wszystko jedno, a o klimacie wiedzą więcej 
niż niejeden dorosły”. Autorka przytacza tak-
że wypowiedź ucznia szóstej klasy szkoły 
podstawowej, który mówi: – „Każdego dnia 
robię, co mogę. Na zakupy chodzę z torbą 
wielorazowego użytku, zwracam uwagę na 
zakręcanie wody i gaszenie światła, dzięki 
mnie rodzice całkowicie przestawili się na 
picie wody z kranu”. Dodaje, że podobnie 
postępują wszyscy jego koledzy.

Henryk Romańczuk

Prezentowany tekst jest rozwinięciem małego suplementu 
załączonego do programu pod tytułem: „Działalność statutowa 
ogniw i placówek TPD w latach 2019–2022”.
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Sprzątanie trawników w „Helenowie”
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Dla Oddziału Powiatowego TPD w Koninie w czasie 
pandemii COVID-19 najważniejszym zadaniem było mini-
malizowanie jej skutków i wyjście naprzeciw wyzwaniom w 
trosce o dobro dziecka. Wiele się zmieniło w funkcjonowaniu 
społeczeństwa, również zagrożenia i obostrzenia dotknęły 
naszą organizację. Musieliśmy szybko zorganizować naszą 
działalność tak, aby dzieci nadal korzystały z opieki. I warto 
podkreślić: zadania statutowe są realizowane inaczej, ale 
równie kreatywnie i skutecznie. Oto, jak radzimy sobie w 
początkowym okresie pandemii w różnych formach naszej 
działalności. 

Adopcja 

Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie w trakcie obowiązują-
cej izolacji społecznej spowodowanej pandemią podejmuje i 
realizuje działania, mające na celu wspierania rodzin starają-
cych się o adopcję dziecka oraz tych, które już są rodzicami 
adopcyjnymi. Wysoko wykwalifikowana kadra Ośrodka jest 
dostępna dla klientów potrzebujących wsparcia psycholo-
giczno-pedagogicznego telefonicznie bądź przez kontakty 
mailowe. W tym trudnym czasie rodzicom adopcyjnym szcze-
gólnie potrzebne są rozmowy dotyczące funkcjonowania w 
domu, w tym wskazówki dotyczące postępowania z dziećmi. 
Bardzo pomocne w wypełnianiu tych zadań są komunikatory 
elektroniczne, dzięki którym możliwy jest nie tylko kontakt z 
rodzicami adopcyjnymi, ale również współpraca z organiza-
torami pieczy zastępczej oraz instytucjami działającymi na 
rzecz dziecka i rodziny.

Poprzez stronę internetową zachęcamy kandydatów na 
rodziny adopcyjne do zapoznania się z literaturą o tematy-
ce adopcji. Specjaliści publikują porady dotyczące różnych 
aspektów życia w okresie pandemii, zachęcają do prowa-
dzenia w warunkach domowych zabaw z dziećmi, służących 
aktywnemu spędzaniu czasu oraz pogłębianiu więzi rodzin-
nych. Polecają również filmy na temat adopcji i zapraszają do 
dzielenia się swoimi refleksjami w korespondencji mailowej.

W ramach działań „Akademii Rodziny”, pracownicy pro-
wadzą z klientami Ośrodka korespondencję dotyczącą za-
gadnień adopcyjnych. Przesyłają kandydatom na rodziców 
tematy, linki do artykułów oraz zadania do wykonania, które 
są dostosowane do potrzeb klientów i do etapu realizowania 
przez nich procedury adopcyjnej. W ten sposób powstało kilka 
grup realizujących indywidualnie zadania. Rodziny, po wyko-
naniu zaproponowanych działań, odsyłają swoje odpowiedzi 
oraz dzielą się wątpliwościami, zadając pytania, na które otrzy-
mują zwrotne informacje od specjalistów Ośrodka. 

Pracownicy, w szczególnych sytuacjach, w których ko-
nieczny jest bezpośredni kontakt z klientem – zachowując 
wszelkie środki ostrożności – wychodzą naprzeciw tym po-
trzebom. Udzielają porad rodzinom w procesie postadop-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

 Aktywność w każdych warunkach 
Musieliśmy szybko zorganizować naszą działalność tak, aby dzieci nadal korzystały z opieki.

cyjnym. Prowadzą rozmowy z małoletnimi, którzy zostali 
adoptowani.

Ponadto Ośrodek w okresie pandemii prowadzi szkolenia 
dla kandydatów na rodziców adopcyjnych z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych w formie grupowej tzw. video-
rozmowy. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz 
zadania do wykonania, na które odpowiadają w formie ma-
ilowej. Multimedialnie prowadzone zajęcia umożliwiają oma-
wianie kolejnych tematów zgodnie z przyjętym programem. 
Uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się refleksjami, 
doświadczeniami, poszerzać swoją wiedzę, nabywać i wzmac-
niać kompetencje rodzicielskie. Szkolenie jest realizowane 
zgodnie z wymogami: z odpowiednim przeznaczeniem czasu 
na aktywność zdalną, grupową oraz własną. 

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze 

Zawieszenie z powodu pandemii zajęć w Środowisko-
wych Ogniskach Wychowawczych TPD okazało się nowym 
wyzwaniem dla kadry opiekuńczej i wychowawczej. Udało 
się jednak tak zorganizować pracę, aby podopieczni ognisk 
nie zostali skazani na przymusową przerwę w zajęciach. Po-
dobnie jak w placówkach edukacyjnych, odpowiedzią stały 
się zajęcia zdalne, które umożliwiły stały kontakt z dziećmi 
oraz ich rodzicami.

Najpopularniejszym i podstawowym rozwiązaniem w pracy 
na odległość stała się poczta elektroniczna, narzędzia kon-
ferencyjne, komunikatory internetowe oraz coraz powszech-
niejsze narzędzia pracy grupowej, takie jak platformy eduka-
cyjne.

Zadaniem wychowawców trzynastu ognisk w tej trud-
nej sytuacji było stworzenie takiego miejsca, gdzie dzieci z 
ochotą będą zaglądały i odnajdą sposoby na pożyteczne 
spędzanie czasu wolnego. Ważne było również, aby po-
czuły się zauważone i bezpieczne. Każde z ognisk odnala-
zło swoich podopiecznych w świecie internetowym, tworząc 
tzw. Ogniska Online, by już od 1 kwietnia 2020 r. mogły się 
odbywać spotkania i kontakty z dziećmi.  Do czterech naj-
bardziej potrzebujących rodzin przekazano już w kwietniu 
nowe laptopy. Zorganizowano również akcję poszukiwania 
używanych komputerów wśród firm i ludzi dobrej woli dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych, co również przyniosło dobre 
rezultaty. Opracowano propozycje gier, zabaw ruchowych, 
zagadek, rebusów, zadań poprzedzonych komentarzami czy 
filmami instruktażowymi, ilustracjami lub innymi dostępnymi 
pomocami dydaktycznymi. Poza tym o wyznaczonej godzinie 
prowadzone są konwersacje dotyczące bieżących spraw oraz 
pogadanki na różne tematy. W ogniskach prowadzonych on-
line dzieci korzystają najczęściej z zajęć plastyczno-technicz-
nych, muzycznych, tanecznych, ruchowych, kulinarnych oraz 
edukacyjnych. W każdej chwili wychowawcy służą pomocą w 
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razie jakichkolwiek problemów związanych z nauką zdalną lub 
innymi trudnościami w nauce. Dzieci zachęcane są do udziału 
w różnych konkursach proponowanych przez TPD, jak np. 
konkurs na grę planszową czy komiks. 

Dzięki możliwościom, jakie daje kontakt zdalny, odbywają 
się również spotkania z rodzinami potrzebującymi wsparcia w 
tej trudnej sytuacji. W ramach programu „Żółty talerz” odbyło 
się spotkanie online, podczas którego przekazano informację o 
obdarowaniu rodzin paczkami żywnościowymi. Na Facebooku, 
na którym umieszczane są informacje, artykuły czy przepisy 
kulinarne, dzieci mają możliwość podjęcia zadań z różnych 
dziedzin i komunikowania się poprzez dodawanie postów i ko-
mentarzy. Prace plastyczne i zdjęcia od dzieci są przesyłane na 
platformę lub emaila, a następnie zamieszczane na wystawach 
internetowych. W związku z wyjątkową sytuacją wychowawcy 
mają stałe kontakty telefoniczne zarówno z dziećmi, jak i rodzi-
cami w celu indywidualnych konsultacji i porad.

Dzięki tak działającym ogniskom mamy możliwość wymia-
ny informacji na temat funkcjonowania naszych podopiecz-
nych, jak również wspierania ich w tak trudnym dla nich cza-
sie. Utrzymywanie kontaktu, dawanie dzieciom wsparcia jest 
bowiem bardzo istotne w czasie, kiedy są one odizolowane od 
rówieśników. Poprzez rozmowę i pracę online dzieci korzystają 
z namiastki ogniska, które jest dla nich tak bardzo ważne i za 
którym, jak do nas piszą, bardzo tęsknią.

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD

Zadania statutowe TPD obejmują między innymi funkcjo-
nowanie Społecznego Rzecznika Praw Dziecka. Wobec stale 
zwiększających się zagrożeń i wzrostu liczby dzieci i rodzin 
potrzebujących pomocy, społeczny rzecznik, przy wsparciu 
zespołu specjalistów, podejmuje bezpośrednie interwencje w 
sytuacjach wskazujących na łamanie praw dziecka w sprawach 
dotyczących trudnych sytuacji rodzinnych, szkolnych i innych. 
Zainteresowanym udzielane są informacje i porady z zakresu 
opieki, wychowania oraz prawa, w czym wielką pomocą jest 
telefon zaufania. Organizowane są systematycznie spotkania 
online w przedszkolach i szkołach – z dziećmi, młodzieżą, 
rodzicami i nauczycielami mające na celu omówienie praw i 
obowiązków rodzinnych, szkolnych oraz społecznych. Prowa-

dzone są warsztaty szkoleniowe dla rodziców dotyczące pro-
blematyki opiekuńczo-wychowawczej i prawnej. Potrzebne jest 
także nierzadko wsparcie w sprawach dotyczących trudności z 
wyegzekwowaniem przez rodziców kontaktów z dziećmi, do któ-
rych są uprawnieni. Rodzice, uwikłani w konflikt spowodowany 
rozstaniem, objęci zostają długoterminową pomocą psycholo-
giczno-pedagogiczną. Ważna także jest aktywność społeczna, 
na razie zawieszona, poprzez organizowanie happeningów na 
rzecz ochrony praw dzieci, manifestujących ich prawa. Realizacja 
wymienionych działań przebiega we współpracy z opiekunami 
prawnymi dzieci, instytucjami oświaty, pomocą społeczną, służ-
bą zdrowia, sądami, obecnie z konieczności w formie zdalnej. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Prowadzone przez TPD Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Koninie i Nieborzynie zawiesiły zajęcia zgodnie z poleceniem 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r., dotyczą-
cym zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej. Od 
dnia 12 marca uczestnicy warsztatów pozostali w domach. 
Natomiast pracownicy, pełniąc dyżury, monitorują sytuację 
uczestników i ich rodzin w warunkach epidemii. W tym celu 
utrzymywane są systematyczne kontakty telefoniczne mające 
na celu otrzymywanie informacji o ich stanie zdrowia, a tak-
że przekazywanie porad dotyczących zasad przestrzegania 
reżimu sanitarnego oraz takich spraw, jak pomoc w zabez-
pieczaniu środków spożywczych, chemicznych, lekarstw. 
Ważne także jest udzielanie wsparcia rodzinom, jak również 
przez znajomych i służby społeczne. Udzielane są informacje 
i porady związane z załatwianiem spraw urzędowych, dostęp-
nością do służby zdrowia, uzyskaniem e-recepty oraz o tym, 
jak wypełniać wnioski o dofinansowanie ze środków programu 
PFRON. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników i 
ich rodzin sporządzane są raporty, które następnie przesyłane 
są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. 

Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynika, że 
rodziny podopiecznych śledzą przebieg epidemii, stosują się 
do zaleceń i w miarę dobrze radzą sobie z funkcjonowaniem 
w czasie epidemii. Dla większości naszych uczestników pro-
blemem jest izolacja społeczna oraz brak możliwości udziału 
w terapii, co powoduje bardziej lub mniej widoczne stany de-

presyjne. Dlatego pracownicy 
warsztatów (WTZ) udzielają im 
wsparcia psychologicznego, 
motywują i zachęcają ich do 
podejmowania różnych aktyw-
ności, mających na celu po-
prawę zdrowia psychicznego. 
Ponadto pracownicy warszta-
tów w Nieborzynie włączyli się 
do akcji Starostwa Powiatowe-
go w Koninie, szyją maseczki 
ochronne dla mieszkańców 
powiatu; do tej pory, w począt-
kowej fazie pandemii, uszyto 
ich już ponad tysiąc. 

Krystyna Chowańska
Prezes Zarządu Powiatowego 
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Decyzje rządu i resortu edukacji w sprawie zawieszenia 
od 12 marca br.  zajęć we wszystkich placówkach opie-
kuńczych, wychowawczych i edukacyjnych nie oznaczają 
jednak, że koszalińskie TPD zaprzestało działalności na 
rzecz swoich podopiecznych. Wprost przeciwnie. Od stu 
lat służymy dzieciom. Teraz tylko z konieczności wszystko 
odbywa się online.

