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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepe³nosprawne

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

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze	placówki	to	m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 oœrodki	adopcji 
i	rodzin	zastêpczych

•	 domy	wczasów	dzieciêcych

•	 œrodowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 œwietlice: 
-	 œrodowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajêciowej

•	 oœrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	oœrodki	adaptacyjne
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THE	 SOCIETY	 OF	 THE	 FRIENDS	 OF	 CHILDREN
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Przypomnijmy historię i powody powołania środowisko-
wych ognisk TPD.

Historia środowiskowych ognisk wychowawczych 
zaczęła się na przełomie lat 1989/1990, kiedy to oka-
zało się, że transformacja ustrojowa, oprócz zmian 
pozytywnych, przyniosła z sobą rozmaite negatywne 
zjawiska, takie jak zwiększające się bezrobocie, bieda 
w rodzinach, a razem z tym większe zaniedbanie dzieci, 
zagrożenie patologią społeczną, alkoholizmem, narko-
manią i przestępczością. Dzieci bez opieki najczęściej 
szukały zajęcia na ulicy, na zaniedbanych podwórkach, 
gdzie łatwo o kontakty z grupami przestępczymi i w 
efekcie o popadnięcie w kolizję z prawem, słowem o 
zejście na tak zwaną złą drogę. Chcieliśmy temu zapo-
biec, organizując dla nich opiekę, i pomoc po południu, 
po lekcjach w szkole.

Wtedy został powołany Krajowy Komitet Wychowania 
Resocjalizującego. Jaką funkcję spełniał KKWR i co było 
celem jego działań?

Istniejące od początku w TPD tradycje podejmowania 
działań, które miały na celu poprawę sytuacji dzieci, nie 
pozostawiały wątpliwości, że trzeba zorganizować moż-
liwość opieki nad tą grupą dzieci, które są szczególnie 

Historia i przyszłość Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD

Pomoc dla dzieci gorszych szans

Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

dotknięte pogarszającymi się warunkami życia. Komitet, 
afiliowany wówczas przy Zarządzie Głównym TPD, zajął 
się przygotowywaniem programów dla powstających śro-
dowiskowych ognisk wychowawczych, opracowywaniem 
konkretnych celów, jakie te placówki powinny spełniać. 
W celu lepszego rozeznania w problematyce dzieci gor-
szych szans oraz poszukiwania i opracowywania odpowied-
nich programów działania dla ognisk Komitet pozyskał do 
współpracy wybitnych specjalistów, działaczy społecznych 
i praktyków, jak Leszek Gomółka i Lech Milewicz, ale także 
przedstawicieli świata nauki, wśród których byli tak znako-
mici profesorowie, jak Lesław Pytka, Marek Konopczyński, 
Tadeusz Pilch, Jarosław Utrat-Milecki. W systematycznie 
organizowanych dyskusjach, których celem było głębsze 
rozpoznanie problemów dzieci szukających zajęcia na ulicy 
oraz poszukiwanie skutecznych sposobów wychowania 
resocjalizującego, uczestniczyli również przedstawiciele 
resortów edukacji, sprawiedliwości, opieki społecznej oraz 
innych organizacji pozarządowych. U uczestników tych 
narad było widać wielkie zainteresowanie i zrozumienie dla 
potrzeby rozwiązywania tego ważnego problemu społecz-
nego. Pomysł organizowania przez ogniwa Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci środowiskowych ognisk wychowawczych 
spotykał się z poparciem i współdziałaniem zarówno jego 
inicjatorów, jak i przedstawicieli władz. Dzięki temu kuratoria 
oświaty i wychowania mogły przekazywać środki finansowe 
na prowadzenie ognisk, czyli na pokrycie potrzeb związa-
nych z wynagrodzeniami dla wychowawców, opłatami za 
lokale i media. 

Toteż szybko zaczęło przybywać ognisk.
Ówczesny dobry klimat dla ognisk umożliwił powsta-

nie ponad 400 takich placówek na terenie całego kraju, 
w których znalazło pomoc blisko 20 tysięcy dzieci. Za-
kładaliśmy je głównie w oparciu o bazę Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, czyli istniejące lokale np. świetlicowe, i 
kadrę doświadczonych wychowawców, działając według 
założeń KKWR. Jak bardzo są to potrzebne placówki 
przekonują choćby prace pisane przez wychowanków 
na konkurs literacki oraz listy do czasopisma „Ognisko”, 
których autorzy opisują szczerze sytuację domową, czę-
sto alkoholizm rodzica, awantury, przemoc, biedę, brak 
warunków do odrabiania lekcji. Podkreślają, jak bardzo w 
życiu pomogło im ognisko, bo dzięki prowadzonym tam 
zajęciom nauczyli się wielu rzeczy, mogli spokojnie odro-
bić lekcje, pograć w ping ponga czy inną grę, pojechać 
na wycieczkę, a latem na obóz lub kolonię. 
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19 lutego 2016 r. odbyło się Zebranie Ogólne Krajowego Komitetu Wycho-
wania Resocjalizującego. Dyskusja dotyczyła m.in. Środowiskowych Og-
nisk Wychowawczych TPD. Na fotografii od lewej: W. Kołak, prof. L. Pytka,  
H. Zabrocki, W. Zabrocka
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Jakie jeszcze są efekty pracy ognisk?
Ważnym osiągnięciem ognisk jest poprawa wyników 

nauczania podopiecznych. Dzieci, które były zapisywane 
do ogniska, przeważnie miały duże zaległości w nauce, 
częsta była drugoroczność. Toteż doprowadzenie do tego, 
żeby uczniowie otrzymywali promocję do następnych klas, 
było podstawową sprawą. W placówce dzieci odrabiają 
lekcje przy pomocy wychowawców, a nieraz wolontariuszy, 
którymi są na ogół starsi uczniowie lub studenci. Dzięki 
temu wyniki w nauce szybko się poprawiają, i niemal sto 
procent podopiecznych otrzymuje promocje do następ-
nych klas. Potwierdzenie tych rezultatów można znaleźć 
wszędzie, gdzie działały i nadal działają środowiskowe 
ogniska wychowawcze, np. w Koninie, Łomży, Koszalinie, 
Suwałkach, Warszawie, w wielu miejscowościach na Ma-
zowszu czy w województwie zachodniopomorskim. Jedno-
cześnie opracowywaliśmy programy wzbogacające pracę 
ognisk. Należy do nich m.in. pedagog rodzinny, pedagog 
ulicy czy wychowawca podwórkowy. Ich zadaniem była 
m.in. współpraca z rodzinami i szkołą, co w sumie stwo-
rzyło system pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych 
wychowawczo. 

Bardzo istotnym efektem wszechstronnie zorganizo-
wanej działalności ognisk jest wyeliminowanie potrzeby 
umieszczania dzieci w domach dziecka czy w innej pla-
cówce opieki całodobowej. Od początku w ogniskach 
kierowaliśmy się hasłem: Zróbmy wszystko, aby dzieci 
wychowywały się w rodzinach własnych. Uważaliśmy, 
że nie wolno zabierać dzieci z rodziny z powodu biedy, 
niezaradności czy alkoholizmu rodziców. Właściwym roz-
wiązaniem jest zorganizowanie takiej opieki wychowaw-
czo-resocjalizacyjnej, która stworzy dzieciom warunki do 
lepszego startu życiowego, jednocześnie zostawiając je w 
rodzinie, nawet jeśli ta rodzina budzi zastrzeżenia. Z na-
szych doświadczeń wynika, że kompetentna współpraca 
np. pedagoga rodzinnego z zaburzoną rodziną przynosi 
dobre wyniki, korzystne dla rodziców i dla dzieci. Wiele 
ognisk, w których powołano pedagoga rodzinnego, jak 
na przykład w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki, zdołało 
wygasić potrzebę umieszczenia podopiecznych w domu 
dziecka nawet kilkadziesięciorga podopiecznych. O słusz-
ności takiego podejścia może świadczyć fakt wprowadze-
nia do rozwiązań prawnych i praktyki publicznej funkcji 
asystenta rodziny. 

Podopieczni oceniają pobyt w ognisku jako atrakcyjny. Z 
czego to wynika?

W ognisku dziecko może uczestniczyć w wielu zaję-
ciach: np. muzycznych, plastycznych, sportowych, tury-
stycznych, występować w przedstawieniach, uczestniczyć 
w festynach, świętach i imprezach, które placówka orga-
nizuje. Każde dziecko znajduje więc ciekawe i atrakcyjne 
zajęcie. W ogniskach panuje ciepła, przyjazna atmosfera. 
Dzieci zwierzają się swoim wychowawcom, opowiadają o 
swoich problemach, czują się zrozumiane i akceptowane. 
A to jest dzieciom bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy w 
domu takiego klimatu nie ma. Ponadto dzieci w ognisku 
jedzą posiłek, przeważnie podwieczorek, co jest ważne, 

żeby nie były głodne, bo ogniska funkcjonują do późnych 
godzin popołudniowych. Często uczestniczą w przygo-
towaniu posiłków, ucząc się przy tym zasad zdrowego 
żywienia. 

Warto także wspomnieć o specjalnych programach, ta-
kich jak Dziecięce Sejmiki Ogniskowe realizowanych przez 
ogniska pod hasłem Z podwórka do parlamentu, posiadają-
cych duże walory wychowawcze i poznawcze, rozwijających 
umiejętności, kształtujących poczucie odpowiedzialności i 
przynależności do społeczności obywatelskiej, poszerza-
jących horyzonty, a także podnoszących poczucie własnej 
wartości dzieci i młodzieży. Corocznie brało w nich udział 
kilkuset uczestników z całego kraju, młodych posłów i sena-
torów, którzy przygotowywali rezolucję poruszającą ważne 
sprawy dzieci. Przykładem może być wniosek młodych 
parlamentarzystów, postulujący zaniechanie używania okre-
ślenia dzieci ulicy jako zbyt stygmatyzującego, co oczywiście 
wzięliśmy pod uwagę i obecnie funkcjonuje określenie dzieci 
gorszych szans, które jest aprobowane, jak również dokład-
niej i szerzej określa istotę potrzeb dzieci z grupy ryzyka 
społecznego. 

Z innych inicjatyw należy wymienić cieszący się du-
żym powodzeniem Dzień Ogniskowicza przypadający na 
pierwszy dzień Wiosny, a więc 21 marca. W całym kraju 
odbywają w tym dniu prezentacje dorobku ognisk, koncerty, 
barwne korowody i inne często bardzo pomysłowe imprezy 
związane również z tradycyjnym powitaniem Wiosny. Upo-
wszechniły się również wycieczki pod hasłem „Pierwszy 
raz w Warszawie”, kiedy to dzieci zwiedzają najważniejsze 
zabytki stolicy, a często też gmach Sejmu. Ale nie tylko: 
zwiedzanie pięknych i ciekawych miejsc w kraju stało się 
stałym elementem pracy ognisk. Wychowawcy troszczą się 
również o to, aby dzieci mogły wyjechać na kolonie i obozy 
letnie, organizują również inne formy wypoczynku zarówno 
w okresie ferii zimowych, jak i letnich oraz w przerwach 
okołoświątecznych.

Wydawało się, że ogniska będą się rozwijały, tym bar-
dziej że pomysłów na wzbogacanie ich funkcji profilak-
tyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej nie brakowało. 
Jednak w ostatnich latach liczba środowiskowych og-
nisk wychowawczych TPD zmniejszyła się. Dlaczego?

Reforma administracji kraju spowodowała zaprzestanie 
dofinansowywania ognisk z budżetu państwa. A wiado-
mo, że nawet skromna i wspomagana przez wolonta-
riuszy i sponsorów placówka wychowawcza nie może 
funkcjonować bez zapewnienia koniecznego minimum 
środków finansowych. Samorządy, na które scedowano 
ten obowiązek, nie zawsze rozumieją potrzebę tworzenia 
właściwie prowadzonych placówek dla dzieci z grupy 
ryzyka społecznego, czyli dzieci gorszych szans, które 
są przecież w każdym środowisku. Toteż wiele ognisk 
zostało zlikwidowanych, a te które są, w liczbie niewiele 
ponad 200, ograniczyły działalność profilaktyczno – reso-
cjalizującą, stając się często zwykłą świetlicą, której nie 
stać na prowadzenie specjalistycznych programów, takich 
jak wspomniany pedagog rodzinny, pomoc logopedy czy 
psychologa dziecięcego.
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Są ogłaszane konkursy na określone zadania, można 
aplikować o środki finansowe na różne programy.

Robimy to, ale system konkursów nie stwarza pewno-
ści, że otrzymamy potrzebne środki finansowe. Tymcza-
sem, co wielokrotnie podkreślamy, proces wychowania 
musi cechować ciągłość podejmowanych działań. A mamy 
do czynienia z sytuacją niepewności co do przyszłości 
placówki lub narzucającą potrzebę ograniczania jej działań 
wychowawczych. Stale musimy przekonywać samorządy, 
że ogniska są potrzebne, a powinny być zapewnione 
środki z budżetu na ich prowadzenie, szczególnie że te 
placówki sprawdziły się w wieloletniej praktyce, są w śro-
dowisku akceptowane i potrzebne. Należy zauważyć, że 
zgłaszają się do nich coraz częściej dzieci z rodzin dobrze 
sytuowanych, ale żeby osiągnąć lepsze kwalifikacje lub 
wyższy poziom materialny oboje rodzice długo pracują, 
a dziecko źle się czuje w domu pustym do wieczora, woli 
znaleźć towarzystwo i ciekawe zajęcie w ognisku.