Dla TPD decyzja o uruchomieniu aplikacji mobilnych 
była tym trudniejsza, że nie dysponowaliśmy odpowiednim 
sprzętem. Dodatkowo, w obszarze naszego codziennego 
zainteresowania jest profilaktyka w zakresie zagrożeń i uza-
leżnień związanych ze sferą mediów elektronicznych. Teraz 
sytuacja spowodowała efekt nieplanowany. Poza prowadze-
niem zajęć zdalnych, mamy okazję w praktyce i bezpośred-
nio uczyć nasze dzieci, że online jest uzupełnieniem, a nie 
najważniejszym obszarem kontaktów międzyludzkich. 

Niemniej wszystkie placówki koszalińskiego TPD, po dopo-
sażeniu się w sprzęt niezbędny do właściwego prowadzenia 
zajęć zdalnych, z powodzeniem przestawiły się na nową formę 
współpracy z dziećmi i rodzicami. 

Pracownicy są w pracy online 

Nasi pracownicy nie są „w stanie gotowości do pracy”, 
lecz pracują, czyli realizują program placówek. Z placówek, 
w których stworzyliśmy bezpieczne stanowiska pracy lub z 
miejsca zamieszkania, za pośrednictwem łącza internetowe-
go, nawiązują kontakt z przedszkolakamii, których obecność 
przed monitorem koordynują rodzice. Rodzice także poma-
gają, kiedy na przykład pojawiają się kłopoty techniczne z 
łączem lub obsługą sprzętu. 

Nauczycielki w przedszkolach, korzystając z aplikacji mo-
bilnych, prowadzą różnotematyczne zajęcia interaktywne, 
które wciągają dzieci do współdziałania. Wychowawczynie – 
podobnie, jak dotąd – w formie pisemnej planują swoją pracę 
dydaktyczno-wychowawczą i doskonalą umiejętności poprzez 
samokształcenie. 

Zamierzenia przekazywane są kierownictwu do 25 dnia 
każdego miesiąca. Tygodniowe plany wcześniej muszą zy-
skać akceptację rodziców. Dorośli są włączeni w proces wy-
chowawczy, ale bez nadmiernego przeciążania obowiązkami 
i pracą z dziećmi. 

Integracja – twórcza obecność dorosłych

Chodzi nam o współdziałanie i integrację wewnątrz rodzi-
ny. Nie są to „lekcje do odrobienia”, czy „zajęcia obowiąz-
kowe”, lecz forma angażowania rodziców w czas wolny ich 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Naprzeciw nowym wyzwaniom 

Dzieci uczą się, że online jest uzupełnieniem, a nie najważniejszym obsza-
rem kontaktów międzyludzkich.

dzieci. Mówimy o spójnej konstrukcji, która umożliwia twórczą 
obecność dorosłych.

Rodzice mają również za zadanie, w jakiejkolwiek for-
mie, dokumentować aktywność swoich dzieci, zainspirowaną 
przez nauczycielki. Każde „potwierdzenie wykonania zadań” 
tak naprawdę również ma walor integracyjny; rodzic ma okazję 
do przekazania dziecku swojej opinii o jego pracy. 

Nauczycielki utrzymują kontakt telefoniczny z rodzicami, 
wsłuchują się we wszystkie sugestie, podpowiedzi. Dzieci, jak 
dotychczas, objęte są pomocą specjalistyczną, mają dostęp 
online do terapeuty, psychologa, logopedy. 

Wychowawczynie dokumentują przebieg nauczania: pro-
wadzą dzienniki zajęć dokładnie tak, jakby dzieci przebywały 
w placówce. Do realizacji planów w pełni angażowane są 
pomoce nauczycielskie. 

Realizujemy podstawę programową

Nasze wskazania przekazane nauczycielkom dotyczyły 
między innymi dokładnego planowania pracy, dostosowa-
nia treści do możliwości zarówno dzieci, jak i rodziców, z 
uwzględnieniem podstawy programowej zalecanej przez MEN 
i realizacji programu „Kocham Przedszkole”. Dzieci uczą się 
czegoś na pamięć, na przykład tekstu nowej piosenki. Dzia-
łania obejmują samoobsługę i współdziałanie z rodzicami i 
rodzeństwem. Dla starszych to również karty pracy. Nauczy-
cielki polecają filmy edukacyjne, których sporo jest w interne-
cie i telewizji. Poza tym quizy, zagadki, ciekawostki, przegląd 
wierszy, piosenek, lektura. 

Przy okazji okazało się, że online możliwe są nawet zajęcia 
grupowe, choć każde dziecko pozostaje przed monitorem 
domowym. Wychowawczynie oczywiście wymieniają się do-
świadczeniami z zakresu zajęć zdalnych. 

Dyżur dla rodziców dzieci najmłodszych

W żłobkach tepedowskich opiekunki również utrzymują 
stały kontakt z rodzicami. Telefonicznie i mailowo udzielają 
wskazówek, rozwiązują problemy, prowadzą konsultacje. 

Oddział TPD uruchomił specjalny telefon – 94/342 56 
27 – dla dzieci i rodziców. Dyżurujący specjaliści zajmują się 
poradami, interwencjami, pomocą psychologiczno-pedago-
giczną oraz prawną. 

Bank pomysłów w ogniskach 

Podobne zadania na okres zawieszenia zajęć kontakto-
wych realizują placówki wsparcia dziennego TPD, czyli środo-
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wiskowe ogniska wychowawcze, które wśród najmłodszych 
cieszą się ogromną popularnością. 

W ogniskach, poza – realizowanymi online – zajęciami 
tematycznymi, angażującymi dzieci i rozwijającymi ich za-
interesowania oraz programami edukacyjnymi, wychowaw-
czynie pomagają w odrabianiu lekcji (zadawanych także 
online). 

Utworzyliśmy grupę na Facebooku „Abc – TPD. Zabawy 
literką”, uruchomiliśmy akcję „Na pomoc zwierzakom”, w 
ramach której uczymy dzieci rysować psy, koty i inne zwie-
rzęta, a gotowe prace przekażemy na bazarki prowadzone 
przez rozmaite fundacje, działające na rzecz bezdomnych i 
krzywdzonych zwierząt. W ramach programu „Społecznik” 
ogłosiliśmy konkurs na wiersz i pracę plastyczną pod tytułem 
„Mój Przyjaciel”.

Zajęcia są twórcze i rozwojowe

W ogniskach powstają nowe pomysły na angażowanie 
dzieci i młodzieży w zajęcia twórcze i rozwojowe. Wysokie 
technologie stwarzają nowe możliwości, a najmłodszym 
z łatwością przychodzi korzystanie z treści dostępnych 
online, tym bardziej, że resorty kultury i edukacji wska-
zują interesujące i inspirujące źródła (portale, wortale, 
streamingi). 

Odnosimy wrażenie, że młodzi ludzie odkrywają nowe 
możliwości sieci. Dotąd internet był dla nich wyłącznie na-
rzędziem komunikacji i źródłem rozrywki, a teraz również 
przydatnych informacji i użytecznej wiedzy. Mogą też wyrażać 
siebie online. 

Pokonujemy wyzwania logistyczne 

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem jest 
dla całego TPD również wyzwaniem logistycznym. Niektó-
rzy pracownicy po raz pierwszy korzystają z technologii 
mobilnych, inni uczą się przekazywania komunikatów i 
syntetycznego formułowania zadań, tak, aby nimi nie prze-
ciążyć młodych i starszych odbiorców. Wiele osób korzysta 
z urządzeń osobistych, dzieląc się dostępem do sieci na 
przykład ze swoim dzieckiem równocześnie uczestniczą-

cym w lekcjach online bądź partnerem, także pracującym 
zdalnie. 

Dla pracowników utworzyliśmy „bank dobrych pomysłów i 
praktyk”, w którym gromadzimy doświadczenia z tego okresu. 
Dzielimy się informacjami również z innymi oddziałami w kraju. 

Jesteśmy stale do dyspozycji

Każda porada, konsultacja i pomoc są dokumentowane, 
mogą bowiem w przyszłości odnieść się do więcej niż jednej 
osoby i rodziny. Na profilach w mediach społecznościowych 
rodzice mogą znaleźć informacje o przebiegu zajęć zdalnych, 
pracy ogniska, dyżurach specjalistów i innych obszarach 
aktywności TPD. 

Jesteśmy do dyspozycji dzieci i rodziców. Wprawdzie 
teraz nie można się z nami spotkać, ale udzielamy wszech-
stronnego wsparcia online i telefonicznie. Każdy pracownik 
pedagogiczny dyżuruje pod telefonem. W sytuacjach kry-
zysowych można się z nami kontaktować przez całą dobę. 
Dzieci, młodzież i dorośli mogą skorzystać ze wsparcia w 
różnych problemowych sytuacjach lub porozmawiać, gdy 
tego potrzebują. 

Wchodzimy w nową fazę

Zarówno przedszkola, jak i ogniska w kwietniu br., a więc 
w drugim miesiącu zawieszenia działalności placówek, wejdą 
w nową fazę angażowania dzieci. Po okresie współpracy na 
odległość, poznawania aplikacji mobilnych i oswajania nowi-
nek technologicznych, teraz pora na atrybuty działania, czyli 
pokazy prac zrealizowanych w domu. 

Inspirujemy do konkretnych aktów twórczych i zachęca-
my podopiecznych do przesyłania nam drogą elektroniczną 
swoich prac. Chodzi o zdjęcia, na przykład widoku z okna, 
zeskanowane lub sfotografowane rzeźby z mokrego papieru, 
szkice, rysunki, grafiki, może pastele, utwory muzyczne w 
plikach audio, filmy nagrane komórką i inne przejawy aktyw-
ności. Wszystko to będziemy wspólnie oglądać i łagodnie 
recenzować. 

Aktywność pozostałych placówek

Pozostałe placówki koszalińskiego TPD utrzymują działal-
ność na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. 

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Starych Bie-
licach trwa całodobowa opieka, zajęcia lekcyjne odbywają 
się online. Dzieci więcej czasu poświęcają na współdziałanie 
w domu: grają w gry planszowe, gotują, czytają. Zgodnie 
ze wskazaniami służb sanitarnych nie opuszczają miejsca 
zamieszkania.

Punkt Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołobrzegu wspiera 
dzieci i rodziców biologicznych i zastępczych za pośrednic-
twem rozmów i porad telefonicznych. Pedagog rodzinny Adam 
Swat dostępny jest codziennie w godz. 8-16 pod numerem: 
502 916 803, a w razie potrzeby również poza wskazanymi 
godzinami. 

Henryk Zabrocki
Prezes Oddziału Okręgowego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w KoszaliniePracownicy TPD w Koszalinie są w pracy online.
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Mimo niezwykłej, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesią-
cach, popularności aplikacji mobilnych, ze statystyk wynika, 
że co najmniej 16 proc. Polaków nie ma komputera i stałego 
dostępu do internetu. 

– Na tej podstawie zrobiliśmy rozeznanie wśród podopiecz-
nych i okazało się, że naprawdę spora grupa dzieci z tego 
samego powodu nie mogła uczestniczyć w naszych, a przede 
wszystkim w szkolnych, zajęciach online – mówi Bartosz 
Zabrocki, dyrektor placówek koszalińskiego TPD. – Postano-
wiliśmy to zmienić.

Potrzebny kontakt online

W rodzinach wielodzietnych, gdzie z lekcji zaczęło ko-
rzystać czworo, pięcioro i więcej młodych ludzi, dostęp do 
komputerów był trudny. W tych rodzinach nawet pojedynczy 
zestaw to za mało. Dzieci w wieku szkolnym na ogół jest 
kilkoro, a czasu na odrobienie lekcji niewiele. Bez sprzętu 
uczniowie zaczęli mieć coraz większe zaległości w nauce, się-
gające nawet trzech tygodni. Sytuacja stawała się poważna, 
wymagała natychmiastowego działania. 

– W wielu przypadkach nauczyciele kontaktowali się z ucznia-
mi telefonicznie, ale tylko po to, żeby wskazać zakres wiedzy 
do opanowania – dodaje Monika Korpowska, wychowawczyni 
z koszalińskiego ogniska „Północ”, która zajęła się diagnozo-
waniem potrzeb. – Bez kontaktu online dzieciom było trudno 
to zrobić. 

Wielu podopiecznych TPD to uczniowie, którzy na co 
dzień potrzebują wsparcia przy odrabianiu zadań domowych. 
Pomoc zwykle otrzymują w placówkach tepedowskich. Teraz 
tym dzieciom było trudniej, nawet przy telefonicznej pomocy 
wychowawców. 

Koronawirus – działania TPD w Koszalinie w obliczu epidemii

Komputery dla dzieci

52 komputery i dwie drukarki – to bilans zbiórki zorganizowanej przez koszalińskie Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci wśród ludzi dobrej woli. Dzięki akcji TPD dzieci mają swoje komputery. Sprzęt trafił do pod-
opiecznych, którzy nie mieli urządzeń umożliwiających im zdalną naukę i ogniskowe zajęcia online. 