Może warto się powołać na tradycję, bo ogniska tworzył 
już w okresie dwudziestolecia międzywojennego Kazi-
mierz Lisiecki – „Dziadek”.

Wielokrotnie powołujemy się na doświadczenia peda-
gogiczne „Dziadka” i piszemy o nich w naszych czasopis-
mach. W latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego 
wieku pod opieką utworzonych przez niego ognisk znajdo-
wało się około 8 tysięcy dzieci z biednych rodzin, gazecia-
rzy zarabiających na kromkę chleba, sierot wojennych. Po 
wojnie jego dorobek pedagogiczny był popularyzowany 
głównie za sprawą byłych wychowanków ognisk. Zrze-
szeni w Kole Przyjaciół Dzieci, afiliowanym przy Zarządzie 
Głównym TPD, podejmowali wiele różnorodnych inicjatyw 
będących kontynuacją myśli pedagogicznej „Dziadka” 
Lisieckiego. 

Bo chociaż warunki życia ulegają zmianom, to potrzeby 
opiekuńcze i wychowawcze są ciągle aktualne… 

Współczesne ogniska TPD wychodzą, w miarę możliwo-
ści, naprzeciw różnorodnym potrzebom dzieci i młodzieży. 
Działacze Towarzystwa zgłaszają potrzebę objęcia opieką 
tych placówek znacznie większej liczby dzieci i młodzieży. 
Potrzebna także jest trwała perspektywa ich funkcjono-
wania, aby trafnie i skutecznie odpowiadać na potrzeby 
wychowawcze i społeczne lokalnego środowiska.

Planujemy zorganizowanie debaty o obecnej sytuacji i 
przyszłości środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. 
Według ustawy ogniska mieszczą się w pojęciu placówek 
wsparcia dziennego, co oznacza, że w praktyce, a nie tylko 
w teorii, powinny być obligatoryjnie wspierane przez władze 
samorządowe. Nie może być tak, że funkcjonowanie tak 
ważnych społecznie placówek zależy od decyzji urzędników, 
którzy często nie rozumieją ich wychowawczego znaczenia, 
a tym samym potrzeby ich istnienia i działania w lokalnej 
społeczności.

Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Irena Malanowska 

Zwierzenia podopiecznych  
ognisk TPD

Darek: Ognisko nieraz zastępuje rodziców w sytuacjach 
kryzysowych, wspomagając dzieci zarówno duchowo, jak 
i materialnie, organizując dożywianie i dary np. odzież czy 
przybory szkolne. Nie wyobrażam sobie naszego kraju bez 
takiej organizacji jak TPD. Ja jestem najlepszym przykładem 
tego, że z dziecka zakompleksionego, znerwicowanego i 
zagubionego, dzięki takim ogniskom jak moje, wyrosnąć 
może porządna młodzież.

Janusz: W domu ojciec często pił, często był bez pracy. 
Mama przepracowywała się i chorowała. Ale w ognisku TPD 
znalazłem ciepło i życzliwość. Od tego czasu oceny zaczęły 
mi się poprawiać i szkołę podstawową ukończyłem z wyróż-
nienie i zostałem przyjęty do liceum. Nadal biorę udział w za-
jęciach w ognisku, ale nie jako podopieczny, tylko pomagam 
wychowawcom oraz młodszym koleżankom i kolegom.

Ania: Nareszcie upragnione wakacje. Spotkaliśmy się w 
ognisku. Każdy przyniósł swoje świadectwo. Cieszyliśmy się, 
że wszyscy przeszli do następnej klasy, że pojedziemy na 
kolonie. Potem była dyskoteka, bawiliśmy się świetnie. 

Marcin: Miło wspominam każde wakacje i ferie, różne 
wycieczki organizowane  przez TPD, gry i zabawy na powie-
trzu, wyjścia do kina, w zimie wojny na śnieżki, wyjścia na 
basen co drugi dzień. Po prostu coś pięknego! Każdy dzień 
przeżyty z ogniskiem dawał mi dużą satysfakcję. Także z 
nauką zacząłem sobie lepiej radzić, bo przychodzili studenci 
i pomagali w odrabianiu lekcji. Teraz jestem uczniem liceum, 
a moje wyniki w nauce są dobre. A to wszystko dzięki opiece 
ogniska i naszych kochanych wychowawców, którzy bardzo 
się o nas troszczyli. 

Wybór i oprac. Irena Malanowska

Uczestnicy wycieczki TPD z Przemyśla przed Pałacem Prezydenckim  
w Warszawie
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Do godziny czternastej, czyli do otwarcia placówki, zosta-
ło jeszcze kilka minut, a już przed drzwiami Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD przy pl. Hallera w warszaw-
skiej dzielnicy Praga Północ gromadzą się dzieci. Jedna z 
dziewczynek opowiada mi, że dowiedziała się od koleżanki, 
jak tu jest fajnie, zapisała się, i teraz już nie wyobraża sobie, 
że mogłaby nie chodzić do ogniska. 

Nadchodzi pani kierowniczka Elżbieta Pogońska, 
która jednocześnie jest prezesem Zarządu Dzielnicowego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Pradze Północ. Dzieci 
natychmiast się do niej garną, opowiadają o tym, co mają 
zadane, zadają pytania o wycieczki, próbę przedstawie-
nia, każde ma coś do powiedzenia. Widać, że czują się 
swobodnie i mają zaufanie do swojej pani kierowniczki, 
jak zresztą także do wychowawczyń prowadzących za-
jęcia.

Pani Elżbieta nie chce się rozwodzić na temat warunków 
domowych dzieci przychodzących do ogniska, aby nikogo 
nie etykietować. Ale wiadomo, bo taka od początku jest 
intencja ognisk TPD, że chodzi o organizowanie opieki i 
pomocy dla dzieci, które nie mają w swoich domach odpo-
wiednich warunków do nauki i rozwoju. W 90 procentach 
są to rodziny borykające się z problemami życiowymi, 
takimi jak bezrobocie i bieda, choroby przewlekłe, samot-
ne matki, a czasem i ojcowie, dziecko niepełnosprawne z 
różnymi dysfunkcjami, trudne warunki mieszkaniowe. Coraz 
częściej przychodzą także dzieci, które cierpią z powodu 
samotności w pustym domu, bo rodzice do późna pracują. 
Na te wszystkie bolączki ognisko jest bardzo skutecznym 
lekarstwem. 

– Proszę spojrzeć – mówi jedna z wychowawczyń – jak 
pięknie urządzone są pokoje, w których dzieci spędzają 
czas. Rzeczywiście: ładne mebelki, w jednym z większych 
pomieszczeń stoi stół do ping ponga, nie brakuje rozmaitych 
zabawek i gier edukacyjnych, są komputery, przybory malar-
skie, materiały do zajęć plastycznych i wiele innych. 

– Tak ładnie – cieszy się pani Elżbieta – mamy od czasu 
przeprowadzki, niecałe 4 lata temu. Władze dzielnicy przy-
dzieliły nam ten lokal, bo poprzedni nie spełniał warunków. 
I teraz jest dość miejsca na prowadzenie rozmaitych zajęć, 
dzięki którym wychowankowie mogą rozwijać swoje uzdol-
nienia, uczyć się czegoś dla przyjemności. A także jest pokój 
będący zarazem kuchnią i jadalnią, gdzie dzieci codziennie 
jedzą posiłki. 

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia muzycz-
no-wokalne i teatralne, prowadzone przez muzyka Krzysz-
tofa Matuszaka oraz aktorów Marka i Joannę Wójcickich. 

Dzieci co roku ćwiczą kolędy do wystawianych przez siebie 
jasełek oraz piosenki prezentowane podczas różnych imprez 
okolicznościowych, a jest ich w ciągu roku wiele. Na Dzień 
Mamy i Taty odbywają się próby występów kabaretowych, 
zwykle bardzo wesołych i żartobliwych.

Sporo dzieci uczestniczy chętnie w zajęciach plastycz-
nych prowadzonych przez panią Joannę Jankowską. Inne 
preferują hip hop, jeszcze inne po prostu się bawią zabawka-
mi, na przykład kolejką, czy grami planszowymi, niektóre sie-
dzą przy stolikach, rozmawiają lub przyglądają się zajęciom 
kolegów. Ważne jest, żeby dzieci mogły się zrelaksować, 
mają też wielką potrzebę zwierzeń, zrozumienia i aprobaty. 
Co chwila do pani Elżbiety podchodzi któreś z dzieci, przy-
tula się i opowiada o tym, co dla niego jest ważne. Panie 
wychowawczynie również nie szczędzą dzieciom ciepłych 
gestów i uwagi, bo „one tego bardzo potrzebują, przecież 
różnie mają w domu”. 

W programie ogniska bardzo ważną rolę odgrywa pomoc 
w odrabianiu lekcji. I widać, że dzieciom bardzo zależy na 
tym, żeby się dobrze uczyć. „Ognisko jest pożyteczne – mówi 
9-letnia Karolina – bo poprawiły mi się oceny w szkole”. Dwie 
inne dziewczynki podchodzą, aby pochwalić się czwórko-
wymi i piątkowymi wynikami sprawdzianów z matematyki. 
9-letni Piotrek chodzi do ogniska drugi rok i mówi: „Wszystko 
tu jest fajne, najbardziej lubię panie, bo są miłe i pomagają 
nam w lekcjach”. 

Dzieci, które przychodzą do ogniska, przeważnie mają 
znaczne zaległości w nauce, których bez pomocy nie by-

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD na placu Hallera w Warszawie

Lubię tu przychodzić

Z plakatu Fundacji BGŻ BNP Paribas: 
Najlepszą inwestycją jest wspieranie tych, którzy będą tworzyć naszą przyszłość.

W środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD przy pl. Hallera w War-
szawie
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łyby w stanie nadrobić. Ale dzięki pomocy, udzielanej przy 
rozwiązywaniu zadań z matematyki czy pisaniu wypraco-
wań z polskiego i ćwiczeń z angielskiego, drugoroczność 
zdarza się rzadko. Są też dzieci, którym pomaga logopeda, 
a to ważne, bo dobra wymowa jest potrzebna nie tylko w 
szkole, ale także w codziennym życiu, a już na pewno w 
konkursach recytatorskich organizowanych w szkołach i 
dzielnicowych domach kultury. Ogromnie ważne są także 
zajęcia informatyczne, bo większość dzieci nie ma w domu 
komputerów, ale w ognisku są, a pan informatyk pomoże i 
przystępnie wytłumaczy każdy problem. – Z trzydzieściorga 
dzieci zapisanych do ogniska trzy czwarte wymaga syste-
matycznej pomocy, wzmacniania motywacji do wysiłku 
– mówi pani Pogońska – dlatego w naszym ognisku po-
wstało pogotowie lekcyjne podobne do tego, które od 2013 
roku funkcjonuje w ognisku TPD przy Wileńskiej w ramach 
projektu rewitalizacji. 

Ale nie tylko w pomieszczeniach ogniska podopieczni 
spędzają czas. Systematycznie organizowane są wyjścia 
do kina, teatru, na basen, do parku linowego, na ściankę 
wspinaczkową czy do stadniny „Pociecha” położonej na 
niedalekich, nadwiślańskich terenach; powodzeniem cieszą 
się pikniki z grillowaniem, festyny, coroczny obrzęd topienia 
Marzanny i różne inne imprezy. 

Placówka dba również o kontakty z rodzicami. Dwa 
razy w roku odbywają się pikniki rodzinne, wiosenny i 
jesienny w ognisku przy Wileńskiej, bo jest tam duży 
ogrodzony teren odpowiedni do zorganizowania gier i 
zabaw oraz pokazów twórczości dzieci, przedstawień i 
innych prezentacji artystycznych. Inną formą współpracy 
z rodzicami są zajęcia prowadzone przez specjalistów 
(pedagogów, prawników, psychologów), mające na celu 
wzmocnienie umiejętności rodzicielskich, poradnictwo 
wychowawcze, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu 
rozmaitych życiowych problemów. Rodzice, przeważnie 
przychodzą matki, mogą wtedy również bezpośrednio 
porozmawiać o swoich rodzinnych i wychowawczych 
kłopotach (program BAZA i TUPRAGA.WAW.PL).

Podopieczni ogniska uczestniczą w wielu różnych projek-
tach, które mają na celu kształtowanie postaw społecznych, 
umiejętności funkcjonowania w grupie, zapobieganie uzależ-
nieniom, szanowania mienia społecznego, o czym informują 
już same nazwy programów np. „Świat bez wandalizmu”, 
„Radość pomagania” czy „Żyć zdrowo”. Realizację wielu 
z nich wspomagają zaprzyjaźnieni sponsorzy m.in. Tesco, 
T-Mobile czy firma Johnson.