Apel w mediach 

– Policzyliśmy, że do komputerów nie miało dostępu około 
pięćdziesięcioro podopiecznych – mówi Bartosz Zabrocki. – 
Zaapelowaliśmy w mediach tradycyjnych i społecznościowych 
o wsparcie akcji doposażenia dzieci w sprzęt komputerowy. 
Myśleliśmy, że w dobie epidemii trudno będzie kogokolwiek 
namówić na pomoc, tymczasem okazało się, że już pierwszego 
dnia pojawili się chętni do przekazania urządzeń. 

Sprzęt nie musiał być nowy, ważne, by był sprawny, 
umożliwiał dostęp do internetu i podstawowego oprogramo-
wania lub nadawał się do szybkiej naprawy i dostosowania 
do potrzeb. Dla dzieci najbardziej praktyczne są laptopy, z 
możliwością przenoszenia z miejsca na miejsce. 

– Jeździliśmy po odbiór komputerów, liczył się każdy dzień 
– wyjaśnia Bartosz Zabrocki. – Chodziło nam o to, żeby prze-
kazywanie sprzętu odbywało się szybko. Dzieci nie mogły i nie 
powinny czekać. 

Wielu rodziców, zwłaszcza w dobie problemów z pracą, 
ograniczeń i izolacji, nie mogłoby sobie pozwolić na zakup 
komputera dla dziecka. TPD wspomogło nie tylko dzieci i 
budżety domowe rodziców, lecz także szeroko rozumiany 
system oświaty, wyposażając dzieci w sprzęt, bez którego 
nie mogłyby realizować zajęć zdalnych, czyli realizować obo-
wiązku nauki.

Mnóstwo pomocnych dłoni

Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Pracownia Po-
zarządowa przekazała sześć laptopów i tablet. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ), 
reprezentowany przez wicemarszałka Tomasza Sobieraja z Fo
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Koszalina, wsparł akcję ośmioma komputerami, które na miej-
scu zostały skonfigurowane przez informatyków z UMWZ.

Inne firmy, które także szybko zdecydowały się przekazać 
sprzęt to: Biuro Rachunkowe „Domino” Sylwii Zaorskiej i La-
boratorium Komputerowe F7 po dwa komputery, Mikroserwis 
jeden komputer. 

Dopisali również darczyńcy indywidualni: Izabela Wrzeszcz 
przekazała osiem komputerów; Katarzyna Giemza, Dominika 
Majos, Pola Sikorska, Grzegorz Bakowicz, Grzegorz Kruk i Łu-
kasz Sienkiewicz dostarczyli po odpowiednim komputerowym 
zestawie. Krzysztof Bryła ofiarował dzieciom komputer, tablet 
i dwie drukarki. Pan Lucjan przekazał cztery laptopy i tablet. 
Anonimowe osoby zasiliły akcję czterema laptopami, dwoma 
komputerami i tabletem. Cztery komputery zostały kupione 
ze zbiórki na Facebooku i pojedynczych wpłat na konto TPD 
z przeznaczeniem na zakup urządzeń. 

Ogółem, w ciągu kilku dni, udało się zebrać 28 laptopów, 
19 komputerów, pięć tabletów i dwie drukarki. Poza przeka-
zaniem urządzeń, Laboratorium Komputerowe F7 nie bieżąco 
i zgodnie z potrzebami, przygotowywało sprzęt do wydania 

W okresie pandemii COVID-19 nie było łatwe zorganizo-
wanie wypoczynku kolonijnego dla dzieci. Rodzice obawiali 
się wysłać dzieci i trudno im się dziwić. Ale TPD w Legnicy 
dołożyło wszelkich starań i udało się: dwie grupy dzieci odpo-
czywały i bawiły się w Centrum Rehabilitacji, Opieki i Edukacji 
TPD „Helenów”, oczywiście z zachowaniem wszystkich reguł 
ostrożności obowiązujących w okresie koronowirusa.

Każdego dnia były atrakcyjne wydarzenia i zajęcia. Na 
początku dzieci zwiedziły Ośrodek „Helenów”, a jest tam 
co oglądać. Na kilkunastohektarowym zadrzewionym terenie 
znajdują się liczne budynki, w których odbywa się nauka i re-
habilitacja dzieci niepełnosprawnych, jest przedszkole i szkoły, 
internat, basen do ćwiczeń, można zobaczyć różne zwierzęta w 
mini zoo, liczne pomniki, tablice i alejki upamiętniające osoby 
zasłużone dla „Helenowa”, w tym Marszałka Józefa Piłsudskie-

W „Helenowie” dzieci z Legnicy śpiewają z akompaniamentem dyr. Zbigniewa 
Drzewieckiego.

dzieciom. Komputery trafiły między innymi do koszalińskich 
ognisk, w tym do ogniska w Boninie, do placówek w gminie 
Świdwin i w powiecie kołobrzeskim. 

– Wynik zbiórki przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania 
– przyznaje Bartosz Zabrocki. – Dzieci są szczęśliwe, że mają 
swoje komputery. Mogą uczestniczyć w lekcjach online, spo-
tkaniach z nauczycielami i mogą rozmawiać z rówieśnikami nie 
tylko przez telefon. 

– Dzięki komputerom przekazanym przez darczyńców i za-
instalowanym w domach, wiele dzieci może także brać udział 
w prowadzonych zdalnie zajęciach i warsztatach ogniskowych 
– dodaje Beata Gidaszewska, wychowawczyni w koszalińskim 
ognisku „Zacisze”. – Wiemy, że podopiecznym bardzo brakuje 
wizyt w ogniskach, spotkań, kontaktu z przyjaciółmi. Udało się 
nam jednak część z tego, co robiliśmy na co dzień, przenieść do 
internetu i utrzymać poziom zainteresowania dzieci i młodzieży 
działalnością ognisk. W tej trudnej sytuacji to naprawdę duży 
sukces. 

Piotr Pawłowski

TPD Legnica w „Helenowie”

Moc atrakcji
go czy Helenki Dłuskiej – córki fundatorów, od której imienia 
pochodzi nazwa ośrodka.

Położenie Centrum w podwarszawskim Międzylesiu sprzyjało 
wycieczkom do Stolicy. Dzieci podziwiały panoramę Warszawy z 
30 piętra Pałacu Kultury, zwiedziły Starówkę, Pałac Prezydencki, 
Zamek Królewski, zobaczyły Kolumnę Zygmunta, Grób Nieznane-
go Żołnierza, Pomnik Ofiar Katyńskich, cmentarz na Powązkach. 
Wiele wrażeń dostarczył też spacer po Łazienkach Królewskich. 
Odbyła się także wycieczka do zespołu basenów termalnych w 
Mszczonowie, gdzie jest mnóstwo okazji do dobrej zabawy. 

Po smacznym obiedzie odbywały się zajęcia w ośrodku. 
Była kąpiel w basenie, rozgrywki sportowe, gry i zabawy na 
świeżym powietrzu i wiele innych. A wieczorem przy ognisku 
zwykle odbywały się pogadanki np. o 100-leciu TPD, konkur-
sy wiedzy na różne tematy, o przestrzeganiu zasad higieny 
zwłaszcza w okresie epidemii, o zdrowym żywieniu, ale także 
nie zbrakło czasu na wspólne śpiewanie czy dyskoteki.

Uczestników kolonii odwiedziły m.in. dyrektor biura Zarzą-
du Głównego TPD Jolanta Szklarska i redaktor „Przyjaciela 
Dziecka” Irena Malanowska, które otrzymały z rąk Pana Pre-
zesa Kazimierza Pleśniaka Medale Wdzięczności za okazy-
wane dzieciom serce i pomoc, przyznane z okazji 100-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym 
Śląsku. Na zakończenie wizyty odbyło się wspólne śpiewanie 
znanych piosenek, razem z Panem Dyrektorem „Helenowa” 
Zbigniewem Drzewieckim, który akompaniując na gitarze, 
zachęcał dzieci również do występów solowych. 

– „Helenów” jest wyjątkowym miejscem – powiedział na po-
żegnanie prezes Kazimierz Pleśniak – i nie pierwszy raz dzieci 
z TPD w Legnicy spędziły tu kolonijny czas bardzo korzystny 
wypoczynkowo, rozrywkowo i edukacyjnie.

Irena Malanowska
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Pod koniec 2019 roku rozpoczęły się w koszalińskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Dzieci starania o uruchomienie kolejnego 
przedszkola. I chociaż w trakcie przebudowy, remontu i mo-
dernizacji lokalu, który trzeba było przystosować do potrzeb 
przedszkolaków, zaskoczyła wszystkich epidemia koronawi-
rusa, to prace były kontynuowane. Dzięki temu otwarto nową 
placówkę przy ul. Tatarkiewicza 2 w Koszalinie

Zanim jednak do tego doszło, trzeba było zdobyć środki 
finansowe. Pozyskano je z kilku źródeł: wygranego konkursu 
na dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i dotacji 
na termomodernizację budynku z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Placówki TPD w Koszalinie cieszą się dobrą renomą, toteż nie 
zabrakło przyjaciół, którzy pomogli w szybkiej realizacji nowe-
go obiektu, jak: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Leś”, 
firmy Bokaro, Ekowodrol i Meble Komfort Kaweccy, artysta 
plastyk Greta Grabowska i prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przylesie”, który od początku popierał pomysł zlokalizowania 
przedszkola w bardzo dogodnym punkcie osiedla. 

W przedszkolu o nazwie „Przyjaciel Dziecka” (jak nasze 
czasopismo, co cieszy), są dwie duże sale z łazienkami, sala 
do zajęć indywidualnych, gabinet logopedyczny, kuchnia, 
zmywalnia i toaleta dla dorosłych. Zakupiono także nowocze-
sne wyposażenie, w tym „magiczny dywan” i dotykowe ekrany 
zamiast tradycyjnych tablic. 

W grupach przedszkolnych są dzieci w różnym wieku, od 
trzech do sześciu lat, jednak rodzice mogą zapisać również 
młodsze maluchy. W różnowiekowych grupach dzieci uczą 
się od siebie nawzajem: młodsi uczą się od starszych, starsi 
pomagają młodszym kolegom, co sprzyja ich naturalnemu i 
wszechstronnemu rozwojowi. W przedszkolu są też dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych np. z autyzmem. Aby 
lepiej zaspokajać potrzeby tych dzieci i uzyskać profesjonalną 

Pandemia nie przeszkodziła

W Koszalinie powstało nowe przedszkole TPD 

pomoc w opiece nad nimi, nawiązano współpracę z Fundacją 
Synapsis w Warszawie. 

Obecnie koszalińskie TPD prowadzi 17 przedszkoli, naj-
więcej z nich na terenach wiejskich, a od roku również dwa 
małe żłobki – w Kluczkowie i Oparznie w gminie Świdwin. 

Z okazji otwarcia nowego przedszkola na ręce prezesa 
Henryka Zabrockiego przesłano wiele życzeń i gratulacji, 
listownie i mailowo. Oto ich fragmenty.

Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD napisał: 
W kraju – obok wielu innych placówek – oddziały TPD utwo-
rzyły 58 przedszkoli, najwięcej w województwie zachodniopo-
morskim, a Wasze wspaniałe przedszkole dla dzieci z okręgu 
koszalińskiego TPD jest już siedemnaste.

W związku z powyższym z radością podkreślam ten wspa-
niały sukces, otwierający nowe stulecie w środowiskowej 
działalności TPD. Osoby i instytucje, które stworzyły tę piękną 
placówkę, z serdeczną wdzięcznością wpisujemy do Złotej 
Księgi. W imieniu Zarządu Głównego TPD gorąco Wam gra-
tuluję i dziękuję!

Z kolei Robert Stępień, zastępca prezesa WFOŚiGW w 
Szczecinie, gratulując nowej placówki dofinansowanej przez 
Fundusz, podkreślił znaczenie kompleksowej termomoder-
nizacji obiektu. Napisał: Co szczególnie cieszy – realizacja 
inwestycji, obejmującej m.in.: ocieplenie budynku, wymianę 
okien i drzwi na energooszczędne oraz montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania – przyczyni się do poprawy powietrza, 
którym wszyscy oddychamy. 

Również Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta Miasta 
Koszalina, przekazał słowa uznania. Napisał: Doceniam 
ogromny trud, jaki każdego dnia wkładają Państwo w pracę 
wychowawczą i edukacyjną, która służy rozwojowi dzieci i 
młodzieży. Praca ta przynosi ogromne korzyści w ich doro-
słym życiu, pozwala rozwijać ich młodzieńcze pasje i zainte-
resowania.

Nieocenione są zasługi Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w budowaniu podstaw systemu 
oświaty i opieki. Przedszkola i świetlice są tego 
najlepszym przykładem. Państwa wyjątkowe za-
angażowanie pozwala wierzyć, że każde po-
trzebujące dziecko znajdzie schronienie pod 
skrzydłami tej wyjątkowej organizacji. 

Na koniec warto dodać, że tepedowskie pla-
cówki niepubliczne, podobnie jak przedszkola pu-
bliczne, podlegają prawu oświatowemu i obowią-
zuje je taka sama podstawa programowa. Przed-
szkola TPD cieszą się również dużym uznaniem 
i zaufaniem rodziców, którzy doceniają wysokie 
kwalifikacje kadry nauczycielskiej i opiekuńczej. 