Oferta ogniska wciąż jest wzbogacana o nowe inicja-
tywy. Powodzeniem cieszą się zajęcia taneczne z modną 
ostatnio „Zumbą”, od września realizowany jest projekt 
„Muzyka jest dla wszystkich”. Muzycy Adam Mazurek i Mi-
kołaj Tabako uczą dzieci i młodzież gry na instrumentach, 
zachęcają do pisania tekstów, pomogli w nawiązaniu kon-
taktu z zespołem hip hopowym towarzyszącym popularne-
mu raperowi Bilonowi, który w swoim studio na Mokotowie 
wspólnie z dziećmi śpiewał i pomagał w opracowywaniu 
planowanego nagrania płytowego. Wychowankowie cho-
dzą również na koncerty m.in. do Filharmonii czy Sinfonii 
Varsovia. A na wiosnę wznowiona zostanie współpraca z 
klubem rowerowym „Trybik”.

Pojawiła się też potrzeba organizowania zajęć dla mło-
dzieży, gimnazjalnej i starszej, która chce przychodzić do 

ogniska, bo zna to miejsce jako przyjazne i bezpieczne. 
– Klub młodzieżowy dla wychowanków ogniska, i nie 
tylko, jest bardzo potrzebny – ocenia Elżbieta Pogońska 
– potrzebne są dobre wzory i możliwości przyjemnego i 
pożytecznego spędzania wolnego czasu. Dodatkowym 
walorem klubu jest to, że starsi pomagają młodszym ko-
legom, czują się potrzebni, rodzi się poczucie solidarności 
środowiskowej, oczywista staje się zasada wzajemnej 
pomocy. 

Pobyt w ognisku procentuje. Wielu wychowanków zdoby-
wa wykształcenie i dobre kwalifikacje, pracują jako cukierni-
cy, fryzjerzy, handlowcy, kucharze, niektórzy skończyli studia 
wyższe przeważnie w takich specjalnościach jak pedago-
gika, resocjalizacja, ekonomia. Założyli rodziny i nierzadko 
odwiedzają ognisko z własnymi dziećmi. Stopniowo ognisko 
staje się placówką coraz bardziej środowiskową nie tylko dla 
dzieci z problemami, ale i dla innych; miejscem, gdzie można 
nie tylko podciągnąć się w nauce, ale także rozwijać swoje 
zainteresowania i talenty. Pomagają w tym oddani dzieciom 
wychowawcy, współpracujący z placówką nauczyciele, ro-
dzice, wolontariusze. 

Kompleksowa i wszechstronna pod względem wycho-
wawczym działalność ogniska jest możliwa dzięki pomocy 
finansowej miasta, w ramach 3-letniej umowy, która jest rea-
lizowana za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Praga Północ. 
Środki finansowe, przyznane na prowadzenie placówki, 
pokrywają wydatki na media, dożywianie dzieci, organizację 
ich czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wynagrodzenia 
pracowników. Potrzeby placówki wspomagane są również 
przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. War-
szawy, jak również Urząd Dzielnicy, na którego stronach 
internetowych można przeczytać, że ważnym zadaniem 
programu rewitalizacji jest m.in. reintegracja społeczna 
dzieci i młodzieży, organizowanie wsparcia edukacyjnego, 
rozwój zainteresowań, przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
urzędami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich 
rodzin. 

Dla ogniska oznacza to możliwość organizowania 
dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania, np. 
wyjść o charakterze kulturalnym, zajęć sportowych, arty-
stycznych, socjoterapeutycznych, poradnictwa psycholo-
gicznego i prawnego, a nawet interwencji w sytuacjach 
kryzysowych, jak również szkoleń dla rodziców i wycho-
wawców, popularyzowanie dobrych wzorów wychowaw-
czych czy organizowanie wycieczek. 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD przy placu 
Hallera działa – tak jak inne podobne placówki – w oparciu 
o środki finansowe pozyskiwane w drodze aplikacji i konkur-
sów oraz sporadyczne wsparcie sponsorów. Byłoby dobrze, 
gdyby tak potrzebne społecznie i dobrze działające placówki 
miały zagwarantowane fundusze na stałe lub przynajmniej 
na znacznie dłuższe, wieloletnie okresy. Przemawiają za tym: 
specyfika pracy wychowawczej, potrzeby środowiskowe 
oraz interes społeczny.

Irena Malanowska

ZABAWA W MUZYKĘ – zespołowe muzykowanie, nauka gry na instrumentach 
z udziałem dzieci i młodzieży ze środowiskowych ognisk wychowawczych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na warszawskiej Pradze. Program Fundacji BGŻ 
BNP Paribas realizowany przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich. 
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W Centrum Re-
habilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Hele-
nów” w dniu 25 lu-
tego 2016 r. odbyło 
się uroczyste otwar-
cie nowej sali reha-
bilitacyjnej, będącej 
kolejnym etapem w 
wyposażaniu ośrod-
ka w nowoczesne 
możliwości i urzą-
dzenia terapeutycz-
ne, służące dzieciom 
niepełnosprawnym. 
Wśród gości bio-
rących udział w tej 
uroczystości obecna 
była Pierwsza Dama 

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP. 
Zebrani z uwagą wysłuchali informacji dyrektora Centrum 

Zbigniewa Drzewieckiego o historii „Helenowa”, roli, jaką 
ośrodek pełni w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, szko-
łach funkcjonujących w placówce. Dyr. Drzewiecki nawiązał 
również do początków „Helenowa”, który swoje powstanie 
zawdzięcza darowiźnie małżeństwa Bronisławy i Kazimie-
rza Dłuskich, mówił o wizytach Marii Skłodowskiej-Curie w 
ośrodku, a także o częstych odwiedzinach i spotkaniach z 
helenowskimi dziećmi Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod-
kreślił także rolę lady Sue Ryder i fundacji jej imienia, dzięki 
której udało się zrealizować wiele inicjatyw, m.in. wybudować 
przedszkole dla niepełnosprawnych małych dzieci. 

Podczas spotkania wypowiedziało się również wiele osób 
reprezentujących pracowników Centrum, rodziców dzieci i 
licznych sympatyków. Podkreślano, że w „Helenowie” łączy 
się harmonijnie rehabilitację z nauką, a system edukacji 
obejmuje dzieci od przedszkola po liceum. Pani Dorota My-
ślińska, dyrektor helenowskiego LO, powiedziała, że celem 
nauczania dzieci niepełnosprawnych jest takie wyposażenie 
ich w wiedzę i umiejętności, aby mogły z powodzeniem funk-
cjonować w tzw. społeczeństwie otwartym. Po ukończeniu 
nauki absolwenci pracują, zdobywają nowe kwalifikacje, koń-
czą rozmaite kursy dodatkowe, a niektórzy studia wyższe. W 
ciągu roku szkolnego uczniowie mają okazję do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, bywają w teatrach, na koncertach, 
w muzeach, uczestniczą w imprezach sportowych itp. 

Warto także przytoczyć słowa jednej z matek, która 
powiedziała, że „dzieci są tu szczęśliwe, bo przebywają w 
otoczeniu ludzi, którzy mają ciepłe serca”. 

Pani Prezydentowa powiedziała, że cieszy się ze spotka-
nia z tyloma wspaniałymi ludźmi, którzy służą dzieciom, jak 
tylko to jest możliwe, podziwia także wszechstronność dzia-

łań prowadzonych w „Helenowie” na rzecz podopiecznych. 
Wpisała się również do księgi pamiątkowej. 

Następnie Agata Kornhauser-Duda wspólnie z Wie-
sławem Kołakiem, prezesem ZG TPD i Małgorzatą Skó-
rzewską-Amberg, prezes Fundacji Sue Ryder dokonała 
uroczystego przecięcia wstęgi do nowej sali rehabilitacyjnej. 
Podczas uroczystości dzieci wręczyły Pierwszej Damie i innym 
osobom prezenty w postaci prac własnoręcznie wykonanych. 
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Wiesław Kołak wyraził radość i zadowolenie z wizyty Pani Pre-
zydentowej w „Helenowie”, opowiedział krótko o działalności 
TPD skierowanej do innych dzieci w całym kraju, nie tylko 
niepełnosprawnych. Wkrótce, powiedział, będziemy obcho-
dzić jubileusz 100-lecia Towarzystwa, a to znaczy, że dobrze 
wypełniamy naszą misję służenia dzieciom. Z kolei Pani Pre-
zydentowa życzyła, aby ta nowoczesna sala rehabilitacyjna 
przyniosła oczekiwane efekty i wiele satysfakcji. Powiedziała, 
że jest pod wrażeniem pracy i dokonań „Helenowa” oraz praw-
dziwie rodzinnej atmosfery panującej w tym miejscu.

Informację o tym wydarzeniu można przeczytać również 
na stronie www.prezydent.pl w zakładce Pierwsza Dama. 

Irena Malanowska

Więcej zdjęć oglądaj na okładce, str. 34.  

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 

Pierwsza Dama  
otwiera nową salę rehabilitacyjną

W „Helenowie”
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Od 1 kwietnia br. wchodzi w życie program „Rodzina 
500 +”, który oznacza realną pomoc dla polskich rodzin. 
Z wypłat mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci 
do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich 
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z 
dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma 
rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z 
dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 
1200 zł netto. Dodatkowe 500 zł na każde dziecko otrzymają 
także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Świadczenie przysługuje bez względu na stan cywilny 
rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których 
rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz 
rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypad-
ku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, 
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci 
z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno 
wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodo-
wego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. 

Ważne jest, że dziecko do 25. roku życia, będące na 
utrzymaniu rodziców, bierze się pod uwagę przy obliczaniu 
dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat 
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na 
osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowy-
wania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Wypłatą świadczeń wychowawczych zajmować się będą 
gminy. W sprawach, w których zastosowanie będą miały 
unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie 
województw. 

Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gmi-
nach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację 
świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjo-
nujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczą-
cych świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze 
będzie mogło być realizowane w danej gminie w urzędzie 
gminy/miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w 
ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organi-
zacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu 
miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do 
realizacji świadczeń socjalnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać 
jeden raz w roku, osobiście w gminie lub drogą internetową. 
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą 

dokumentowały sytuację dochodową, dołączając do wnio-
sku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina 
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i 
kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej. 

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione 
będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co 
roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. 
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o 
świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, 
jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jed-
nocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe 
dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać 
tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszyst-
kie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób 
dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem 
na konto.

Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierw-
szych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 
1 kwietnia; pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność 
wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym 
momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie 
wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co 
do zasady, dla osób korzystających z programu, okres rozli-
czeniowy będzie trwał od 1 października br. do 30 września 
następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy 
okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia, bę-
dzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie 
będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy 
program wejdzie w życie.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium 
dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. 
Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę po-
zostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. 
Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok 
życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium do-
chodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody 
na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł 
miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wy-
sokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności 
m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatko-
wane. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność 
gospodarczą.

Nowe programy pomocy oznaczają realne wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz bezpłatną pomoc prawną dla osób 
niezamożnych.

Aby żyło się lepiej
Rodzina 500+
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Świadczenie 500+ nie będzie liczone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, 
dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych. Świadczenie to nie będzie przysługiwać, 
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podob-
nym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie 
UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy 
organ poinformuje o tym fakcie właściwego marszałka wo-
jewództwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do 
właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski 
do UE, tj. od ponad 11 lat, funkcjonuje w systemie świadczeń 
rodzinnych i eliminuje możliwość jednoczesnego pobierania 
świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

Ustawa wprowadzającą program Rodzina 500+ została 
przyjęta przez Sejm i Senat. Szacunkowe wydatki na realiza-
cję programu w 2016 r. wyniosą 17,2 mld zł, a w przyszłym 
roku ogólna kwota wsparcia wyniesie 23 mld zł, z czego 11 
mld zł jest adresowanych do rodzin wiejskich.

* * *

Bezpłatne porady prawne

Od początku roku 2016 zaczął funkcjonować system 
darmowej pomocy prawnej. Utworzono 1524 punkty nieod-
płatnej obsługi prawnej na terenie całego kraju (minimum 2 
w każdym powiecie). Niektóre z nich prowadzi Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. 
• Zarząd Główny TPD prowadzi punkt w Warszawie przy 

ul. Konwiktorskiej 3/5 czynny w poniedziałki, wtorki, 
czwartki w godz. 16.00–20.00 oraz w środy i piątki w godz. 
12.00–16.00,

• Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD prowadzi 
punkt w Szczecinie przy ul. Rydla 39–40. 
Informacje na temat wszystkich punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w całej Polsce można znaleźć na stronie:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/
news,7763,harmonogramy-prac-punktow-nieodplatnej-po-
mocy.html

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje oso-
bie fizycznej, która:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o 

udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej ma przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobra-
nego świadczenia, lub

• posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
• uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego lub posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego, lub nie ukoń-
czyła 26 lat lub ukończyła 65 lat lub w wyniku wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicz-
nej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Uwaga: prawnik wymaga okazania dokumentu potwier-

dzającego ww. kryteria i tylko po jego okazaniu można 
pomoc otrzymać. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie 
osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-
gujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obo-
wiązkach; wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w niektórych sprawach, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym; lub sporządzenie projektu pisma o 
zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie ad-
wokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: po-
datkowych związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej; zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom 
uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielają-
ca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność 
z ważnych powodów. 

Rodzina 500+: opracowane na podst. mat. inf. Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej.
Bezpłatne porady prawne: opracowano na podstawie Ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej – Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2015 r., Poz. 1255

Szczęście

Gdzie jest szczęście?
Wszyscy go szukamy,
Każdy o nim marzy,

Pędzimy w jego kierunku
Bez opamiętania.  

Ale szczęścia nie trzeba szukać.
Ono jest. 
Leży nawet na chodniku,
Mokrym od deszczu.
Trzeba je tylko podnieść.

Bo ono jest.
W chłodnym powietrzu letniej nocy,
W ciepłym spojrzeniu na ulicy,
W tej chwili,
I w następnej też,
Zawsze.

Bo nosimy w sobie szczęście.
Musimy tylko patrząc,
Widzieć.

Katarzyna Pomykała

Wiersz napisała 15-letnia Kasia Pomykała, uczennica gimnazjum, na XIII Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki TPD, który został zorganizowany w 2009 roku. Wiersz 
został zamieszczony w tomiku „Iskierka Radości”. Opracowała Jolanta Szklarska
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Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przyjęty w dniu 
13 czerwca 2015 r. uchwałą XVII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego Delegatów TPD, w §21 pod nazwą Organy 
Towarzystwa ustala, co następuje:
1. Organami krajowymi Towarzystwa są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Rozjemcza.
2. Organami oddziału regionalnego są:
1) Regionalny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Regionu,
3) Regionalna Komisja Rewizyjna.
3. Organami oddziału lokalnego (gminnego, miejskiego, 

dzielnicowego, powiatowego, okręgowego) są:
1) Zebranie delegatów,
2) Zarząd oddziału,
3) Komisja rewizyjna oddziału.
4. Organami koła przyjaciół dzieci są:
1) Walne zebranie koła,
2) Zarząd koła,
3) Komisja rewizyjna koła.

A jak tę kwestię uregulowano w statucie TPD obowiązu-
jącym do dnia 12 czerwca 2015 r. 

W § 20 pod nazwą Władze Towarzystwa określono, że 
komisje rewizyjne wszystkich szczebli są władzami Towa-
rzystwa. Odpowiednio: krajowymi, regionalnymi, oddziału 
(gminnego, miejskiego, dzielnicowego, powiatowego, okrę-
gowego) i koła TPD.

Z powyższego wynika, że określenie „Władze Towarzy-
stwa” zastąpiono określeniem „Organy Towarzystwa”, co 
jest koherentne z treścią § 31 ust. 5 statutu TPD, mówiącą, 
iż „Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział 
w posiedzeniach zarządu oddziału i jego prezydium z 
głosem doradczym”.

Komisje rewizyjne oddziałów (kół) są więc organami 
kontroli Towarzystwa na terenie oddziału (koła TPD),  a nie 
władzą Towarzystwa, co dotyczy również Głównej Komisji 
Rewizyjnej TPD.

Eksponując tę statutową sekwencję pragnę podkreślić, że 
członkowie komisji rewizyjnych wszystkich szczebli są (po-
winni być !) życzliwymi doradcami zarządów kół i oddziałów 
TPD w sprawach merytorycznych, organizacyjnych a zwłasz-
cza finansowo-gospodarczych, a nawet współrealizatorami 
wspólnie przyjętych zadań.

Wydaje się, że działalność Głównej Komisji Rewizyjnej 
TPD i wielu terenowych komisji rewizyjnych,  np. Łódzkiej, 
Mazowieckiej i Śląskiej, jest dobrym przykładem wspólnych 
przedsięwzięć w środowiskowej realizacji zadań statutowych 
ogniw i placówek TPD.

Zgodnie z obecną wersją statutu TPD (§ 28, ust. 1) 
Komisja Rewizyjna Koła kontroluje na bieżąco całokształt 
działalności koła, w szczególności gospodarkę finansową, 

składa sprawozdanie na zwyczajnym walnym zebraniu koła 
oraz przedstawia wniosek w przedmiocie absolutorium dla 
zarządu koła. Natomiast w ustępie 5 wymienionego para-
grafu przyjęto nowe uregulowanie stanowiące, że: „Walne 
zebranie koła, które nie posiada osobowości prawnej, 
może zrezygnować z utworzenia komisji rewizyjnej”. W 
takiej sytuacji zadania określone w ustępie pierwszym w 
kole wykonuje komisja rewizyjna stopnia nadrzędnego.

W odniesieniu do Komisji Rewizyjnej Oddziału (gminne-
go, miejskiego, dzielnicowego, powiatowego, okręgowego), 
w §31 ust. 1 i 3 statutu TPD przyjęto, że: „1. Komisja rewizyjna 
oddziału jest organem kontroli Towarzystwa na terenie od-
działu. 2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy: 
1) dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, kontroli i oceny 

całokształtu działalności zarządu oddziału,
2)  sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyj-

nych niższych stopni,
3)  kontrolowanie jednostek organizacyjnych niższego stop-

nia, także tych, które posiadają osobowość prawną, wy-
dawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień,

4)  składanie sprawozdań na zebraniu delegatów oddziału 
wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi ab-
solutorium dla ustępującego zarządu oddziału,

5)  przedstawianie zarządowi oddziału i jego prezydium uwag 
i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa”.
Identyczne uregulowania przyjęto w odniesieniu do Re-

gionalnej Komisji Rewizyjnej (§37 statutu TPD) i Głównej Ko-
misji Rewizyjnej (§41 statutu), ale w ustępie trzecim tego pa-
ragrafu zapisano ponadto, że: „Główna Komisja Rewizyjna 
koordynuje pracę społecznych zespołów ds. audytu”.

Faktem jest, że w cytowanych tekstach występują naj-
częściej takie wyrażenia jak: „sprawowanie nadzoru”, „kon-
trolowanie”, „organ kontroli” , jednak wracając do wcześniej 

Obrady XVII Krajowego Zjazdu TPD. Od lewej: Z. Newelska, K. Pleśniak,  
K. Sas, H. Romańczuk

Fo
t. 

I. 
M

al
an

ow
sk

a

Komisje Rewizyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Rola i zadania
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wyrażonej opinii pragnę wskazać, że w działalności komisji 
rewizyjnych wszystkich szczebli w sposób umiarkowany 
powinna występować kontrola, rewizja, nadzór – na rzecz 
takich form jak: wspólne z zarządem rozwiązywanie zaist-
niałych problemów, pomoc w interpretacji obowiązujących 
przepisów, prowadzenie rozmów wspierających uzasadnio-
ne decyzje zarządu oddziału czy koła TPD, które nie zawsze 
mogą być popularne w opinii członków TPD. Uważam, co 
akceptują członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej TPD, 
że w atmosferze racjonalnie zorganizowanej współpracy, 
rozwiązywanie trudnych problemów występujących w dzia-
łalności ogniw i placówek TPD staje się efektywniejsze i o 
wiele łatwiejsze.

Ważną kwestią jest również zachowanie podmiotowości 
statutowej komisji rewizyjnych oraz zarządów kół i oddziałów 
TPD, pełny przepływ informacji oraz wzajemne konsultowa-
nie stanowisk i podejmowanych decyzji.

W latach 2011–2014 Główna Komisja Rewizyjna, działa-
jąca w składzie:
– Alicja Andrzejewska – sekretarz
– Bogdan Piotrowski – wiceprzewodniczący
– Anna Gruszczyńska – członek
– Mateusz Korwin-Szymanowski – członek
– Henryk Romańczuk – przewodniczący,

zgodnie z § 41 statutu TPD dokonywała kontroli i oceny 
działalności Zarządu Głównego TPD, sprawowała nadzór 
nad działalnością komisji rewizyjnych niższego szczebla, 
kontrolowała ogniwa niższego szczebla, wnioskowała do 
Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego TPD o przyjęcie 
sprawozdań z działalności statutowej Towarzystwa za lata 
2011–2014. W roku 2014 członkowie Głównej Komisji Re-
wizyjnej odwiedzili następujące Oddziały Regionalne TPD: 
Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódzki, Małopolski, Ma-
zowiecki, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Wielkopolski i 
Zachodniopomorski. Były to różne okazje, w tym uroczyste 
sesje, zjazdy delegatów, audyty, poradnictwo w sprawach 
organizacyjnych, kontrole.

Główna Komisja Rewizyjna TPD, działająca obecnie w 
składzie:
– Alicja Andrzejewska – sekretarz,
– Wojciech Chojnacki – wiceprzewodniczący,
– Anna Gruszczyńska – członek,
– Zbigniew Krzemiński – członek,
– Henryk Romańczuk – przewodniczący,

wyraża przekonanie, że w kadencji (2015–2019) należy 
m.in. umacniać bazę Towarzystwa, a więc kół, oddziałów 
gminnych, miejskich, dzielnicowych i powiatowych. Więcej 
uwagi powinniśmy poświęcić doskonaleniu wiedzy o Towa-
rzystwie oraz naszym statucie. Niezbędne są różnorodne 
szkolenia – warsztaty, wymiana doświadczeń – m.in. z zakre-
su pozyskiwania dotacji na działalność statutową. Uznajemy, 
iż konieczne są szkolenia z zakresu księgowości i prowa-
dzenia spraw kadrowych, ponieważ jesteśmy poważnym 
pracodawcą dla ponad dwóch tysięcy osób.

Wyrażam przekonanie, że kadencja w latach 2015–2019 
– z Jubileuszem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
– będzie okresem twórczej działalności środowiskowej og-
niw i placówek TPD w całym kraju na rzecz rodziców i dzieci 
gorszych szans.

Henryk Romańczuk

Książka, którą warto przeczytać

O zaburzeniach przywiązania
Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, 

pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Funda-
cji Rodzin Adopcyjnych, ukazała się książka zatytułowana 
„Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży” będąca 
poradnikiem dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, co 
uwidocznione jest na tytułowej okładce. 

Autor, Chris Taylor, psycholog i terapeuta współpracujący 
na co dzień z dziećmi i młodzieżą, opisuje różne style przy-
wiązania. Mówi o tym, jak przeżycia z wczesnego dzieciństwa 
wpływają na późniejsze zachowanie ludzi. Udziela wskazówek, 
jak opiekunowie powinni zajmować się dziećmi, które doświad-
czyły traumatycznych przeżyć, przemocy i zaniedbania. Toteż 
książka może stanowić dużą pomoc w pracy wychowawców, 
opiekunów zastępczych, pracowników ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych, psychologów, pedagogów i innych osób, 
udzielających wsparcia dzieciom i ich rodzinom.

W kolejnym wydaniu „Przyjaciela Dziecka” postaramy 
się zamieścić szersze omówienie książki. Zainteresowa-
nych czytelników informujemy, że książka jest do nabycia 
w księgarniach oraz on-line w Gdańskim Wydawnictwie 
Psychologicznym. 

oprac. Dorota Kozłowska
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Wzorując się na szczecińskim oddziale Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, gdzie od lat prężnie działa Koło Pomocy 
Dzieciom z ADHD, postanowiliśmy pomagać nie tylko tym 
dzieciom, ale również dzieciom z zespołem Aspergera, 
gdyż uczniowie ci również borykają się z brakiem akcep-
tacji i niezrozumieniem w szkole, a ich rodzice potrzebują 
wsparcia, chociaż objawy zespołu Aspergera są inne, niż 
objawy ADHD. 

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym po-
krewnym z autyzmem. Jego nazwa pochodzi od nazwiska 
dr. Hansa Aspergera, który opisał je już w 1944 roku, ale 
dopiero w 1981 roku zaburzenie to zostało nazwane imie-
niem tego wybitnego pediatry i psychiatry. W Polsce zaczęto 
diagnozować ten zespół jeszcze później, bo w 1996 roku. 
Dlaczego tak późno to się stało i co się działo wcześniej z 
tymi dziećmi?

Przez wiele lat dzieci z zespołem Aspergera były diag-
nozowane jako autystyczne albo po prostu przypinano 
im łatkę „dziwaka”. Do dnia dzisiejszego wielu ludzi, na-
wet bliskich takiemu dziecku nie traktuje jego diagnozy 
poważnie, komentując działania rodziców na przykład w 
ten sposób: „Czemu na siłę doszukujesz się problemów? 
Przecież on jest wyjątkowo inteligentny i elokwentny, nic 
mu nie jest!”. Rzeczywiście, często uczniowie z zespołem 
Aspergera są wybitnie inteligentni i sprawiają na pierwszy 
rzut oka wrażenie dobrze wychowanych, kulturalnych i nad 
wiek rozwiniętych intelektualnie dzieci. Zwykle wybierają 
sobie dziedziny, w których stają się specjalistami, pamię-
tają każdy szczegół, rozumieją skomplikowane zależności 
i potrafią myśleć obrazowo, często trójwymiarowo. Jednak 
te dzieci płacą za swoje zdolności bardzo wysoką cenę. 
Już sama ich wiedza może onieśmielać innych. Są nad 
wiek poważne, co nie podoba się ani innym dzieciom, ani 
dorosłym. 