 Irena Malanowska 

Artykuł został napisany w oparciu o publikacje w miesięczniku 
TPD w Koszalinie  „Świat Dziecka”. 
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Św. Jan Paweł II, laureat Orderu Uśmiechu, to postać 
szczególnie bliska dzieciom i młodzieży, będąca wzorcem 
osobowym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Szczególnie 
bliski jest legniczanom jako Honorowy Obywatel tego miasta. 
W centrum Legnicy znajduje się Jego pomnik. 2 czerwca 1997 
roku Papież odwiedził Legnicę i nawiedził legnicką katedrę, co 
było dla nas niezwykle ważnym i doniosłym wydarzeniem.

W legnickim Oddziale Okręgowym TPD podjęliśmy wiele 
przedsięwzięć programowych służących popularyzacji i kul-
tywowaniu pamięci tego Wielkiego Polaka. Jeszcze za jego 
życia organizowaliśmy wystawy fotograficzne, filatelistyczne i 
konkursy plastyczne: „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju” i „Jan 
Paweł II wśród dzieci świata”.

Wieczory i Dni Pamięci

Od 2005 roku dwa razy w roku, w kwietniu i październiku, 
organizowane są przez Koła Przyjaciół Dzieci działające w Le-
gnicy Wieczory Pamięci lub Dni Pamięci w coraz to innej szkole. 
Organizatorami tych spotkań były koła działające przy Szkołach 
Podstawowych o numerach: 1, 4, 6, 9, 10, 16 i 18, Zespole Szkół 
Integracyjnych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Ze-
spole Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, nieistniejącym już Zespole Szkół Rolniczych, 
Liceach Ogólnokształcących V, VI i VII, Młodzieżowym Centrum 
Kultury, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, a tak-
że w Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach.

W tych niezwykłych spotkaniach uczestniczyły delegacje szkół 
z Legnicy, powiatu legnickiego, lubińskiego, w tym ze Szkoły Pod-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

100 lat urodzin Wielkiego Polaka

18 maja 2020 roku mija 100 lat od urodzin Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, wybranego na Papieża pod-
czas pamiętnego konklawe. Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem św. Jana Pawła II. 

stawowej nazwanej imieniem Jana Pawła II w Rokitkach, prezentu-
jąc poezję i pieśni oraz pokazy multimedialne. Dodatkową atrakcją 
tych spotkań była degustacja papieskich kremówek. Przed każ-
dym spotkaniem delegacje składały kwiaty i zapalały znicze przed 
pomnikiem Jana Pawła II, przy śpiewie lub odegranych dźwiękach 
ulubionej pieśni Papieża, znanej powszechnie ,,Barki”.

Wycieczki

Od 2005 roku, głównie w maju, organizowane były przez 
legnicki Oddział TPD integracyjne wycieczki TPD ,,Szlakiem 
Jana Pawła II”. Odwiedziliśmy Wrocław, Częstochowę, Wie-
liczkę, Oświęcim, Rabkę, Kalwarię Zebrzydowską i oczywiście 
Wadowice, rodzinne miasto naszego wielkiego rodaka.

W 2016 roku mieliśmy szczęście gościć w Pałacu Biskupów 
Krakowskich na ulicy Franciszkańskiej 3, gdzie znajduje się słyn-
ne ,,papieskie okno” i gdzie zostaliśmy przyjęci przez kardynała 
Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza i osobę najbliższą 
Janowi Pawłowi II. Pamiątką z tego niezwykłego spotkania jest 
przechowywane w naszym biurze TPD popiersie św. Jana Pawła 
II, pobłogosławione przez Kardynała Dziwisza. Ponadto, podczas 
pięciu wycieczek grup dzieci i młodzieży z TPD do stolicy, zawsze 
odwiedzaliśmy słynny krzyż na Placu Piłsudskiego, gdzie w 1979 
roku Jan Paweł II podczas mszy św. wypowiedział pamiętne sło-
wa ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Warto dodać, że Koła Przyjaciół Dzieci działające na 
Dolnym Śląsku na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
organizowały wycieczki do Watykanu, gdzie ich uczestnicy 
spotykali się podczas audiencji z Janem Pawłem II, a w latach 
gdy już nie żył, zwiedzały miejsca z nim związane. W tych wy-
cieczkach uczestniczyły koła z Wałbrzycha, Bogatyni i Lubina. 
Stały się one już tradycją w naszej działalności.

O potrzebie działań TPD w celu popularyzacji osoby Jana 
Pawła II wśród dzieci i młodzieży przekonało mnie następujące 
zdarzenie, kiedy to podczas zwiedzania Wadowic w 2014 roku 
podszedł do mnie niepełnosprawny uczeń, wówczas 5 klasy 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy i wręczył mi ,,złotą różę” 
mówiąc: ,,Dziękuję, że dzięki TPD mogę po raz drugi uczestni-
czyć w zwiedzaniu Wadowic, miejsca urodzenia najważniejsze-
go Polaka Jana Pawła II”. Tę symboliczną różę przekazaną od 
serca przez wspomnianego chłopca przechowuję pieczołowi-
cie, uważając ją za najwyższy symbol wdzięczności.

Swoje refleksje zakończę jedną ze złotych i pięknych myśli 
Jana Pawła II: Dziecko jest radością całego świata.

Kazimierz Pleśniak  
Prezes TPD w Legnicy oraz Dolnośląskiego  
Oddziału Regionalnego z siedzibą w Legnicy
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Uczestnicy wycieczki „Szlakiem Jana Pawła II”.



21Przyjaciel Dziecka 1–6/2020

Wychowanie dziecka 
jest długotrwałym, zło-
żonym i odpowiedzial-
nym procesem, który 
rozpoczyna się w rodzi-
nie. To właśnie rodzice 
dziecka powinni być 
jego pierwszymi opieku-
nami i najlepszymi na-
uczycielami. Naturalnie, 
w miarę upływu czasu i 
dorastania dziecka spo-
tyka się ono z wzorcami 
przekazywanymi poza 
kręgiem najbliższej ro-

dziny. W dobie powszechnie głoszonego kryzysu relacji ro-
dzinnych oddziaływanie środowiska zewnętrznego na kształ-
towanie osobowości, postaw i poglądów dziecka wydaje się 
mieć znaczącą przewagę nad autorytetem rodziców. Raport 
z ogólnopolskiego badania kompetencji wychowawczych 
rodziców wskazuje, że współcześni rodzice nie czują się 
pewnie i swobodnie w roli wychowawców swoich dzieci. 
Zasadne jest więc podejmowanie różnorodnych inicjatyw 
wspomagających rodziców w wypełnianiu ich funkcji rodzi-
cielskich. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. nie zawiera definicji rodziny, jedynie w art. 18 
ogólnie wskazuje, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo  
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa. Z 
konstrukcji treści tej normy wynika, że małżeństwo nie może 
być utożsamiane z pojęciem rodziny, ponieważ stanowi 
odrębną instytucję prawa, jest związkiem dwojga osób; na 
gruncie art. 18 Konstytucji związkiem kobiety i mężczyzny. 
Dopiero pojawienie się co najmniej jednego dziecka w takim 
związku konstytuuje strukturę rodziny. W doktrynie prawa 
wyrażany jest również pogląd, że kategoria rodziny powinna 
być rozumiana dość szeroko, gdyż obejmuje ona nie tylko 
„rodzinę de iure” (opartą na małżeństwie), lecz również 
„rodzinę de facto” (opartą na związku nieformalnym). Po-

W Konstytucji RP i działaniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Kilka refleksji o rodzinie

jęcie rodziny bywa również ujmowane, w bardzo ogólnym 
znaczeniu, jako „każdy trwały związek dwóch lub więcej 
osób, zazwyczaj oparty na małżeństwie oraz na więzach 
pokrewieństwa bądź powinowactwa”. Trafność ostatniej z 
przytoczonych definicji polega na objęciu swoją treścią 
zarówno rodziny pełnej, jak i rodziny niepełnej. Za rodzinę 
pełną uważa się taką, w której dziecko lub dzieci wychowują 
oboje rodzice bądź samotna wdowa, wdowiec, rozwódka, 
rozwodnik. O rodzinie niepełnej mówi się wówczas, gdy 
dziecko lub dzieci wychowuje osoba samotna (np. samotna 
panna). Bez względu na formalne, czy doktrynalne dyferen-
cje określenia rodziny, pełni ona szereg niezbędnych funkcji 
determinujących biologiczne, ekonomiczne oraz społeczno-
kulturowe prosperowanie zarówno samych jednostek, jak i 
całych społeczności czy społeczeństw. 

Znacząca rola i wartość rodziny powoduje, że zasługuje 
ona na specjalną ochronę i pomoc ze strony państwa. Za-
kres ochrony rodziny konstruowany jest w szczególności 
na podstawie konstytucyjnych przepisów wyrażonych w 
art. 18, art. 33 ust. 1, art. 47, art. 48 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 3,  
art. 71 oraz art. 65 ust. 3, art. 68 ust. 3, art. 72. Powoła-
ne postanowienia obejmują swoim zakresem: deklarację 
szczególnej ochrony i opieki rodziny ze strony państwa; 
zasadę równości praw kobiet i mężczyzn w życiu rodzin-
nym; ochronę prawną życia prywatnego i rodzinnego; pra-
wo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, z uwzględnieniem wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego; ochronę dobra rodziny; prawo mat-
ki i prawo rodziny do pomocy ze strony władz publicznych; 
poszanowanie i ochronę praw dziecka, w tym praw dziecka 
w rodzinie. 

Wspomaganiem rodziny zajmują się nie tylko organy rzą-
dowe i organy samorządu terytorialnego powołane do reali-
zacji wyżej wymienionych zadań, ale także licznie działające 
organizacje pożytku publicznego – fundacje i stowarzysze-
nia. W tę właśnie sferę pomocy wpisuje się ponad stuletnia 
działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) – zarówno  
w skali ogólnopolskiej, jak i w okręgach regionalnych oraz 
mniejszych – miejskich i wiejskich strukturach. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób dobrej woli, działaczy TPD, nauczy-
cieli, wychowawców, wolontariuszy, darczyńców i innych 
osób wrażliwych na los dziecka, możliwe jest wypełnianie 
roli polegającej na wieloaspektowym wspomaganiu rodziny, 
zwłaszcza tej, która pomocy potrzebuje. 

dr Helena Babiuch
PWSZ im. Witelona w Legnicy

dr Helena Babiuch pełniła przez dwie kadencję funkcję prorektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Obecnie kontynuuje pracę naukową, 
ale również nadal sprawuje pieczę nad współpracą studentów z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci. 

W wychowaniu kieruję się sercem.  
Patrzę na dziecko sercem. 
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko  
w sercu. Jego i swoim.

Janusz Korczak
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Co stan epidemii oznacza dla nas, dla środowiska ro-
dzin z dzieckiem niepełnosprawnym? Komitet podobnie jak 
wiele innych organizacji zwolnił tempo działania, niekiedy 
nawet je zawiesił, gdyż życie i zdrowie stanowią wartość 
bezcenną. W całej rozciągłości podporządkowujemy się 
rozporządzeniom w tym zakresie. 

Starsze pokolenie pamięta jeszcze czasy epidemii 
czarnej ospy we Wrocławiu. Również i ja dobrze je pa-
miętam. W tamtym okresie, jako młodzieniec, wracałem 
do domu z obozu sportowego i bezpośrednio po wyjściu 
z pociągu, jeszcze na Dworcu Głównym PKP, zostałem 
skierowany na obowiązkowe szczepienie, taki był wymóg 
czasu i przetrwania. Po dziś dzień pamiętam wszechobec-
ny zapach lizolu w mieście. Klamki i futryny drzwi poowi-
jane były bandażami nasączonymi lizolem, a wszystkie 
drzwi były niedomykane, gdyż takie postawiono warunki 
zachowania ostrożności. Poza tym miasto funkcjonowało 
spokojnie, chociaż było zamkniętą enklawą (zakaz wjazdu 
do miasta). 

Piszę o tym z perspektywy ponad półwiecza oraz per-
spektywy młodzieńca, który na pewno inaczej widział pro-
blem epidemii niż dorośli mieszkańcy miasta; także z 
perspektywy okresu, w którym miało miejsce to wydarzenie 
(lato, wakacje). Wprowadzono określone restrykcje i należa-
ło podporządkować się określonym wymogom sanitarnym 
oraz wymogom publicznego funkcjonowania. Nie inaczej 
postanowiono dzisiaj: nałożone obostrzenia w wolności i 
swobodzie funkcjonowania społeczeństwa pomagają za-
pobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, choć są w jakiejś 
mierze dolegliwe dla ludzi. Jednak takie uciążliwości w 
codziennym życiu to niewiele wobec sprawy najważniejszej, 
jaką jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców. 

Codzienne życie

Jak w tej niecodziennej sytuacji radzą sobie rodziny z 
dzieckiem niepełnosprawnym? Właściwie, poza nielicznymi 
wyjątkami, nie doświadczają większych trudności i przeciw-

Pandemia w środowisku osób niepełnosprawnych

Przykłady i refleksje
ności. Mamy w tym zakresie spore doświadczenie, a prze-
bywanie przez lata w warunkach domowej izolacji wyrobiło 
wśród nas instynkt przetrwania, w którym musiał znaleźć się 
jego podstawowy element: wypełnienie dnia codziennego 
różnymi zajęciami. Dlatego nasze środowisko nie narzeka 
na ograniczenia i przyjmuje je z pokorą. 

Oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą marudzić, 
że nie mogą być w warsztacie terapii zajęciowej, środo-
wiskowym domu samopomocy czy innej placówce tera-
peutycznej, ale wyciągnięto również pomocną dłoń do 
uczestników tych placówek. W ramach ogólnokrajowego 
wsparcia rządowego ich uczestnicy otrzymują gratyfika-
cje finansowe za rozłąkę ze swoją macierzystą placów-
ką. Mniej czasu dla siebie posiadają natomiast rodzice 
dzieci-uczestników tych placówek, gdyż w ramach akcji 
#zostanwdomu# więcej czasu poświęcają teraz swojej ro-
dzinie i nie mogą wolnym czasem od sprawowania opieki 
dowolnie dysponować. 

Natomiast niedogodności w zakresie czasu wolnego dla 
siebie nie dostrzegają rodzice dzieci, w znacznej części do-
rosłych już osób niepełnosprawnych, które nie uczęszczają 
do placówek wsparcia dziennego. Rodzice dorosłych dzie-
ci, a jest to bardzo znaczna grupa społeczna, od zawsze 
przebywali z dzieckiem (30-40-50 lat) i zawsze pozostawali 
dyspozycyjni wobec własnego dziecka, dlatego obecna 
sytuacja wymuszająca konieczność pozostawania w domu 
nie jest dla nich stresująca. Zawsze przecież pozostawali 
i w dalszym ciągu pozostają niezastąpionymi rodzicami-
opiekunami. Za swoje bezcenne, opiekuńcze działania w 
domu nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych. Jed-
nak najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem 
w domu z osobą niepełnosprawną – jak zawsze – występują 
w sytuacjach kryzysowych, takich jak choroby współistnie-
jące, bóle zębów, konieczność pobytu w szpitalu dziecka 
lub rodziców (opiekuna). Takie sytuacje były zawsze i nadal 
są trudne, jednak staramy się z nimi uporać i funkcjonować 
w miarę naszych potrzeb i możliwości. 

Wszyscy rodzice, z którymi rozmawiałem, bardzo chwalą 
wprowadzenie programu e-recepty, który naprawdę ułatwia 
funkcjonowanie i jest bardzo pożytecznym i użytecznym 
działaniem resortu zdrowia. W okresie lata (wakacji?), pla-
nujemy organizację turnusów rehabilitacyjnych, natomiast w 
warsztatach prowadzona jest zdalna terapia, podtrzymywa-
ny jest też stały kontakt kadry z uczestnikami. Nieodzowne 
pozostają nadal rozmowy telefoniczne między rodzicami, 
kontakt mailowy, a także na portalach społecznościowych. 
Wsparcia i dobrego słowa nigdy nie jest za dużo.

Józef Bogdaszewski

Józef Bogdaszewski jest członkiem Prezydium ZG TPD i prezesem Krajowego Komi-
tetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD.
Powyższy tekst jest fragmentem opracowania „Koronawirus”, Wrocław 8 czerwca 
2020 r.Fo
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Hipoterapia ma ogromne znaczenie w rehabilitacji dzie-
ci z rozmaitymi dysfunkcjami, stanowi jedną z metod ich 
usprawniania. Stan małych pacjentów podczas jazdy konnej 
i kontaktów ze zwierzęciem poprawia się. Toteż w Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” postarano się 
o wzbogacenie oferty terapeutycznej, i tak w roku 2003 po-
wstał ośrodek hipoterapii, który szybko zyskał popularność. 
Jednak nie można było prowadzić hipoterapii w chłodniej-
szych porach roku czy podczas złej pogody np. wichru i 
deszczu, gdyż plac, na którym odbywały się zajęcia, nie był 
zadaszony. 

–  Chcieliśmy zapewnić naszym podopiecznym możli-
wość korzystania z hipoterapii niezależnie od temperatury na 
dworze i pogody – mówił dyrektor helenowskiego Centrum 
Zbigniew Drzewiecki podczas uroczystego otwarcia nowej 
hali hipoterapii w dniu 24 czerwca 2020 roku. – Dzieci uwiel-
biają zajęcia z końmi. Kontakt i obcowanie ze zwierzętami są 
niezwykle ważne w procesie rehabilitacji. Obecnie będziemy 
mogli zapewnić naszym pacjentom hipoterapię w doskona-
łych warunkach i bez przerw z powodu złej pogody.

Do budowy nowej, zadaszonej areny przyczynili się 
sponsorzy: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które 
zapewniło połowę funduszy potrzebnych na tę inwestycję, 
zaś Fundacja św. Andrzeja przekazała 674 tysiące złotych, 
dzięki czemu można było halę pokryć dachem. Do prac wy-
kończeniowych przyczynił się również m.in. DOUBLETREE 
by Hilton Hotel w Warszawie.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Nowa hala hipoterapii
Dzieci uwielbiają zajęcia z końmi. Kontakt ze zwierzętami jest niezwykle ważny w procesie rehabilitacji.

Fundacja św. Andrzeja, zrzeszająca Szkotów mieszkają-
cych w Polsce, została założona w 2015 roku, a jej celem jest 
m.in. działalność dobroczynna i społeczno-charytatywna. 
Co roku organizowany jest Bal Szkocki, podczas którego 
sponsorzy przekazują środki pieniężne. Zbiórka pieniędzy 
dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 
trwała 4 lata i zakończyła się 30 listopada 2019 roku w dniu 
św. Andrzeja będącego jednym z najważniejszych świąt 
obchodzonych w Szkocji. 

– Cieszę się, że udało nam się pomóc dzieciom w „Hele-
nowie” – powiedział Paul Gogolinski, jeden z założycieli Fun-
dacji św. Andrzeja; a to dzięki hojności Polaków i Szkotów, 
uczestniczących w naszym corocznym balu. 

***

Hipoterapia jest ważną częścią postępowania rehabili-
tacyjnego u wielu dzieci z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami. Może być stosowana w przypadku mózgowego 
porażenia dziecięcego, wad postawy, niedowładów kończyn, 
autyzmu i innych schorzeń, zależnie od zaleceń lekarza. 

Terapia musi być prowadzona przez specjalistę, który opie-
kuje się dzieckiem podczas tej swoistej gimnastyki na koniu, 
kierując jednocześnie ćwiczeniami. Już samo poddawanie się 
ruchom konia ma działanie terapeutyczne, nie tylko na układ 
ruchu, ale również psychikę. Dziecko doskonali poczucie rów-
nowagi i rytmu, wyczuwa lepiej pracę swoich mięśni, poprawia 
koordynację ruchową; zwiększa się wydolność organizmu, co 
poprawia samopoczucie pacjenta pod wieloma względami. 
Kontakt ze zwierzęciem wywiera także korzystny wpływ na 
emocje, poczucie własnej wartości, a w sumie wszystkie te 
czynniki przyczyniają się do lepszych rezultatów rehabilitacji 
leczniczej.

Ważny jest dobór koni do hipoterapii. Muszą to być konie 
starsze, łagodne i posłuszne, dobrane do wzrostu i możliwości 
fizycznych oraz potrzeb rehabilitacyjnych dzieci. Jednym z ce-
lów hipoterapii jest, jak podkreślają specjaliści, przekazywanie 
przez konia wzorca chodu, wskazanego dla dzieci w różnym 
wieku np. uczących się chodzić czy siedzących niestabilnie, 
ale samodzielnie. Istotne są również czynności przy pielęgna-
cji konia i dbałość o jego potrzeby. 

Obecnie hipoterapia jest coraz szerzej stosowana. Dzięki 
badaniom naukowym lepiej poznawane są jej pozytywne 
efekty, korzystnie wpływające na różne sfery zdrowia i życia, 
w tym dotyczące dzieci niepełnosprawnych, pomagając im 
również w nawiązywaniu relacji społecznych. 

Irena Malanowska 

Więcej zdjęć zobacz w fotoreportażu na okładce str. 34
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Zajęcia w nowej hali hipoterapii
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W związku z epidemią dzieci zmuszone są radzić sobie z 
trudnymi emocjami, ale i my, dorośli również znaleźliśmy się w 
nowej pod wieloma względami sytuacji. Zarówno potencjalne 
zagrożenie zdrowia, zmiana rytmu dnia, jak i niepewność jutra 
mogą budzić w nas wiele emocji np. lęk, złość, smutek. Jest 
to normalna reakcja organizmu na dużą i nagłą zmianę. Jed-
nocześnie, jeśli jesteśmy rodzicami, stajemy przed koniecz-
nością udzielenia wsparcia pociechom. Jak samemu poradzić 
sobie z lękiem, by być w stanie dać oparcie dziecku?

Przede wszystkim spróbujmy dać sobie przyzwolenie na 
pojawiające się w nas trudne emocje. Wielu z nas odczuwa 
lęk i to jest normalne w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Im 
bardziej będziemy próbować mu zaprzeczać i go od siebie 
odpychać, tym większe będzie miał on nad nami panowanie. 
Natomiast jeśli zgodzimy się na to, by ten lęk odczuwać, ła-
twiej będzie nam sobie z nim radzić. Jeśli mamy taką potrzebę, 
porozmawiajmy z kimś szczerze o swoich emocjach. Może to 
być bliska nam osoba lub psycholog (wielu specjalistów pełni 
teraz bezpłatne dyżury na skypie lub telefoniczne). Nazwanie 
emocji oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego to ważne me-
chanizmy, które pozwalają poradzić sobie z trudnościami. 

Postarajmy się zadbać o higienę psychiczną, zachowaj-
my w miarę możliwości stały rytm dnia, przeznaczmy część 
czasu na wypoczynek i ćwiczenia fizyczne, angażujmy się w 
codzienne rytuały. Potrzeba dbania o siebie nie jest pustym 
frazesem. Rodzic, który sam jest w panice, nie jest w stanie 
zapewnić dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Choćby za-
rzekał się tysiące razy, że wszystko jest w porządku i nie ma 
się czego bać, dziecko nie uwierzy, bo zobaczy strach w jego 
oczach. Pamiętajmy, że to rodzice są osobami, które tłumaczą 
dzieciom świat. Im młodsze dziecko, tym bardziej opiera się 
na sądach i opiniach rodziców. Jeśli oni, matka lub ojciec, się 
boją, dziecko dojdzie do wniosku, że jest się czego bać, że 
zagrożenie jest realne, skoro boją się tak mądre, kompetentne 
i wszystkowiedzące osoby. Natomiast jeśli ta wszystkowie-
dząca osoba jest spokojna, to w tym spokoju dziecko może 
znaleźć ukojenie i oparcie. 

Słuchajmy uważnie

Gdy rozmawiamy z dzieckiem, potraktujmy poważnie to, 
o czym nam mówi. Nie udzielajmy powierzchownych rad w 
stylu: „No co ty, przecież nie ma się czego bać” albo „Zaj-
mij się lepiej lekcjami, to nie będziesz o tym myślał”. Tego 
rodzaju komunikaty kończą rozmowę i zamykają możliwość 
szczerej wymiany myśli. Często mówimy to w obawie przed 
tym, że kiedy zacznie się poważna rozmowa, to jej nie spro-
stamy; że będziemy czuli się bezradni wobec trudności czy 
uczuć dziecka, że nie będziemy umieli pomóc. Pamiętajmy, 
że wysłuchanie kogoś uważnie i bez przerywania, to już jest 
duża pomoc! Nie musimy mieć antidotum na wszystko i być 
gotowymi na rozwiązywanie natychmiast każdego problemu. 
Przebywanie z kimś w trudnych dla niego chwilach to często 

Codzienność z koronawirusem

Jak rozmawiać z dzieckiem o pandemii
największa pomoc. Mamy niewielki wpływ na epidemię, ale 
duży wpływ na to, czy będziemy naprawdę towarzyszyli 
naszym dzieciom w tym trudnym czasie. Nie chowajmy się 
za zasłoną słynnego: „Może byś się w końcu pouczył zamiast 
zajmować głupstwami”. 

Nie przerywajmy wypowiedzi i nie zaprzeczajmy uczuciom 
dziecka np. „Nie ma potrzeby się złościć. Ja też nie mogę 
pójść tam, gdzie bym chciała, a nie narzekam”. Każdy czło-
wiek ma prawo do swoich emocji. Spróbujmy przyjąć i nazwać 
emocje dziecka np.: „Rozumiem, że złości cię to, że nie można 
teraz chodzić na piłkę nożną. Ja też chętnie poszłabym na 
manicure, a nie mogę”. Dodatkowo możemy wyjaśnić, że takie 
uczucia są normalne w obecnej sytuacji, powiedzmy na przy-
kład: „Kiedy słyszymy, że ludzie poważnie chorują, możemy 
zacząć bać się o siebie i o swoich bliskich. To normalne”. 

Bez budzenia niepokoju

W rozmowie z dzieckiem zdobądźmy się na szczerość. Nie 
oznacza to, że mamy mówić absolutnie wszystko. Powiedzmy 
tę część prawdy, która jest dla dziecka do przyjęcia. Warto też 
przedstawiać fakty w odpowiednim świetle, pokazać jasne 
strony sytuacji. 