Taki „duży-malutki” rzadko znajduje akceptację wśród lu-
dzi, szczególnie że to nie są jedyne jego kłopotliwe cechy. Po 
pierwsze, z dużą trudnością porusza się w świecie ludz-
kich emocji, ironii, niejednoznaczności i „gierek”. Odczuwa 
emocje tak, jak każdy z nas, ale nie potrafi ich nazwać ani 
rozpoznać zarówno u siebie, jak i u innych. Nie potrafi dosto-
sować też swojej mimiki do odczuwanych emocji, co może 
prowokować innych ludzi do agresji, szczególnie że dziecko 
z zespołem Aspergera, nie rozumiejąc skomplikowanego 
świata społecznych gier, często czuje się atakowane i bywa, 
że reaguje wówczas napadem złości, krzycząc lub zamyka-
jąc się w sobie, przestając reagować na jakiekolwiek próby 
uspokojenia go; upodabnia się wtedy bardzo do dziecka z 
głębokim autyzmem. 

Na tym jednak nie kończą się wszystkie problemy z emo-
cjami. Zwykle dziecko jest emocjonalnie bardzo niestabilne. 

Łatwo się irytuje, łatwo wpada w złość, wykonując przy tym 
często dziwne ruchy, krzycząc lub tracąc kontakt z otocze-
niem. W kontraście z zauważalną od pierwszego kontaktu 
wysoką inteligencją, takie dziecko staje się dla swoich kole-
gów i nauczycieli zagadką, dziwakiem, z którym lepiej jest 
się nie zadawać. Zaczynają go unikać jak dżumy. Dziecko 
z zespołem Aspergera, któremu odpowiednio wcześnie się 
nie pomoże, szybko zostanie samotnikiem, zupełnie niera-
dzącym sobie w kontaktach z ludźmi. 

Kłopoty w sytuacjach społecznych nie sprowadzają się 
tylko do problemów emocjonalnych. Jeśli słyszysz od dzie-
cka odzywki w rodzaju: Czemu pan jest taki gruby?, Głupio 
pani wygląda w tej sukience!, czy Jak możesz tego nie 
rozumieć, jesteś głupi!, wypowiedziane bezbarwnym lub 
zirytowanym tonem, to z dużym prawdopodobieństwem 
masz do czynienia z takim właśnie dzieckiem. Szczerym 
i zagubionym, któremu, pomimo wrodzonej inteligencji, 
trudno zgadnąć samemu, że takie słowa mogą sprawić 
komuś przykrość. A nawet, jeśli już dowie się od dorosłych, 
że tak nie wolno, nadal to robi, gdyż mówi, zanim się nad 
swoimi słowami zastanowi i też nie dlatego, żeby chciało 
sprawiać przykrość, tylko dlatego, że jest impulsywne. 
Potem zwykle brnie dalej i upiera się przy swoim, gdyż 
tak jak każdemu, trudno jest mu się przyznać do popeł-
nionego błędu. 

Dzieci z tym zespołem np. dosłownie rozumieją przysło-
wia, dopóki nie wyjaśni im się dokładnie ich sensu. Poza 
tym każde słowo kojarzy im się z konkretnym znaczeniem 
i trzeba im wyjaśniać, zanim zapamiętają, że na przykład 
słowo „zamek” może mieć kilka znaczeń, które trzeba zgad-
nąć w zależności od kontekstu. Przychodzi im z trudnością 
to, czego inni uczą się intuicyjnie. Dlatego też trudno jest im 
zrozumieć niektóre żarty. 

To jednak nie wszystkie kłopoty społeczne takiego dzie-
cka. Przy tych wszystkich problemach zwykle dochodzi 
jeszcze jedna sprawa: wysoka inteligencja, która wbrew 
pozorom nie zawsze pomaga tym dzieciom. Po pierwsze, 
afiszowanie się ze swoją wiedzą jest często piętnowane przez 
rówieśników, którym trudniej przychodzi nauka. Po drugie, 
inteligencja w połączeniu z problemami z mimiką, mogą 
spowodować, że dziecko jest odbierane przez rówieśników 
jako wywyższające się. Po trzecie, takie dzieci tak często 
mają rację, że stają się przez to bardzo uparte, uważają, 
że zawsze mają rację i nie słuchają argumentów innych. I 
wreszcie po czwarte, świadomość swojej inteligencji często 
wyzwala skłonność do rządzenia, narzucania własnych za-
sad, co nie jest dobrze widziane ani przez rówieśników, ani 
przez dorosłych.

Jakby tego było mało, dzieci z zespołem Aspergera mają 
jeszcze kilka innych cech, utrudniających im codzienne 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie pomaga dzieciom z zespołem Aspergera

Inteligentne, ale zagubione
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życie np. sztywność zachowania, przywiązanie do utartych 
zwyczajów i rytuałów, bardzo ostre reakcje na wszelkie 
zmiany w codziennym rytmie dnia. Dzieci te chcą stabilnych 
zwyczajów, gdyż bez nich się gubią i irytują. Mają też zabu-
rzoną teorię umysłu, co znaczy, że bardzo trudno jest im się 
domyślić, co myśli i czuje inny człowiek, a jeśli już przyjmują 
jakieś założenia, to przywiązują się do swoich przekonań i 
nie próbują ich zweryfikować, uważając je za pewnik. Na 
przykład dziecko z zespołem Aspergera może uznać, że 
miło uśmiechający się do niego człowiek śmieje się z niego, 
więc reaguje agresywnie. Często cechuje je nadwrażliwość 
lub mała wrażliwość na różne bodźce zewnętrzne, na przy-
kład dźwiękowe, czuciowe i zapachowe; dają się zauważyć 
niezborne, sztywne ruchy, niezgrabność w poruszaniu się, 
kłopoty z ładnym rysowaniem i pisaniem. To wszystko po-
głębia w tych dzieciach poczucie, że są inne, nierozumiane 
i skazane na samotność.

 Każde dziecko z tym zespołem wymaga systematycznej 
pracy i pomocy, aby mogło łatwiej radzić sobie z codzien-
nością, dostosować się do życia w społeczeństwie i zamiast 
coraz bardziej odsuwać się od innych ludzi – zacząć się na 
nich otwierać. Wtedy coraz bardziej uwidoczniają się ich 
wspaniałe cechy: mądrość, uczciwość, prawdomówność, 
pracowitość i lojalność, a także chęć do opiekowania się 
słabszymi oraz przywiązanie do rodziny. Warto tak pożą-
dane cechy zauważyć w tych dzieciach i spowodować, że 
będą dominować nad nie zawsze akceptowanymi zacho-
waniami. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że 
doprowadzenie do takiej sytuacji wymaga wiedzy i cierp-
liwości od rodziców, którzy najpierw muszą pogodzić się 
z diagnozą, potem zdobyć należytą wiedzę o problemach 
swojego dziecka i o tym, jak można mu pomóc, a następnie 
zapewnić mu terapię, wspieraną odpowiednimi działaniami 
w domu i konsekwentnym pokazywaniem, że inni ludzie 
mogą być źródłem wspaniałych przeżyć, a nie tylko samych 
przykrości. 

Dzieci z ADHD i zespołem Aspergera często przeja-
wiają zachowania nierozumiane i nieakceptowane przez 
otoczenie, które mylnie przypisuje im złą wolę i złe wycho-
wanie. Aby pomóc takiemu dziecku, potrzebna jest terapia 
i odpowiednie postępowanie dorosłych, głównie rodziców 
i nauczycieli. Jednak jest to bardzo trudne, gdyż ani na-
uczyciele ani tym bardziej rodzice zwykle nie są gotowi 
na takie wyzwania. Nauczyciele w czasie studiów mają w 
programie tylko kilka godzin zajęć na ten temat, zaś rodzice 
próbują pomagać dziecku intuicyjnie, co często kończy się 
poczuciem niemocy i depresją. Doświadczenie pokazuje, 
że skuteczne radzenie sobie z tym problemem wymaga 
solidnej, specjalistycznej wiedzy. Dzieciom z ADHD lub 
zespołem Aspergera potrzebna jest pomoc kompleksowa. 
Zaangażowani w nią powinni być nie tylko rodzice, ale rów-
nież szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, lekarz 
psychiatra lub neurolog i doświadczeni terapeuci. 

Wiadomo też, że wielką rolę gra czas, w którym roz-
poczniemy fachową terapię. Jeśli uda nam się zdążyć z 
pomocą, dziecko ma dużą szansę nauczenia się, jak żyć w 
zgodzie z innymi, mimo swoich deficytów. Jeśli nie stanie się 
to wystarczająco wcześnie, sprawy mogą potoczyć się tak, 
jak w opisanym niżej przypadku.

Pewnego dnia zadzwoniła do mnie Patrycja, która szukała 
ośrodka socjoterapeutycznego dla jej jedenastoletniego syna 
z zespołem Aspergera. Mówiła:

– My już nie widzimy innego wyjścia. Wyczerpaliśmy 
wszystkie możliwości. Nie pomagają ani kary, ani nagrody, 
ani zakazy. Nie pomogły też pobyty w różnych szpitalach. 
Szkoła nam „pomaga”, wysyłając kolejne pozwy do sądu. 
Jesteśmy z mężem zupełnie wykończeni nerwowo. Jedyne 
wyjście to ośrodek.   

– Nie ma chyba dla dziecka gorszego stresu niż rozłąka 
z rodzicami – odpowiedziałam – przemyśl jeszcze raz tę 
decyzję.

– Ale my już naprawdę zrobiliśmy wszystko, co się dało, 
a przecież mamy jeszcze w domu młodsze dziecko. Wciąż 
powtarzałam: „Jeśli się nie poprawisz, będą cię wychowywać 
obcy ludzie.” Ani prośbą ani groźbą, żadnej poprawy. Jak 
grochem o ścianę.

W tym momencie, po raz kolejny w czasie tej rozmowy, 
poczułam się bezradna. A jednocześnie nasuwały się pyta-
nia: Dlaczego wcześniej nikt tej mamie nie powiedział, jak 
można zastąpić kary, zakazy i straszenie? Czemu nikt jej 
nie uprzedził, jak działa samospełniająca się przepowied-
nia? Czemu nikt jej nie powiedział, że objawów zespołu 
Aspergera nie zwalczy się samymi tabletkami i szpitalem? 
I czy mamy jeszcze szansę pomóc Tomkowi, skoro jego 
własna mama uważa, że zrobiła już dla niego wszystko, 
co mogła?

Rodzic, który dowiedział się, że jego dziecko ma zespół 
Aspergera lub ADHD, jest w tym momencie najczęściej na 
skraju wyczerpania nerwowego. Całe lata obwiniania rodzi-
ców przez najbliższą rodzinę, sąsiadów i nauczycieli dają 
o sobie znać. Dlatego uzyskanie diagnozy po długich mie-
siącach poszukiwań przyjmują oni z jednej strony z pewną 
ulgą, że to jednak nie ich wina, a z drugiej strony paraliżująco 
działa strach o przyszłość dziecka. 

Podobne uczucia przeżyłam kiedyś sama, dlatego jest mi 
łatwiej zrozumieć, jak samotny i bezsilny bywa rodzic dziecka 
z zespołem Aspergera. Osiem lat temu, gdyby nie wsparcie 
innych rodziców, mogłam być w sytuacji, w której dzisiaj 
znalazła się Patrycja. Dlatego niedawno, dzięki zachętom, 
inspiracji i pomocy prezesa koszalińskiego TPD Henryka 
Zabrockiego, założyliśmy Koło Pomocy Dzieciom z ADHD 
i Zespołem Aspergera przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 
w Koszalinie. Mówiąc o ludziach, dzięki którym powstało 
nasze Koło, chcę wspomnieć też o Tamarze Olszewskiej-
Watracz i Joasi Rysz, które w 2015 roku zorganizowały 
w szczecińskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci szereg spot-
kań w ramach projektu „Adhd Wyzwanie Społeczne Czy 
Negacja?”. Dzięki nim i innym uczestnikom tych spotkań 
dowiedzieliśmy się, że łączą nas wspólne cele. Wierzymy, 
że uda nam się pomóc dzieciom i rodzicom, zanim znajdą 
się na miejscu Patrycji.

Działalność naszego koła rozpoczęliśmy od zorgani-
zowania pomocy dla rodziców, ponieważ są oni najbliżsi 
dziecku i mają najtrudniejsze zadanie. Dlatego prowadzimy 
cotygodniowe spotkania, podczas których rodzice poznają 
się, dzielą się problemami związanymi z wychowaniem 
dzieci, wspierają się w sytuacjach kryzysowych i otrzymują 
najważniejsze informacje dotyczące możliwości i sposobów 
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uzyskania diagnozy, zasad opieki i terapii oraz metod wycho-
wawczych, które są najskuteczniejsze w przypadku dzieci z 
tymi zaburzeniami. Na niektórych spotkaniach bywa nawet 
mój dorosły już syn, który chętnie odpowiada na pytania 
rodziców o to, jak się czuł i jak sobie radził jako dziecko do-
tknięte tym problemem. Następnym krokiem będą regularne 
zajęcia terapeutyczne i opiekuńcze dla dzieci. Zamierzamy 
też organizować szkolenia i warsztaty dla rodziców, pedago-
gów i nauczycieli. Jeśli okaże się to potrzebne, zorganizuje-
my więcej grup wsparcia, w tym również grupę superwizyjną 
dla nauczycieli i pedagogów. 

Równolegle planujemy powstanie następnych kół: dla 
dzieci z autyzmem i dla dzieci z cukrzycą. Chcemy też poma-

W dniu 24 stycznia br.w Nowym Dworze Mazowieckim, 
w kawiarni Relax, odbyła się kostiumowa zabawa karnawało-
wa. Organizatorem imprezy było nowodworskie Koło Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo. Zabawa taneczna 
miała charakter integracyjny, oprócz gospodarzy wzięli w niej 
udział uczestnicy Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
przy TPD w Legionowie i Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Ząbkach.

Zarówno niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie poprze-
bierani w wymyślne kostiumy bawili się wspaniale. Nasze 
Koła – napisał pan Waldemar Białorucki – współpracują z 
sobą, a ich przedstawiciele spotykają się i organizują wspól-
ne przedsięwzięcia. Członkowie grupy teatralnej „Słoneczni”, 
składającej się z podopiecznych i wolontariuszy nowodwor-
skiego Koła, zostali uhonorowani dyplomami w podziękowa-
niu za udział w występach artystycznych, takich jak Jasełka 
czy Misteria Paschalne. Bal karnawałowy rozpoczął się 
wykonaniem przez „Słonecznych” piosenki pt. „Pocztówka 
do Świętego Mikołaja”. Piosenka jest częścią przedstawienia 
jasełkowego przygotowanego przez panią Irenę Bernat, 
a wykonanego w całości dla sponsorów i zaproszonych 
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Od 1 lutego br. w Starych Bielicach koło Koszalina działa nowa placówka TPD 
o charakterze opiekunczym, wychowawczym i terapeutycznym.

gać w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie zdolnym. Do 
TPD zgłaszają się ludzie, którzy chcą swoją pracą wesprzeć 
takie działania. Jednak na zorganizowanie regularnych, 
specjalistycznych zajęć, szkoleń i warsztatów potrzebne 
są środki finansowe i to jest zadanie, które teraz stoi przed 
nami. Bo pomoc organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci jest bezpłatna.

Wierzę, że dzięki Kołu Pomocy Dzieciom z ADHD i Ze-
społem Aspergera uda nam się zmienić sytuację dzieci 
będących nawet w tak trudnej sytuacji jak syn Patrycji. 
Wystarczy, żeby rodzic dał sobie i dziecku szansę. Żeby 
przyszedł i posłuchał. Jestem przekonana, że z czasem uda 
nam się tchnąć w niego nowe siły i optymizm. Że uda nam 
się zachęcić go do tego, aby zdobył wiedzę o tym, jak może 
pomóc swojemu niezwykłemu dziecku.

Jeśli jesteś rodzicem, którego niepokoi zachowanie dzie-
cka, odwiedź nas. Może znajdziesz wśród nas bratnie dusze 
i pomoc? Bardzo na to liczymy i zrobimy wszystko, co w 
naszej mocy, aby tak się stało. Zapraszamy też serdecznie 
wszystkich rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzenia-
mi, chcących znaleźć wsparcie, przyjaciół, chwilę oddechu 
lub znaleźć dla swojego dziecka bezpłatną terapię. A jeśli 
znasz kogoś, komu moglibyśmy pomóc, pokaż mu proszę 
ten artykuł.

Dorota Zaborowska 

Zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 16:30 do 18:30 (tylko w dni 
szkolne) do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Okręgowy 
w Koszalinie, ul. J. M. Piłsudskiego 11–15 (II piętro), telefon: 0 94 342 56 27; 
www.dosia.eu/k

Patrycja w rzeczywistości ma inne imię. 

gości podczas spotkania wigilijnego, a także na specjalne 
zaproszenie dla uświetnienia wigilii zorganizowanej dla pra-
cowników jednej z nowodworskich firm współpracującej z 
naszym kołem. 

Jedną z wielu atrakcji była loteria fantowa, którą zor-
ganizował Zarząd Koła w Nowym Dworze. Loteria cieszyła 
się ogromnym powodzeniem, uzyskane fundusze zostały 
przeznaczone na cele statutowe. Muzyczną część balu 
poprowadził pan Bogdan Świątek, właściciel lokalu Relax, 
od lat organizujący  imprezy, cieszące się ogromnym powo-
dzeniem m.in. u osób niepełnosprawnych. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się tańce i występy karaoke, kiedy scena 
oblężona była przez zaprzyjaźnionych niepełnosprawnych 
z Ząbek, Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. W 
licznych konkursach przeprowadzonych pod kierunkiem 
pana Bogdana brali udział dorośli i dzieci, wszyscy bawili 
się doskonale. W trakcie trwania imprezy uczestnicy zjedli 
obiad, były kawa, herbata, zimne napoje, słodycze. Zabawa 
skończyła się obietnicą spotkania ponownie za rok. 

oprac. I. Malanowska

Zabawa integracyjna 



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2016

Uroczystość w Sejnach  
 

Patriotyczne 
przedszkolaki

Przedszkole miejskie w Sejnach 20 czerwca 2014 roku 
przyjęło imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, którą celebrowali ksiądz biskup Ro-
muald Kamiński i ksiądz prałat, proboszcz Zbigniew Bzdak. 
Uroczystym akcentem było również poświęcenie sztandaru 
„Radosne Dzieci w Niepodległej Polsce”.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta 
do siedziby przedszkola.

Dyrektor placówki pani mgr Beata Dżwilewska wygło-
siła referat, podkreślając, że pierwszym honorowym oby-
watelem miasta Sejny był Marszałek Józef Piłsudski. 
Przywitała zaproszonych gości, wśród których byli m.in. 
poseł na Sejm pan Jarosław Zieliński, ks. biskup Romuald 
Kamiński, Wojewoda Podlaski pan Wojciech Dzierzgow-
ski, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, 
organizacji pozarządowych, wojskowych i fundatorów sztan-
daru. Wyrazy serdecznej wdzięczności zostały skierowane 
do wykonawczyni sztandaru pani Krystyny Brzezińskiej z 
Suwałk. W uroczystości wzięli udział również goście z Litwy 
- przedstawiciele oświaty z Druskiennik.

 Przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Mocarski 
mówił o zaakceptowaniu tej pięknej idei i podjęciu stosow-
nych uchwał przez władze samorządowe. Z kolei burmistrz 
pan Jan Kap odczytał akt nadania sztandaru i przekazał go 
placówce, na ręce pani dyrektor Dżwilewskiej. Po wystą-
pieniach zaproszonych gości zostało złożone ślubowanie, 
w którym przyrzekano służyć Ojczyźnie rzetelną pracą i 
postępowaniem, dbać o dobre imię przedszkola, godnie 
je reprezentować, szanować wszystkich ludzi, swoim po-

stępowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, 
dochować wierności sztandarowi przedszkola.

Pan poseł Jarosław Zieliński (obecnie wiceminister w 
MSW – red.), zabierając głos, podkreślił ważne znaczenie 
wartości patriotycznych w wychowaniu młodego pokolenia 
oraz życzył dzieciom, żeby zawsze były radosne. Wśród 
dzieci i dorosłych, mimo złej pogody, panowała radosna 
atmosfera, pełna wzajemnej życzliwości.

Warto dodać, że w dniu imienin Józefa, 19 marca 2015 
roku, w Ośrodku Kultury odbył się festiwal Pieśni i Piosen-
ki Patriotycznej pt. „Mały patriota”, zorganizowany przez 
dyrektorkę i personel przedszkola im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Sejnach. Było to wspaniałe przeżycie kultu-
ralne. Małe dzieci z przedszkola oraz z młodszych klas szkół 
podstawowych w Sejnach, Poćkunach, Karolinie i Gibach 
recytowały wiersze oraz śpiewały pieśni i piosenki, których 
wykonanie zapierało dech w piersiach, a łzy radości cisnęły 
się do oczu. Dziękować należy wychowawcom oraz rodzi-
com, że tak starannie, w duchu patriotycznym, wychowują 
młode pokolenie już od najmłodszych lat. 

Danuta Kucmin
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 

Grodna i Wilna Oddz. w Ełku

Autorka artykułu Danuta Kucmin jest wieloletnią działaczką Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Była m.in. sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego TPD w 
Suwałkach, a za swoją działalność otrzymała wiele odznak i wyróżnień. Napi-
sała do naszej redakcji: Obecnie, na emeryturze, staram się nadal utrzymywać 
kontakty i wspierać działalność TPD, organizacji jakże potrzebnej dla dobra 
dzieci. Jestem całym sercem z ideą TPD, które robi dużo i dobrze, szczególnie 
dla dzieci pokrzywdzonych przez los.
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Grono” 
im. Gabriela Bielawowskiego, które powstało w 1994 roku, 
było pierwszą tego typu placówką w Koszalinie i jedną z 
pierwszych w Polsce. Autorem koncepcji pracy ognisk był 
Wiesław Kołak - współzałożyciel i przewodniczący Krajowego 
Komitetu Wychowania Resocjalizującego oraz prezes Zarzą-
du Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Na przestrzeni ponad 20 lat działalności placówka do-
wiodła, jak bardzo jest potrzebna i jak wymierne są efekty 
jej pracy. Każdego dnia uczęszcza do niej od 10 do 50 wy-
chowanków w wieku od 3 do 18 lat. Często nasi podopieczni 
dorastając stają się wolontariuszami, którzy wspierają swoich 
młodszych kolegów i wychowawców. 

Praca wychowawców ogniska pomogła „wyprostować” 
życiorysy wielu młodych ludzi. Założyli oni rodziny, skończyli 
szkoły średnie, studia wyższe, usamodzielnili się. W placów-
ce swoje kariery zawodowe rozpoczynało wiele osób, które 
dziś są pedagogami szkolnymi, terapeutami, psychologami, 
pełnią funkcje kierownicze w różnych instytucjach. W pierw-
szych latach działalności funkcję kierownika pełnił pan Prze-
mysław Krzyżanowski, obecnie wiceprezydent Koszalina, a 
wcześniej wiceminister edukacji. 

Ognisko zawsze było miejscem, gdzie dzieci znajdowały 
poczucie bezpieczeństwa, akceptację, zrozumienie, wspar-
cie, a często również pomoc materialną w postaci dożywia-
nia, wyprawki szkolnej, odzieży. Osobą szczególną w ognisku 
„Grono” jest pani Agnieszka Bolesta – osoba o ogromnym 
sercu i wrażliwości na los dziecka, a także posiadająca wiele 
talentów – plastycznych, kulinar-
nych, muzycznych, która od ponad 
dwudziestu lat pracuje z dziećmi, 
stając się ogniwem łączącym po-
kolenia wychowanków i pracow-
ników, które na przestrzeni ponad 
dwóch dekad na swojej drodze 
trafiły do ogniska. 

Obecnie po wielu latach nie-
przerwanej pracy placówka wy-
maga pilnego remontu. Niezbęd-
na jest między innymi wymiana 
instalacji elektrycznej, oświetlenia, 
wymiana tynków, częściowa wy-
miana stolarki drzwiowej, naprawa 
i wymiana podłóg, wymiana mebli, 
remont łazienek, zakup nowego 
sprzętu AGD i RTV. Szacunkowy 
koszt robót to kwota ponad 150 
tysięcy złotych. Ogromnym wspar-
ciem jest koszaliński samorząd, 
który poprzez Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych zabezpieczył 
na remont ok. 80 tysięcy złotych. 
Ponadto udało nam się pozyskać 

sponsorów, którzy wspierają nas materialnie, finansowo oraz 
własną pracą. 

Szczecinecki Kronospan przekazał nam płyty OSB i 
panele podłogowe w ilości prawie 300 m2, co pozwoli na wy-
mianę okładzin podłogowych w całym obiekcie, zobowiązał 
się również przekazać TPD płyty meblowe na nowe meble.

Przedsiębiorstwo BOKARO z Koszalina wykonało dla nas 
projekt łazienki, a w najbliższym czasie przekaże nam płytki 
niezbędne do remontu. 

Pani Greta Grabowska – koszalińska architekt wnętrz 
zgłosiła się do nas, aby nieodpłatnie zaaranżować wnętrza 
na potrzeby naszych podopiecznych. 

Chcemy, aby wyremontowana i odnowiona placówka 
stała się wizytówką naszego stowarzyszenia, miejscem przy-
jaznym które przez kolejne długie lata będzie wspierało 
dziecko i rodzinę. 