Nie wolno kłamać. Jeśli dziecko odkryje, że powiedzie-
liśmy nieprawdę (a prędzej czy później tak się prawdo-
podobnie stanie), straci do nas zaufanie lub poczuje się 
niepoważnie traktowane. W obu przypadkach przestanie-
my być wiarygodnym źródłem informacji i stracimy szansę 
na udzielenie dziecku wsparcia. Nie udzielajmy informa-
cji, które mogą budzić niepokój. Np. jeśli dziecko nie wie  
o ofiarach śmiertelnych lub o sytuacji w innych krajach np. we 
Włoszech, to nie ma potrzeby o tym wspominać. Warto więc 
ograniczyć dostęp do informacji płynących z mediów, by nie 
budzić niepotrzebnego niepokoju. Jeśli dziecko dopytuje się o 
te sprawy, należy odpowiedzieć szczerze, ale przedstawiając 
fakty w odpowiednim świetle np. „Tak, kilka osób zmarło, ale 
bardzo mało. Większość osób, które chorują na koronawi-
rusa, przechodzi tylko lekką infekcję, coś jak przeziębienie”. 
„We Włoszech dużo osób umiera, ale w Polsce tak nie jest, 
bo większość ludzi przestrzega zasad, nosi maseczki, często 
myje ręce, utrzymuje odpowiednią odległość od innych itp. 
Jest mało prawdopodobne, że się zachoruje, jeśli przestrzega 
się zaleconych środków ostrożności”. 

Jeśli dziecko boi się o zdrowie i życie swoje lub rodziców, 
można powiedzieć, że koronawirus nie atakuje dzieci, a jeśli 
już się to czasem zdarzy, to nie mają one poważniejszych obja-
wów. Dorośli w wieku rodziców mogą zachorować, ale na ogół 
przechodzą chorobę łagodnie i wystarczające jest leczenie 
w domu. Mówmy często, że zachorowanie jest bardzo mało 
prawdopodobne przy przestrzeganiu zaleconych środków 
ostrożności. Lepiej nie wspominać, że wirus bywa szczególnie 
groźny dla osób w podeszłym wieku, bo dziecko może się za-
cząć martwić o starszych ludzi, których zna, np. dziadków czy 
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nauczycieli. Jeśli dziecko o to dopytuje, możemy potwierdzić, 
że tak jest, ale bliska dziecku osoba nie wychodzi z domu i 
uważa, żeby się nie zarazić. Nie obiecujmy, że na pewno nic 
złego się nie wydarzy, bo tego niestety zagwarantować nie 
możemy, a jeśli jednak w przyszłości dojdzie do zachorowania 
kogoś z rodziny lub przyjaciół, to dziecko nie będzie wierzyć w 
nasze kolejne zapewnienia. Podkreślajmy raczej, że jest wiele 
sposobów zaradzenia sytuacji. 

Jeśli dziecko boryka się z myślami o śmierci i dopytuje o nią 
np. czy ono samo kiedyś umrze, czy rodzice umrą, co będzie 
po śmierci itp., nie bagatelizujmy tego. Są to ważne pytania, z 
którymi każdy człowiek musi się kiedyś zmierzyć. To, że dziec-
ko je zadaje, oznacza, że mamy do czynienia z inteligentną, 
myślącą istotą. Można wyjaśnić, że wszyscy kiedyś umrzemy, 
ale zarówno my, rodzice, jak i dziecko mamy prawdopodobnie 
przed sobą jeszcze długie lata życia. Gdy jesteśmy wierzący, 
możemy powiedzieć, co według nas czeka ludzi po śmierci np. 
niebo, nagroda za dobre uczynki, będziemy mogli obserwować 
z góry bliskich, którzy zostali na ziemi. Jeśli jednak sami w to 
nie wierzymy, nie warto o tym wspominać.

Bardzo ważna jest szczera rozmowa o najtrudniejszych 
nawet doświadczeniach i emocjach bez ich bagatelizowania. 
Ale postarajmy się też porozmawiać o miłych rzeczach, na 
przykład o tym, jak przyjemnie spędzaliśmy wspólnie czas 
przed epidemią, czy co chcielibyśmy zrobić po jej zakoń-
czeniu, gdzie pójdziemy na lody lub pizzę, jaką zamówimy, 
dokąd pojedziemy na wakacje itd. Nadzieja pozwala przetrwać 
ciężkie chwile, a badania naukowe pokazują, że patrzenie z 
optymizmem w przyszłość poprawia funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 

Maria Kirejczyk

Maria Kirejczyk – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Obecnie na czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT-EDU. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu 
terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, pomocy psychologicznej w sytu-
acjach kryzysowych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i stosowaniu technik 
NLP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie oraz 
prywatnym Ośrodku Psychoterapeutycznym „Ku Lepszemu”.

Misie mają specjalne moce 
nie tylko w bajkach, ale 
również w prawdziwym 
życiu! To charytatywne mi-
sie PEPCO. 100% zysku  
z ich sprzedaży przekazu-
jemy Towarzystwu Przyja-
ciół Dzieci, które wspiera 
rozwój i edukację swoich 
podopiecznych. Teraz na-
sze niezwykłe misie wystę-
pują w nowych ubrankach! 
Wybierz dla swojego dziec-
ka prezent, który pomoże 
również innym dzieciom  
w spełnianiu marzeń.

Opracowała Jolanta Szklarska

Charytatywne misie

Dzięki pomocy PEPCO podopieczni TPD mają zorganizowane atrakcyjne zajęcia, uczestniczą 
w wycieczkach, otrzymali również laptopy. Poniżej o tym, jak misie pomagają dzieciom.
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Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla naszych pod-
opiecznych w czasie trwania pandemii była dla Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Koninie wyjątkowym i szczególnie odpo-
wiedzialnym wyzwaniem. Jednak, pomimo trudnej sytuacji i 
reżimu sanitarnego, pokonaliśmy barierę obaw i lęku. 

Przygotowaliśmy ofertę zagospodarowania czasu wol-
nego w miejscu zamieszkania i formy wyjazdowe dla dzieci, 
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Odbyły się szkolenia 
kadry, opracowano regulamin dla uczestników oraz zabez-
pieczono środki ochrony osobistej, zaś rodzice podpisali 
stosowne oświadczenia. W trosce o bezpieczeństwo uczest-
ników w placówkach obowiązywało wdrażanie wszystkich 
procedur chroniących dzieci przed zakażeniem: maseczki, 
mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, dystans społecz-
ny. 

W wyniku przeprowadzonego naboru na turnusach ko-
lonijnych w Łebie i Ustroniu Morskim przebywało 60 wycho-
wanków, a w miejscu zamieszkania na tygodniowych i dwuty-
godniowych półkoloniach wypoczywało 187 podopiecznych. 
Łącznie akcją letnią objętych było 247 dzieci.

Od początku tegorocznej akcji wakacyjnej pojawiały się 
pełne niepokoju pytania o sens organizowania turnusów, o 
to czy będą one bezpieczne. Wątpliwości towarzyszyły nam 
wszystkim – dzieciom, rodzicom, wychowawcom. A jednak 
decyzja o wypoczynku letnim dzieci okazała się słuszna.

Kolonie

Dużą atrakcją, istnym rajem dla dzieci był Ośrodek „Sło-
neczko” w Łebie: nowoczesny plac zabaw, trampoliny, sala 
disco, namioty z atrakcjami, a za bramą ośrodka czekał na 
nas nasz piękny Bałtyk. Pomimo pogody w kratkę udało nam 
się zaliczyć plażowanie i kąpiel w morzu. 

W programie kolonii była również wycieczka do Słowiń-
skiego Parku Narodowego na ruchome wydmy, co spotkało 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

Udane wakacje

się z ogromnym entuzjazmem dzieci: wyścigom w piasku 
nie było końca. Przy okazji zaliczyliśmy dwa ciekawe środki 
transportu – melex i statek. Strzałem w dziesiątkę okazał się 
też wyjazd do pobliskiego Sea Parku, gdzie główną atrakcją 
były występy fok: foka z hula-hop, foka z piłką, foka tańcząca 
i śpiewająca – urodzone gwiazdy estrady. 

Życie kolonijne urozmaicały nam różne atrakcyjne wyda-
rzenia, takie jak występ magika, konkurs rzeźby w piasku, 
Neptunalia, wybór miss i mistera kolonii, karaoke, dyskoteka. 
Przy tylu ciekawych atrakcjach i bardzo zgranym zespole 
kolonistów nic nie było w stanie popsuć humorów.

Z kolei inna grupa dzieci z powiatu konińskiego wypo-
czywała w Ustroniu Morskim w pięknym ośrodku „Janosik” 
usytuowanym zaledwie 200 metrów od morza. W programie 
były wycieczki autokarowe i piesze. Wielką atrakcja okazała 
się wycieczka do Kołobrzegu, gdzie dzieci zwiedziły starów-
kę, port, latarnię morską, molo, piracką przygodę, Muzeum 
Oręża Polskiego, Baterie Artylerii Stałej, skansen chleba, a 
także uczestniczyły w rejsie po morzu.

Ważny był codzienny rytuał, który obejmował mierzenie 
temperatury, zakładanie maseczek, dezynfekcję rąk i zacho-
wanie bezpiecznej odległości. Cisza nocna obowiązywała 
oczywiście bez telefonów komórkowych. Dzieci uczestniczy-
ły w zajęciach socjoterapeutycznych, dzięki którym mogły 
lepiej zrozumieć, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić. 
Zajęcia te przyczyniły się także do integracji uczestników 
kolonii. Powodzeniem cieszyły się liczne gry i konkursy. W 
sumie udało się zorganizować piękną letnią przygodę, speł-
niającą wakacyjne marzenia dzieci przy ich dużej aktywności 
fizycznej, z humorem i pogodą ducha, pomimo zagrożeń 
związanych z covidem.

Półkolonie 

Zainteresowanie rodziców i dzieci wypoczynkiem w miej-
scu zamieszkania przeszło nasze, czyli działaczy TPD, naj-Fo
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śmielsze oczekiwania. Z powodu pandemii wielu rodziców 
uważało, że to najbezpieczniejsza forma wypoczynku, będą-
ca w stanie zastąpić kolonie, a jednocześnie ze względów 
finansowych dostępna nawet dla najbiedniejszych rodzin. Z 
pewnością uwagę zainteresowanych zwróciła bardzo bogata 
oferta programowa, ponieważ już od pierwszego dnia na 
dzieci czekały niezwykłe atrakcje i przygody. 

Uczestnicy półkolonii byli na wycieczkach autokarowych 
w Kaliszu, Izabelinie i Ślesinie. We wspomnieniach dzieci z 
pewnością na długo pozostanie radosna zabawa wodna w 
Aquaparku oraz atrakcje, jakie zapewnia największa w Wiel-
kopolsce sala zabaw i rozrywki dla dzieci – WARTOWNIA. 

Wiele emocji i nie lada wyzwań czekało na uczestników 
również w parku linowym w Ślesinie, gdzie oprócz sprawdze-
nia swych umiejętności fizycznych, dzieci również pływały 
stateczkiem po Jeziorze Ślesińskim. Korzystając z pięknej 
pogody, bawiły się na plaży, opalały i i budowały zamki z 
piasku. Niekończące się harce i energia towarzyszyły dzie-
ciom podczas pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym w 
Izabelinie, gdzie oprócz uczestnictwa w zabawach, zwiedzały 
mini-zoo, piekły kiełbaski oraz uczyły się nowych piosenek 
i pląsów. 

Każdego dnia czekały na dzieci animatorki, które uatrak-
cyjniały im czas malowaniem twarzy, robieniem kolorowych 

warkoczyków czy brokatowych tatuaży. A także uczyły robie-
nia wielkich baniek mydlanych, chodzenia na szczudłach, 
malowania graffiti, zachęcały również do udziału w licznych 
konkurencjach sportowych. 

Duże zainteresowanie i radość uczestników dało się 
zauważyć także podczas warsztatów z robotyki oraz warsz-
tatów w Muzeum Okręgowym w Gosławicach, gdzie trzeba 
było samodzielnie wyrabiać ciasto, piec bułeczki oraz wła-
snoręcznie malować kolorowe wzory na torbach, otrzyma-
nych w prezencie za aktywność i zaangażowanie. Należy 
też wspomnieć o pysznych obiadach, które dzieci jadły z 
wielkim apetytem. 

Był również czas na zajęcia profilaktyczne o charakterze 
psychologicznym, które miały na celu wzmacnianie poczucia 
wartości i wiary w siebie. Uczyły również prawidłowych relacji 
społecznych oraz nawyków higienicznych.

* * *

Placówki środowiskowe TPD, ogniska i świetlice na Ziemi 
Konińskiej również włączyły się do akcji letniej, pełniąc waka-
cyjne dyżury i oferując dzieciom zajęcia sportowe i artystycz-
ne, które każdego dnia były relacjonowane na facebooku, 
aby rodzice na bieżąco i w spokoju mogli obserwować pobyt 
i aktywność swoich pociech w placówkach.

Czas trwania akcji letniej, wspieranej przez samorządy, 
był czasem dużego napięcia psychicznego organizatorów, 
co wynikało głównie z troski o jego bezpieczny, zdrowy 
przebieg i szczęśliwe zakończenie przedsięwzięcia. Cieszy 
nas fakt, że wśród wszystkich dzieci objętych wypoczynkiem 
nie było potrzeby pomocy pielęgniarsko-medycznej, a służby 
kontrolujące akcję wydały pozytywną ocenę placówek bez 
jakichkolwiek uwag i zaleceń. 

Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii kadra „wielkiego 
serca”, zrealizowała zaplanowany, bogaty i atrakcyjny pro-
gram, umożliwiając dzieciom przeżycie wakacyjnej przygo-
dy oraz nawiązania upragnionych relacji rówieśniczych po 
okresie przymusowej izolacji.

Krystyna Chowańska
Prezes Zarządu Powiatowego TPD w Koninie
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Tygodnik Ciechanowski, Ciechanów 28-01-20

Choinka integracyjna

Każdej zimy już od 40 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Ciechanowie organizuje imprezy choinkowe dla swoich 
podopiecznych i zaproszonych gości. Także w tym roku 
odbyła się taka impreza, choć śniegu i mrozu jest jak na 
lekarstwo.

Brak zimowej otoczki nie przeszkodził w zabawie prawie 
200 osobom, które w sobotę 25 stycznia przybyły do sali kon-
ferencyjnej użyczonej przez Starostwo Powiatowe. Byli wśród 
nich niegdysiejsi podopieczni TPD (w tym duża grupa dzieci 
niepełnosprawnych), ich rodzice, działacze stowarzyszenia, 
przedstawiciele lokalnych władz i przedsiębiorcy wspierający 
działalność organizacji.

Przemówień było niewiele. Przez większość kilkugodzinnej 
imprezy grała muzyka i odbywały się tańce. Oprawę muzyczną 
zapewnili: Joanna Kiszkurno i Robert Bartold.

Pojawił się także Święty Mikołaj. – Przygotowaliśmy 130 
paczek ze słodyczami dla dzieci – mówi Jadwiga Paprocka, 
prezes oddziału TPD w Ciechanowie.

W czasie imprezy prezes Paprocka udekorowała dyrektor-
kę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 
Annę Karaś odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Zdjęcia z imprezy 
zmieszczono m.in. w lokalnej prasie oraz na stronie interne-
towej „TC”.

KK

* * *

Tygodnik Płocki, Płock 21-01-20

Zmiany w miejskim zarządzie TPD
Wszyscy znają nowego prezesa

Wojciech Lewandowski z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
związany jest od kilkudziesięciu lat. Przez 20 lat pełnił tu 
funkcję wiceprezesa. Obecnie został wybrany na stanowisko 
prezesa płockiego zarządu.

Zmiany w zarządzie wynikały z decyzji dotychczasowej 
prezes Stanisławy Rymarowicz, która przez ponad 30 lat 
kierowała płockim TPD i postanowiła przekazać zarządzanie 
placówką. Tej roli podjął się człowiek doskonale znający spe-
cyfikę pracy, potrzeby TPD, który z tym miejscem, dzieciakami 
związał kilkadziesiąt lat życia. (…) Nowy szef zapowiada, że 
rewolucji w organizacji nie będzie, ale kilka zmian już wpro-
wadza. Te dotyczą m.in. zmiany organizacji pracy. Wojciech 
Lewandowski stawia na komputeryzację, której trochę w co-
dziennych działaniach TPD brakowało. – A to zdecydowanie 
usprawni nam pracę organizacyjną. A poza tym będziemy 
działać dla dzieci tak jak zawsze. (…) Myślimy również o tym, 
żeby trochę odmienić wygląd naszej świetlicy, która ma już 

15 lat. Pomagają nam nasi przyjaciele. Oczywiście wśród 
nich jak zawsze Stanisław Lewandowski, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc 
Dzieciom” – mówi prezes TPD.

Na co dzień z opieki wychowawców TPD korzysta 30 
dzieci, głównie z osiedla Dobrzyńska. Jak podkreśla pre-
zes Wojciech Lewandowski, kluby takie jak TPD są ostoją 
dla dzieci, gdzie nie tylko odrabiają lekcje, uczą się, ale 
także ciekawie spędzają czas, rozwijają swoje talenty, 
pasje sportowe. – Mamy tu małą mini siłownię. To również 
miejsce do spotkań świątecznych, rozmów, wspólnego 
spędzania czasu i planowania, co jeszcze możemy zrobić 
– mówi prezes. (…)

rad 

* * *

Głos Koszaliński, Koszalin 18-02-20

Joanna Krężelewska 

Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka
Finał studenckiej akcji

Ponad 18,5 tys. złotych zebrali studenci Politechniki Kosza-
lińskiej podczas akcji Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka. Zbiórka 
zorganizowana  została na rzecz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Przekazanie czeku było okazją do wyróżnienia orga-
nizatorów i opiekunów miedziakowej inicjatywy. 

– Policzyłem! Zebraliście ponad 200 kilogramów mie-
dziaków! – uśmiechnął się Henryk Zabrocki, prezes Za-
rządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie. (…) Akcję 
zorganizowano już po raz 19. Na początku studenci zbie-
rali pieniądze na uczelni, wśród kolegów i profesorów, z 
czasem wyruszyli na zewnątrz, a ich inicjatywa stała się 
rozpoznawalną w Koszalinie marką. Zebrane fundusze 
przekazują dzieciom – w gronie obdarowanych były m.in. 
przedszkolaki z Przedszkola Integracyjnego i podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tym 
roku zbiórka prowadzona była na rzecz Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego „Zacisze” prowadzonego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

– Pieniądze przeznaczymy na sprzęt, który umożliwi dzie-
ciom naukę grafiki komputerowej. Kupimy również instrumen-
ty, bo Ognisko to placówka artystyczna – powiedziała Beata 
Gidaszewska, kierowniczka „Zacisza”. Dzięki studentom i 
darczyńcom spełni się też wielkie marzenie dzieci. Pojedziemy 
na wycieczkę do Trójmiasta.

Koszaliński oddział TPD uhonorował organizatorów mie-
dziakowej akcji – tytuł Przyjaciela Dziecka otrzymali Karolina He-
ring, Aleksandra Guzowska, Łukasz Burzawa i Witold Sominka. 
Odznaką Specjalną „Przyjaciela Dziecka” uhonorowany został 
prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Przez wszystkie edycje akcji studentom udało się zebrać 
ponad 350 tys. złotych. (…)

Pisali o nas • Pisali o nas • Pisali o nas
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* * *

Kurier Szczeciński, Szczecin 24-03-20

Ognisko jest wciąż blisko
Towarzystwo w trudnych chwilach

Od 12 marca zawieszono działalność wszystkich placó-
wek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, ognisk 
wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych. Ale są takie 
miejsca, które działają nadal, wspierając dzieci i ich rodziny na 
odległość. Takim przykładem jest zachodniopomorskie TPD.

Kadra zatrudniona w ogniskach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w miarę możliwości technicznych przekształciła funkcjonowanie 
placówek na pracę online. Utrzymuje stały kontakt telefoniczny z 
podopiecznymi i ich rodzicami (ponad 300 rodzin). Zorientowano 
się, czy wszystkie dzieci otrzymują w swoich domach ciepłe po-
siłki. Tam, gdzie trzeba, przekazano paczki żywnościowe. 

– W związku z tym, że wiele osób, zwłaszcza dzieci, wymaga 
wsparcia w formie rozmów terapeutycznych, realizujemy je za 
pomocą telefonów i za pośrednictwem komunikatorów interne-
towych – informuje Zygmunt Pyszkowski, prezes tej organizacji. 
– Tą samą drogą oferujemy pomoc w nauce. Zachęcamy także 
do kontaktu poprzez naszą stronę facebookową, gdzie na bie-
żąco będziemy udostępniać relacje z naszych działań. 

TPD wspiera m.in. rodziny niewydolne wychowawczo. 
Teraz, kiedy lekcje w szkołach odbywają się przez Internet, 

Pisali o nas • Pisali o nas • Pisali o nas
część dzieci ma duże problemy, by sobie poradzić, a rodzice 
nie potrafią im pomóc. (…)

– Uruchomiliśmy wszystkich naszych wychowawców, ich 
wyobraźnię i kreatywność – mówi Z. Pyszkowski. – W tej trud-
nej sytuacji jesteśmy do dyspozycji.

(gan) 

* * *

Nasz Tygodnik Kutno, Łęczyca, Łódź 22-05-20 

Słodycze i bajki dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Łęczycy

– Zakład Karny w Garbalinie, w związku z trwającą pande-
mią COVID-19, ponownie włączył się w akcję niesienia pomo-
cy potrzebującym. Tym razem funkcjonariusze i więźniowie 
z garbalińskiej jednostki penitencjarnej, zaangażowali się w 
projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców pobliskiej 
Łęczycy. Inicjatywa polegała na nagraniu płyty CD z bajkami 
czytanymi przez osadzonych oraz na przekazaniu słodyczy 
dla podopiecznych TPD w Łęczycy. Smakołyki zostały kupio-
ne za pieniądze pochodzące ze zbiórki, którą zorganizowali 
funkcjonariusze.  JK

Opracowała Irena Malanowska

Skróty w informacjach pochodzą od redakcji. 

W związku z tragicznymi skutkami wybuchu w Bejru-
cie, stolicy Libanu, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci wystosował pismo do członków, działaczy, ogniw i 
placówek TPD o włączenie się do akcji pomocy ofiarom tej 
przerażającej apokalipsy. Nawet niewielkie kwoty się liczą. 
Gromadzenie funduszy ma potrwać do końca grudnia br. 
Zebrane pieniądze ZG TPD przekaże na konto Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Bejrucie, z którym od wielu lat utrzymy-
wane są przyjazne kontakty w formie wzajemnych wizyt 
działaczy oraz pobytów dzieci w Bejrucie i Warszawie. Dwa 
lata temu goście z Libanu przekazali liceum w „Helenowie” 
darowiznę finansową na wyposażenie pracowni szkolnych 
w sprzęt komputerowy.

Mimo pandemii ośrodki adopcyjne TPD nie ustają w 
aktywności. Jak informuje Monika Jagodzińska, dyrektor war-
szawskiego Ośrodka Adopcyjnego, prowadzone są szkolenia 
dla przyszłych rodziców, indywidualnie i grupowo w formie 
wideo rozmów. Na spotkania zapraszane są pojedyncze 
osoby do wydzielonych i zdezynfekowanych sal. Są też kursy 
dla par starających się o przysposobienie dziecka. Zaś po 
otwarciu parków i lasów zaczęto organizować tam spotkania, 

oczywiście w maseczkach, rękawiczkach i zachowując inne 
środki ostrożności.

W Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Sulinie woj. 
zachodniopomorskie dzieci otrzymują drogą elektroniczną wy-
syłane przez wychowawców propozycje zabaw i zadań do wyko-
nania w domu. Były to np. zabawy morskie z okazji Światowego 
Dnia Wody, sadzenie własnych roślinek, wykonywanie prac 
plastycznych, malowanie na szybie. Podobne zajęcia odbywają 
się także w innych ogniskach i placówkach TPD. Utrzymywane są 
również, dzięki aplikacji Messenger, stałe kontakty z rodzicami.

 W czerwcu, po złagodzeniu ograniczeń, dzieci wróciły 
do ognisk TPD, oczywiście z zachowaniem wszystkich rygo-
rów sanitarnych. Podkreśla się, że dla dzieci i rodziców jest 
to dużo korzystniejsze niż nieustanne przebywanie w domu 
i brak kontaktów z rówieśnikami. Podobnie jest w przed-
szkolach TPD, choć nie wszyscy rodzice decydują się na 
przyprowadzanie do nich dzieci. Niemniej dla rodzin, które 
korzystają z tej możliwości, jest to duża ulga w organizowaniu 
codziennych obowiązków w pracy i domu.

Irena Malanowska

Fakty i wiadomości
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Urodził się w Wał-
brzychu 9 maja 1954 
roku, przeżył 66 lat. 
Dzieciństwo i lata mło-
dości spędził w Wał-
brzychu, gdzie zdał 
maturę i ukończył 
Pomaturalne Studium 
Zawodowe. Pracę 
zawodową podjął w 
Świebodzicach, a po 
przeprowadzce do 
Sosnowca w „Hucie 
Katowice”, w której 

przepracował 20 lat. Założył rodzinę, wychował troje dzieci, 
w tym jedno niepełnosprawne z mózgowym porażeniem 
dziecięcym.

Od 1985 roku związał się ze społecznym ruchem ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych, działającym przy To-
warzystwie Przyjaciół Dzieci, łącząc życie rodzinne, pracę 
zawodową i działalność społeczną. Od początku stał się 
bardzo aktywnym społecznikiem. Podejmował wyzwania, 
które – szczególnie na ówczesne czasy – były działania-
mi na wskroś innowacyjnymi. Jego starania przyczyniły 
się do utworzenia w Sosnowcu Ośrodka Rehabilitacyjno-
Szkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, z innowacyjnym, 
integracyjnym i wieloprofilowym programem terapii, rehabi-
litacji i edukacji. Udało się, ale nastąpiło to dzięki uporowi 
Zbigniewa, dzięki sztuce dialogu, także wypracowanym 
kompromisom oraz sile przekonywania do racji dla dobra 
wspólnego. Uświadamiał władzom oraz społeczności So-
snowca, że ta placówka będzie także pozytywną wizytówką 
miasta. 

Nieustannie rozwijał i podnosił swoje kwalifikacje. Ukoń-
czył Studium Społeczno-Pedagogiczne TPD, Wydział Wielo-
profilowego Usprawniania Dzieci Niepełnosprawnych, które-
go inicjatorem był dr Jerzy Serejski, ówczesny wiceprezes 
Zarządu Głównego TPD i spiritus movens innowacyjnych 
form pracy ukierunkowanych na wszechstronną rehabilitację 
dzieci z deficytami. Następnie były studia w Wyższej Szkole 
Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warsza-
wie (dzisiejsza APS). Inwestując w swoje wykształcenie, 
został pedagogiem specjalnym, a tym samym zmienił profil 
wykształcenia z technika na humanistę, co mu pomogło w 
działalności społecznej wśród rodziców dzieci niepełno-
sprawnych. 