Warto podkreślić, że ognisko „Grono” od początku ukie-
runkowane było na środowiskową pracę z dzieckiem i jego 
rodziną. Głównym celem było to, aby dziecko, otrzymując w 
ognisku pomoc w nauce i możliwość korzystanie z wielu zajęć 
rozwijających, pozostawało i wychowywało się w rodzinie, czyli 
miejscu, które jest dla niego najlepsze. A co za tym idzie, wszel-
kie działania służą zarówno budowaniu nie tylko prawidłowych 
relacji w rodzinie, ale również wyrównywanie szans edukacyj-
nych i rozwojowych dziecka oraz stworzenie szerokiego ruchu 
społecznego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

Bartosz Zabrocki

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Grono” w Koszalinie

 20 lat służby dziecku
 

Firma Kronospan przywiozła materiały na remont pomieszczeń dla ogniska „Grono” w Koszalinie
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Początki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym są 
zawsze trudne. Nawet po latach borykanie się z taką sy-
tuacją jest dla rodziców niełatwe. Ale jednak można sobie 
pomóc, co się okazało wtedy, gdy przed 23 laty trafiliśmy 
z naszym synem Tomaszem do Koła Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej przy Towarzystwie Przyja-
ciół Dzieci w Wałbrzychu, gdzie mieszkamy. W grupie jest 
łatwiej pokonywać wszelkie trudności, można się też uczyć 
od innych. Po pewnym czasie powierzono mi kierowanie 
działalnością naszego Koła, i tak już jest od blisko 20 lat. 
Staramy się wnosić w życie naszych rodzin nadzieję, radość 
i wiarę w powodzenie naszych wysiłków. Organizujemy 
wspólne wycieczki, pielgrzymki, turnusy wczasowe i zaba-
wy okolicznościowe. Wspólna modlitwa, rozrywka, zabawa 
pozwala choć na chwilę zapomnieć o troskach i kłopotach, 
a także naładować „akumulatory” na następne, niełatwe 
dni i tygodnie. 

Wczasy we Włoszech

Od trzech lat organizujemy dwutygodniowe wczasy w Ri-
mini we Włoszech. Przy okazji wypoczynku nad ciepłym mo-
rzem zwiedzamy różne historyczne i słynne z kultu religijnego 
miejsca Włoch. Byliśmy w Padwie, Loreto, Asyżu, Lanciano, 
Manoppello, San Giovani Rotondo, Monte Sant Angelo, Mon-
te Casino, Rzymie, Watykanie i innych miejscach. 

W roku 2013, gdy byliśmy pierwszy raz na wczasach w 
Rimini, pojechaliśmy do Watykanu na audiencję generalną 
u papieża Franciszka oraz zwiedzanie Watykanu i Rzymu. 
To była bardzo długa i wyczerpująca podróż. Wyjechaliśmy 
z Rimini o północy, aby wcześnie rano dojechać do Rzymu. 
Na stacji początkowej metra Ananina czekała na nas prze-
wodniczka pani Małgorzata, z którą metrem pojechaliśmy do 
Watykanu. Pani Małgosia wprowadziła nas na Plac Św. Piotra 
do I sektora, gdzie czekaliśmy na rozpoczęcie audiencji. 
Osoby na wózkach, tj. Asia z mamą i Tomek z mamą, zostali 

Turystyka rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 

Z synem na wózku

ulokowani na samym przedzie, choć w innych miejscach. 
Tomek z mamą wylądował w sektorze, do którego po zakoń-
czeniu audiencji miał podejść Ojciec Święty i każdego oso-
biście pobłogosławić. Cała grupa, czekając na rozpoczęcie 
audiencji, otrzymała zestawy słuchawkowe, przez które pani 
Małgosia opowiadała nam o Placu, Bazylice i Watykanie, czyli 
o tym, co widzieliśmy i tłumaczyła na język polski słowa Ojca 
Świętego. Emocji, jakie nam towarzyszyły i związanych z tym 
przeżyć, nie da się opisać. Przejazd papieża wśród sektorów 
to jedna wielka euforia i szał radości. Ciepło, radość, miłość, 
a zarazem prostota, jaka emanowała od papieża Franciszka, 
wszystkim dodawała sił, wiary i nadziei. Każdy zapominał o 
nocnej jeździe i kilkugodzinnym oczekiwaniu w upalnym słoń-
cu na rozpoczęcie audiencji. Była wspólna modlitwa z Ojcem 
Świętym oraz Błogosławieństwo. Później była jakby część 
prywatna, papież podchodził do różnych osób: kardynałów, 
biskupów, ważnych osobistości, delegacji, nowożeńców i 
niepełnosprawnych, wśród których byli Tomek z mamą i inni 
uczestnicy naszej wycieczki. Wręczyli oni papieżowi w imieniu 
grupy podarunek: obraz Matki Bożej z Panem Jezusem, wy-
konany na drewnie. Następnie papież pobłogosławił naszych 
przedstawicieli, ucałował i przytulił Tomasza. 

Po audiencji był czas wolny na toaletę i drobne zakupy. 
Trwało to ponad godzinę. Po przerwie już pod opieką in-
nego przewodnika, pana Jacka, ruszyliśmy na zwiedzanie. 
Zaczęliśmy od Bazyliki Św. Piotra, gdzie nawiedziliśmy Grób 
Błogosławionego Jana Pawła II i odmówiliśmy modlitwę. 
Przewodnik opowiedział nam dużo o Bazylice; było ciasno, 
ale dzięki zestawom słuchawek doskonale wszystko słysze-
liśmy i widzieliśmy. 

Wreszcie znaleźliśmy się w Rzymie. Zaczęliśmy zwiedza-
nie od Pałacu i Mostu Anioła, a skończyliśmy, skonani ze 
zmęczenia, na Łuku Konstantyna i Coloseum. Zobaczyliśmy 
wiele zabytków i ciekawych miejsc wiecznego miasta: prze-
piękne place, fontanny, kościoły, pomniki, ruiny starożytnego 
Rzymu, uliczki, kamienice itp. Pan Jacek przekazał nam 
bardzo dużo wiedzy i opowiedział wiele różnych ciekawostek 
związanych z mijanymi miejscami. Około godziny ósmej wie-
czorem pojechaliśmy metrem na stację końcową Laurentina, 
gdzie czekał na nas autokar i ruszyliśmy w drogę powrotną 
do Rimini. Prawie wszyscy, zmęczeni i ukołysani przez 
autokar, błogo zasnęli. Do hotelu dojechaliśmy o godzinie 
drugiej w nocy. 

W tym roku (2015) byliśmy po raz trzeci na wczasach 
w Rimini. W Loreto mieszkaliśmy w bardzo pięknym Domu 
Pielgrzyma Sióstr Nazaretanek, który znajduje się tuż obok 
Bazyliki Matki Bożej Loretańskiej. Po zakwaterowaniu i od-
poczynku miejscowy zakonnik Ojciec Dariusz oprowadził 
nas po Sanktuarium, opowiadając bardzo ciekawie o historii 
tego miejsca. Następnie nawiedziliśmy cmentarz polskich 
żołnierzy. 

Po kolacji czekała nas bardzo piękna uroczystość z 
okazji Święta Narodzenia Matki Bożej, kiedy to odbywa się Fo
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w Loreto późnym wieczorem nabożeństwo i przechodzi 
procesja z figurą Matki Bożej Loretańskiej ulicami miasta. 
Atrakcją był również, oglądany przez nas po raz pierwszy, 
pokaz laserowej iluminacji fasady Bazyliki z towarzyszeniem 
muzyki. 

Watykan i Rzym

Później mieliśmy dwa niezapomniane dni w Rzymie i 
Watykanie. Mieszkaliśmy w hotelu Fiano Ramano w odle-
głości 30 km od Rzymu. Śniadanie jedliśmy już o godzinie 
piątej rano, aby na czas dojechać do Watykanu, gdzie cze-
kała nas audiencja generalna u Ojca Świętego Franciszka. 
Gdy dotarliśmy na Plac św. Piotra, pani Małgorzata zapro-
wadziła nas prawie do samego przodu, a Tomasz z mamą 
zostali wybrani do 20-osobowej grupy, do której podejdzie 
papież Franciszek. Jak zwykle, przygotowaliśmy prezent, 
tym razem był to w pięknej ramce obraz Matki Bożej Bo-
lesnej, patronki Wałbrzycha. Namalowała go na płótnie 
wałbrzyska artystka. Nastąpił długo oczekiwany moment: 
papież Franciszek wyjechał papamobile okrążając plac, 
który był wypełniony do ostatniego miejsca. Pielgrzymi 
wiwatowali, okazywali Ojcu Świętemu radość, miłość i 
szacunek. Potem była audiencja, w czasie której papież 
Franciszek przemówił do zgromadzonych na placu. Z kolei 
po przywitaniu kardynałów i innych osobistości odbyło się 
spotkanie z osobami niepełnosprawnymi. Tomek był drugi 
w kolejności. Oboje z mamą wręczyli obraz, który Ojciec 

Święty przyjął z radością i zaciekawieniem, wraz z napi-
saną po włosku dedykacją. Tomek na pewno zapamiętał 
spotkanie sprzed dwóch lat, ponieważ od razu, jak tylko 
papież się nachylił, wyciągnął do Niego ręce. Żartowaliśmy 
później, że Mama musiała ratować Ojca Świętego przed 
zbyt mocnym uściskiem i ewentualnym zadrapaniem. To-
mek przez cały czas był wpatrzony w oczy Jego Świątobli-
wości z wzajemnością, co można było zauważyć. Jestem 
pewny, że dobrze się rozumieli i wzrokiem przekazali sobie 
wszystko, co chcieli. 

Na pożegnanie otrzymaliśmy różańce i pamiątkowe 
obrazki. Po audiencji zwiedziliśmy trzy Bazyliki Większe, 
Święte Schody oraz Kościół, gdzie przechowywany jest 
oryginalny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o którym 
opowiedział nam pracujący tam polski ksiądz.

Drugi dzień rozpoczęliśmy również bardzo wcześnie, 
już o godzinie siódmej byliśmy w Bazylice św. Piotra na 
mszy św. dla Polaków przy grobie Świętego Jana Pawła II. 
Odprawiało ją 60 kapłanów, a przewodniczył biskup. Msza 
św. była, jak zawsze, transmitowana przez Radio Watykan, 
a komunię św. udzielano pod dwoma postaciami. Było to 
ogromne przeżycie, po wielu policzkach spływały łzy. Po 
mszy św. żona mogła podejść do grobu, aby dotknąć go 
różańcami. Następnie z przewodniczką zwiedziliśmy każdy 
zakamarek Bazyliki. Później udaliśmy się do polskiego 
kościoła Św. Ducha, gdzie są relikwie św. Jana Pawła II i 
św. Faustyny oraz obraz Jezusa Miłosiernego. W Rzymie 
zwiedzaliśmy: Pałac i Most Anioła, Plac Navona, Panteon, 
Fontannę Di Trevi, Forum Romanum, różne place, uliczki, 
fontanny, zabytki włącznie z Koloseum. Cały czas towa-
rzyszyła nam pani przewodniczka, która bardzo ciekawie 
i barwnie opowiadała o mijanych zabytkowych miejscach. 
Utrudzeni, ale szczęśliwi ruszyliśmy w drogę do Rimini, 
gdzie przez 9 dni zażywaliśmy słonecznej i morskiej ką-
pieli.

On nas uczył 

Życie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym nie jest 
łatwe. Jednak nasz polski papież Jan Paweł II uczył nas, jak 
żyć mając takie dziecko. Uczył nas słowem i swoim życiem. 
To w dużej mierze dzięki niemu umiemy się uśmiechać, po-
konywać wszelkie przeciwności, organizować sobie coraz 
trudniejsze, a nawet „szalone” wyjazdy. Za Jego wstawien-
nictwem powierzamy Panu Bogu każde przedsięwzięcie, a 
On nami kieruje. Podpowiada, jak i gdzie pozyskać finanse, 
wysyła anioły w postaci osób, które przed nami stawia, a 
wśród nich są: pani Małgosia – przewodniczka po Rzymie, 
pani Agnieszka z hotelu w Rimini, czy inne spotykane w 
drodze osoby. Dzięki nim wszystko okazuje się łatwe w za-
łatwianiu, a przy tym dostępne finansowo i przyjemne oraz 
fachowo zorganizowane i wykonane.

Na początku naszej drogi nawet nie pomyśleliśmy o tu-
rystyce z synem na wózku. Teraz poznajemy liczne piękne 
zakątki w kraju i za granicą. Poznaliśmy także wybitne osobi-
stości, a wśród nich te najważniejsze: są to św. Jan Paweł II, 
Benedykt XVI i Franciszek. Spotkania te są tym wspanialsze, 
że uczestniczymy w nich wspólnie: żona Eleonora, syn 
Tomasz i ja, niżej podpisany. 

Antoni PiątekFo
t. 

A
ut

or



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2016

Możliwość ubiegania się o stypendium w ramach Progra-
mu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej „Erasmus +” 
zaczęłam rozważać na pierwszym roku studiów, kiedy tylko 
dowiedziałam się, że studenci z niepełnosprawnością mogą 
starać się o kwalifikację na taki wyjazd. 

Po pewnym czasie okazało się, że wielu moich pełno-
sprawnych znajomych także rozważa możliwość wzięcia 
udziału w tej wymianie. Ci, którzy mieli już podobne doświad-
czenia za sobą, przywieźli z wyjazdów różne informacje, a 
nawet anegdoty. 