 Przez wiele lat był związany nie tylko z TPD, lecz i 
PTTK, na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym. Zajmował 
się pracą społeczną w kołach, oddziałach, zarządach, 
klubach, także różnych komisjach w Sosnowcu, Katowi-
cach i Warszawie. W latach 2004 – 2019 kierował Warszta-

Wspomnienie

Zbigniew Krzemiński 
(1954–2020)

tem Terapii Zajęciowej, przejętym z czasem przez Oddział 
Miejski TPD w Sosnowcu, gdzie pełnił społecznie funkcję 
prezesa Zarządu, a także przewodniczącego Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej w Katowicach. Jego aktywność została 
wysoko oceniona, toteż powierzono Mu zaszczytną funkcję 
wiceprezesa Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej TPD. Zorganizował wiele obozów 
integracyjnych dla niepełnosprawnej młodzieży. Pozyskaną 
wiedzą oraz nabytym doświadczeniem dzielił się z innymi 
rodzicami i działaczami społecznymi, również jako czło-
nek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Wspólna Troska”. 
Był także współautorem wydawnictwa „Nie ma dzieci bez 
szans” (wydanie I 2003 r. i wydanie II 2008 r.; stanowiące-
go kompendium wiedzy o środowisku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym). Zainicjował i stał się organizatorem 
świetlicy terapeutycznej dla 25 dzieci oraz dwóch świetlic 
środowiskowo-socjoterapeutycznych adresowanych do 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (70 dzieci) 
w Sosnowcu. Inicjował i organizował plenery malarskie, 
przeglądy taneczne, festyny środowiskowo-integracyjne, 
turnusy rehabilitacyjne oraz kolonie zdrowotne. Prowadził 
także szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
organizował okolicznościowe spotkania integracyjne oraz 
spotkania opłatkowe rodziców i kadry z przesłaniem „dla 
dobra wspólnego”. 

Turystyce poświęcił ponad dwadzieścia pięć lat wspólnych 
wyjazdów, rajdów i złazów. W turystycznych wojażach skupił 
się na najciekawszych zakątkach naszego kraju, pokazał 
podopiecznym wiele pięknych i zabytkowych miejsc, co upa-
miętnił w albumowym wydawnictwie; „20 lat turystyki osób 
niepełnosprawnych”. Ogółem zorganizował ponad 60 rajdów 
i złazów integracyjnych, w których uczestniczyło ponad 2500 
osób. 

Po ukończeniu studiów magisterskich został inspektorem 
w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu jako 
konsultant i pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób 
niepełnosprawnych. Jego pracę w tym charakterze docenili 
radni miasta Sosnowca, nadając Mu w roku 2015 godność 
„Zasłużony dla Miasta Sosnowca”. 

Został również uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Świętego Stanisława za swoją działalność w Komandorii 
Śląsko-Zagłębiowskiej tegoż Orderu. Otrzymał także wiele 
innych wyróżnień. 

Wysoko cenił przyznany przez Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego w 2009 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski odebrany z rąk Małżonki Prezydenta RP Marii Kaczyń-
skiej w Pałacu Prezydenckim. Otrzymał również medal KEN, 
a wśród wyróżnień Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznakę 
„Przyjaciel Dziecka”, statuetkę „Serce na Dłoni”, a także – za 
społeczną działalność w PTTK – srebrne i złote odznaki oraz 
medal „Za pomoc i współpracę”.
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Obecna sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że tegorocz-
ny wypoczynek letni dzieci i młodzieży mógł się odbyć tylko przy 
rygorystycznym uwzględnieniu określonych ograniczeń sani-
tarnych. Było to szczególnie trudne zadanie dla organizatorów 
wyjazdowych form wypoczynku, co przełożyło się na znaczący 
spadek liczby kolonii, obozów i turnusów rehabilitacyjnych orga-
nizowanych przez TPD, nie było oczywiście wyjazdów zagranicz-
nych. Mimo to w różnych formach wypoczynku organizowanych 
przez TPD w całym kraju wzięło udział 13 484 dzieci. 

Podczas tegorocznych wakacji oddziały Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci zorganizowały 64 turnusy wyjazdowych form 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Były to kolonie wypo-
czynkowe oraz obozy specjalistyczne. Wzięło w nich udział 
łącznie 2625 uczestników. Liczba uczestników tegorocznych 
wyjazdowych form wypoczynku to niestety 25% ogółu osób, 
które wyjechały z TPD w 2019 roku (10399). 

W turnusach rehabilitacyjnych, których TPD zorganizowało w 
tym roku 17 (w roku 2019 było ich 34) wzięło udział 583 niepełno-
sprawnych uczestników (w roku 2019 było to 1426 osób). 

Odbywały się także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy inte-
gracyjne i terapeutyczne oraz biwaki. Razem tzw. małych form 
wypoczynku zorganizowano 87 dla 2050 uczestników. 

Zbyszek uwielbiał spotkania z wnukami, których doczekał 
się sześcioro. Starał się z nimi spędzać każdą wolną chwilę. 
Ostatnie rodzinne spotkanie z córkami i wnukami zorganizo-
wał zeszłego lata w ośrodku TPD w Serocku. Zostały po nich 
wspomnienia i sporo fotografii. 

Zdrowie Mu się niestety pogarszało. Walczył z nadwagą, 
miał różne dolegliwości; wielokrotnie przebywał w szpita-
lu – jak mawiał – dla poratowania zdrowia. Na jego stanie 
zdrowia na pewno też negatywnie odbiły się dramatyczne 
straty – śmierć żony Lidii i niepełnosprawnego syna Adama 
(lata 2011 i 2017). 

Po przejściu na emeryturę zdecydował się opuścić So-
snowiec, by zamieszkać z jedną z córek i jej rodziną pod 
Warszawą. Nie zamierzał zakończyć działalności i podjął 
aktywność w Zarządzie Głównym TPD w Warszawie, gdzie 
ceniono Jego ogromne doświadczenie. Nie tylko stan zdro-
wia, ale i obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii 
koronowirusa ograniczały jego plany. Mimo to uczestniczył 
w czwartkowych zdalnych zebraniach organizowanych w 
Biurze ZG TPD. Ale Jego zdrowie stale się pogarszało. Zmarł 
w szpitalu. Spoczywa w Sosnowcu, we wspólnym grobie z 
małżonką i synem.

Józef Bogdaszewski 
/przyjaciel/

Wspomnienie o Zbigniewie Krzemińskim jest skróconą wersją obszernego opraco-
wania Józefa Bogdaszewskiego, napisanego we Wrocławiu w lipcu 2020 r.

Akcja letnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2020 roku

Wypoczynek i integracja
W stacjonarnych akcjach wypoczynkowych w miejscu 

zamieszkania wzięło udział 8203 dzieci, z czego 5308 w 
mieście, gdzie zorganizowano 254 turnusy w ramach akcji 
„Lato w Mieście”. Na wsi z wakacyjnych zajęć w ramach 
akcji „Lato na Wsi” podczas 131 turnusów z rozmaitych 
atrakcji korzystało 2895 wiejskich dzieci. Jest to liczba 
porównywalna z danymi z 2019 roku. Liderem w dziedzinie 
stacjonarnych form wypoczynku jest Zachodniopomor-
ski Oddział Regionalny, który zorganizował 183 turnusy 
dla 3890 dzieci; następny w kolejności Mazowiecki Od-
dział Wojewódzki TPD zorganizował 57 turnusów dla 1023 
uczestników.

Jeśli chodzi o obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, 
liderem jest Dolnośląski Oddział Regionalny TPD, który 
zorganizował 13 turnusów dla 674 uczestników. Podkar-
packi Oddział Regionalny TPD zorganizował 11 turnusów 
kolonii i obozów dla 351 dzieci. Oddział ten zorganizował 
także 6 turnusów rehabilitacyjnych dla 185 niepełnospraw-
nych uczestników oraz turnus wczasów rodzinnych dla 23 
uczestników. 

 
Opracowała Jolanta Szklarska

Jego siłą były również spotkania i rozmowy z rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych i często jednocześnie działaczami naszego 
Komitetu. Rozmawialiśmy na wiele tematów, głównie o tym, jak 
pomagać innym. Obaj staraliśmy się wdrażać te idee w kołach, 
w Sosnowcu i Wrocławiu, gdzie pełniliśmy funkcje przewodniczą-
cych. Emilka z Bogatyni wspomina wspólny wyjazd do Watykanu 
i Włoch z pielgrzymką także bogatyńskiego koła. Nasze rozmowy 
wspomina wiele innych osób, na przykład Marylka z Bolesławca, 
Antoni z Wałbrzycha czy Zosia z Bełchatowa. Każda rozmowa 
zostawiła po sobie ślad w naszych sercach.
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W dobie internetu coraz częstszym środkiem przekazu 
stają się obrazki, prezentujące określone treści, ale też wy-
rażające emocje. Dzieciom na ogół podoba się ten sposób 
porozumiewania się. 

 Dzieci, dotąd spędzające czas blisko swoich rówieśników, 
na zajęciach organizowanych przez TPD, czy po prostu w 
szkołach i przedszkolach, nagle musiały zamknąć się w domu 
i wypełnić sobie czas tak, aby nie nudzić się po odrobieniu 
zdalnie lekcji szkolnych, a także mieć powód do radości i 
możliwość rozwoju. 

Twórczo i atrakcyjnie

Powstało pytanie, jakie twórcze i atrakcyjne zajęcia pod-
powiedzieć podopiecznym, jaka aktywność zostanie zaak-
ceptowana przez nich w obecnych pandemicznych okolicz-
nościach. I tak w maju bieżącego roku Zarząd Główny Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci ogłosił konkurs online pod nazwą 
„Najzabawniejszy komiks”. Konkurs był okazją wykazania się 
przez dzieci pomysłowością, kreatywnością, umiejętnościami 
plastycznymi, a także mógł okazać się ciekawym sposobem 
spędzania czasu, przekazywania treści o codziennych przeży-
ciach dzieci, ich reakcjach na różne wydarzenia, szczególnie 
te związane z okresem pandemii, gdy dzieci musiały pozo-
stawać w domach. 

Tematyka prac obejmowała dwa aktualne zagadnienia: 
bezpieczeństwo w internecie i walkę z koronawirusem. Ry-
sunki i historie miały być zabawne, śmieszne, skłaniające 
do znajdowania pozytywnych stron nawet w niełatwych 

Konkurs dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

  Najzabawniejszy komiks
sytuacjach. Dowolność techniki wykonawczej miała z kolei 
stworzyć możliwości zrealizowania nawet najśmielszych 
plastycznych wyzwań. Twórcy komiksów mogli skorzystać z 
pomocy swoich najbliższych. Wspólne tworzenie opowieści, 
a przy tym zabawa plastyczna, formułowanie zabawnych 
określeń zbliża do siebie członków rodziny, uczy współpra-
cy i umiejętności przedstawiania swoich pomysłów innym 
osobom.

 W konkursie mogli uczestniczyć podopieczni TPD, środo-
wiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy, w wieku 
10–15 lat. 

Prace dzieci oceniała komisja, składająca się z grafika, pe-
dagoga i psychologa. Członkowie komisji, biorąc pod uwagę 
wykonanie, pomysł i humor autorów, przyznali trzy pierwsze 
miejsca następującym uczestnikom: 

I miejsce – Michał Struzik; 
II miejsce – Agnieszka Mikołajczyk; 
III miejsce – Wiktoria Chudzik-Wojcieszek. 
Przyznano także dziesięć wyróżnień, które zdobyli: Natalia 

Urbańska, Nikola Pająk, Nadia Boruń, Maria Staniek, Maja 
Pawłowska, Lena Nowak, Jakub Opalach, Julia Kurylak, 
Julia Bogdan i Magdalena Szmid. 

Humorystycznie i ironicznie

Jak się okazało, autorzy konkursu częściej podejmowali 
temat pandemii niż bezpieczeństwa w internecie. Mogli więc 
przedstawić humorystycznie, a czasem ironicznie, swój spo-
sób spędzania czasu przez kilka ostatnich miesięcy. Konkurs 
pozwolił także na odkrycie kilku plastycznych talentów, które 
nadal rozwijane na pewno będą miały szansę jeszcze zabły-
snąć na niejednym konkursie. Może także ktoś z nagrodzo-
nych autorów zostanie w przyszłości znanym i popularnym 
twórcą komiksów i przyczyni się do rozwoju współczesnej 
kultury obrazkowej. 

 Anna Borzuta 

Oglądaj nagrodzoną I miejscem pracę Michała Struzika na str. 33

Komiksy zawierają zarówno tak dziś popu-
larne treści wizualne, jak i opowiadają cie-
kawe historie, których zwłaszcza w czasach 
pandemii nigdy za wiele. Komiksy uczą tak-
że wykorzystywania wiedzy w praktyce.





Fot. Rafał Klim
Artykuł czytaj na str. 23

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uroczyste otwarcie nowej hali hipoterapii 
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
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