Opowiadali o szlifowaniu języka obcego w warunkach 
ekstremalnych, kiedy jest się rzuconym na przysłowiową 
„głęboką wodę” i czasem nawet perfekcyjny angielski nie 
wystarczał, by skutecznie porozumieć się z obcojęzycznym 
rozmówcą. Pomyślałam wtedy, że tego typu trudności to nic 
w porównaniu z moją sytuacją. Poruszając się na wózku in-
walidzkim, wielokrotnie zdarzyło mi się napotkać bariery tam, 
gdzie się ich nie spodziewałam. Okazywało się na przykład, 
że winda w budynku, gdzie mieści się uniwersytet, wcale nie 
jest oczywistością, skąd więc mogłam mieć pewność, że na 
innych europejskich uczelniach nie czekają mnie podobne 
rozczarowania? 

W relacjach moich znajomych przeważały jednak pozy-
tywne wspomnienia, a początkowy strach i zagubienie bły-
skawicznie wypierane były przez radość i dobrą zabawę. Moi 
znajomi zachwalali przede wszystkim możliwość poznania 
nowej kultury, rozmaitych obyczajów i przebywania przez 
jakiś czas w zupełnie innych, często dalece odmiennych od 
polskich realiach. Wspominali także o dużej liczbie przyjaźni, 
które nawiązali z ludźmi z całego świata, którzy także skorzy-
stali z programu Erasmus. Często podkreślali również fakt, że 
pobyt w obcym kraju i bycie zdanym tylko na siebie nauczył 
ich większej samodzielności. Usłyszawszy te wszystkie fan-
tastyczne historie, będąc bogatszą o wiedzę i doświadczenia 
znajomych, byłam coraz bardziej przekonana, że wymiana w 
ramach Erasmusa to coś dla mnie. Zapomniałam nawet na 
chwilę o mojej niepełnosprawności, optymistycznie uznając, 
że jakoś to będzie. Będąc na drugim roku studiów złożyłam 
aplikację i pozytywnie przeszłam procedurę kwalifikacyjną, 
która zależała m.in. od średniej ocen uzyskanych w trakcie 
studiów i od znajomości języków obcych, w tym języka kraju, 
do którego chciałam pojechać. 

Byłam na trzecim roku studiów, gdy wyjechałam do 
Włoch. Jako osoba poruszająca się na wózku nie jestem w 
pełni samodzielna, dlatego musiała towarzyszyć mi mama. 
Byłam pewna, że sobie poradzę, gdyż już wcześniej uczęsz-
czałam na zajęcia prowadzone w języku obcym. Martwiłam 
się natomiast, czy będę miała możliwość korzystania z regu-
larnej rehabilitacji, która jest mi niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania jako osobie z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Jak się później okazało, moje obawy były zupełnie 
bezpodstawne. 

Zastanawiałam się, dokąd chciałabym wyjechać. Osta-
tecznie wybrałam Włochy ze względu na bogatą kulturę, 

przepiękny melodyjny język, z którym zapoznałam się w 
liceum oraz przepyszne jedzenie. Okazało się już na miejscu, 
że program Erasmus przewiduje obecność opiekuna osoby 
niepełnosprawnej i przeznacza w związku z tym dodatkowe 
środki finansowe. 

Pracownicy Biura Erasmus Uniwersytetu w Parmie byli po-
informowani, że przyjeżdża do nich studentka niepełnospraw-
na. Dzięki ich pomocy udało mi się zarezerwować pokój w 
tamtejszym akademiku dla studentów, odpowiednio większy, 
z łazienką przystosowaną do potrzeb osób poruszających się 
na wózku. Co więcej, choć wcale o to nie zabiegałam, został 
mi przydzielony tzw. „mentor”, czyli opiekun, który pomagał mi 
we wszystkich kwestiach związanych z uczelnią, ale nie tylko. 
Z czasem polubiliśmy się tak bardzo, że spędzaliśmy ze sobą 
każdą wolną chwilę, także poza uczelnią. Często spacerowa-
liśmy razem po Parmie lub jeździliśmy na wspólne wycieczki, 
zwiedzając okoliczne miasta. Mój opiekun był dla mnie ogrom-
nym wsparciem w porozumiewaniu się z Włochami, ponieważ 
rzadko kto znał angielski, a ja, mimo że przed wyjazdem 
uczęszczałam na bardzo intensywne kursy włoskiego, jeszcze 
nie mówiłam płynnie tym językiem. Dzięki zaradności mojego 
mentora udało się również załatwić rehabilitację we włoskim 
szpitalu nieopodal uniwersytetu, na którą uczęszczałam dwa 
razy w tygodniu. To była dla mnie wielka radość, ponieważ już 
nie musiałam się obawiać o mój stan fizyczny i mogłam się 
skupić na korzystaniu z rozmaitych atrakcji, które oferowała 
Parma i jej mieszkańcy. 

O to, by studenci przebywający na wymianie w tym 
niezwykle urokliwym włoskim miasteczku, nie narzekali na 
nudę, starała się organizacja Erasmus Student Network 
działająca na Uniwersytecie. Nazwą tą określano społecz-
ność studentów oraz absolwentów tamtejszego uniwersyte-
tu, działających na rzecz Erasmusów, którzy przyjeżdżali z 
różnych zakątków Europy i świata. Jej członkowie wspierali 
nas jako studentów przybyłych z zagranicy w odnalezieniu 
się w nowych realiach, proponowali rozrywki w czasie wol-
nym od nauki, organizowali wycieczki, zarówno po Parmie, 
jak i po okolicznych miastach, a także zapraszali na imprezy 
w pubach czy dyskoteki w klubach, w których zabawa trwała 
nieraz do białego rana. Wieczorami ulice na zabytkowym 
starym mieście i przytulne kafejki były pełne ludzi. Typową 
przekąską w tego typu barach była focaccia oraz oczywiście 
znana na całym świecie pizza. Skoro już wspomniałam o 
specjałach włoskiej kuchni, muszę się przyznać, że prze-
stałam liczyć kalorie. Miałam nieograniczony dostęp do naj-
rozmaitszych włoskich smakołyków, więc grzechem byłoby 
ich wszystkich nie skosztować. Spróbowałam znakomitych 
tortellini i lodów, których przepyszny smak zapamiętam do 
końca życia. Zachwyciły mnie również oryginalne, przepysz-
ne dojrzewające sery i szynka parmeńska, których smaki są 
nie do podrobienia. Mojej mamie natomiast udało się wycza-
rować z lokalnych produktów nie tylko wyśmienite spaghetti, 
ale także polskiego schabowego, choć smakował on nieco 
inaczej niż w domu. 

Erasmus w Parmie

Olga, która na co dzień porusza się na wózku, dzieli się swoimi doświadczeniami  
z udziału w Programie Międzynarodowej Wymiany Studenckiej „Erasmus +”.
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Okolica, przepiękna i bogata w zabytki, zachęcała do wy-
cieczek, toteż w każdy weekend wyjeżdżałyśmy z mamą za 
miasto. Dzięki temu, że przyjechałyśmy do Włoch własnym 
samochodem, mogłyśmy z łatwością dotrzeć do każdego 
miejsca. Zwiedziłyśmy miasteczka Reggio Emilia, Modena i 
Cremona. Wybrałyśmy się także do nieco odleglejszego San 
Marino z jego zabytkową twierdzą La Rocca, położoną na 
wzgórzu. Dotarcie na zamek usytuowany na samym szczy-
cie okazało się możliwe dzięki moim silnym pomocnikom. 
Zachowane ruiny naprawdę robią duże wrażenie i są warte 
niełatwej przeprawy, jaką trzeba pokonać, by zobaczyć je 
z bliska. Warto też wiedzieć, że jest tam strefa bezcłowa, 
w której można zakupić markowe produkty za relatywnie 
niskie ceny.

Miałam okazję być także w Pizie. Krzywa wieża jest na-
prawdę krzywa, co pozostawia niezapomniane wrażenie. 
Bolonia, miasto znane z życia uniwersyteckiego także na 
długo pozostanie w mojej pamięci. Doskonale zachowane 
zabytkowe ruiny rzymskich budowli, imponujący gmach 
uniwersytecki to tylko niektóre z architektonicznych pe-
rełek, które można tu podziwiać. Kilkakrotnie miałam też 
okazję zrelaksować się we włoskich termach nieopodal 
Parmy. 

Jako jedyna osoba w gronie Erasmusów, poruszająca 
się na wózku, budziłam powszechne zaciekawienie. Za-
zwyczaj jednak to zainteresowanie miało bardzo pozytywny 
wydźwięk. Studenci zwykle stwierdzali, że są pełni podziwu 
dla mnie, iż zdecydowałam się na tak odważny krok, jakim 
jest wyjazd na studia za granicę. Często przyznawali, że 
dla nich samych podjęcie tej decyzji nie było łatwe, a byli 
przecież osobami sprawnymi ruchowo. Wierzyli mi na sło-
wo, gdy zapewniałam, że mnie było chyba jeszcze trudniej 
zdecydować się na wyjazd. 

Czułam się bezpiecznie dzięki obecności mojej mamy, 
która podczas całego pobytu we Włoszech była dla mnie 
ogromnym wsparciem, a jej zaradność sprawiła, że i ja sta-
łam się bardziej przebojowa, co np. przyczyniło się do zawar-
cia mnóstwa nowych znajomości. Zaprzyjaźniłam się także 
ze studentami prowadzącymi na uczelni gazetkę. Któregoś 
dnia młodzi redaktorzy wpadli na pomysł, żeby zrobić ze mną 
wywiad. Zgodziłam się bez wahania. Pytali, dlaczego na stu-
dia wybrałam Włochy, co mi się w tym kraju podoba, za jakimi 
zwyczajami nie przepadam i jak to się stało, że ja, dziewczyna 
na wózku, zdecydowałam się na taki krok. Pod koniec naszej 
rozmowy zgodnie wyrazili zachwyt, że mogli mnie poznać, a 
ja poczułam, że jestem kimś więcej niż przeciętną studentką, 
starająca się pokonać swoje ograniczenia. Zyskałam świa-
domość, że przecieram szlaki innym niepełnosprawnym 
osobom w dziedzinie wyjazdów Erasmusowych, bo ich 
uczestnictwo w tego typu wymianach nie jest zjawiskiem 
powszechnym.  Przekonanie, że jest się niemalże pionierką w 
danej dziedzinie, uskrzydla, ale również zobowiązuje. I właś-
nie dlatego piszę te słowa. Pragnę uświadomić innym nie-
pełnosprawnym, że ograniczenia naprawdę istnieją tylko  
w naszych głowach. Jeśli jesteście studentami lub jeśli 
dopiero zamierzacie się nimi zostać, skorzystajcie z możli-
wości wyjazdu na wymianę. Naprawdę warto. Mam wrażenie, 
że taki wyjazd jest naturalną częścią procesu studiowania, 
podobnie jak zakuwanie po nocach do egzaminów czy 
chodzenie na imprezy. Studencie niepełnosprawny ruchowo 
– naprawdę nie masz się czego bać! Szczególnie, jeśli jesteś 
samodzielny. Odwagi! Świat stoi przed tobą otworem! Jeżeli, 
podobnie jak ja, potrzebujesz wsparcia, zawsze możesz 

znaleźć kogoś, kto ci pomoże jako Erasmusowi, nie musi to 
być mama. Możesz poprosić zaufaną koleżankę czy kolegę 
z roku. 

Mam poczucie, że naszym obowiązkiem, jako niepeł-
nosprawnych, jest aktywne podróżowanie i udowadnianie 
wszystkim dookoła, a przede wszystkim samemu sobie, 
że „niepełnosprawny” wcale nie znaczy „gorszy.” Osoby 
poruszające się na wózkach posiadają przecież umiejęt-
ności, które pozwolą im pokonać rozmaite trudności, które 
napotkają podczas pobytu za granicą. Mnie osobiście udało 
się stawić czoło trudnościom i jest to źródło mojej wielkiej 
satysfakcji. Poza tym los mi sprzyjał, bo okazało się na 
przykład, że egzaminy końcowe mogę zdawać w języku 
angielskim, co mnie ucieszyło, gdyż na mojej macierzystej 
uczelni uczęszczałam na zajęcia prowadzone w tym języku. 
Zaprzyjaźnieni studenci chętnie dzielili się swoimi notatkami, 
jeśli nie zdążyłam wszystkiego zapisać podczas wykładów, 
a profesorowie przesuwali terminy zaliczeń na bardziej dla 
mnie dogodne. 

Muszę także wspomnieć, że biuro do spraw osób nie-
pełnosprawnych na uniwersytecie w Parmie działało bardzo 
sprawnie. Pani Emila, kierująca pracami biura, z ogromnym 
zaangażowaniem organizowała potrzebne mi pomoce na-
ukowe. Jej pomoc ułatwiła mi studiowanie i przyczyniła się 
do osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminach 
końcowych. Staraniom pani Emili zawdzięczam także przy-
znanie mi wspomnianego już mentora, który był dla mnie 
ogromnym wsparciem, zwłaszcza podczas pierwszych dni 
pobytu w Parmie.

Podczas pobytu we Włoszech poprawiła się moja 
znajomość języka włoskiego, a nawet zakochałam się w 
nim do tego stopnia, że podjęłam studia na filologii wło-
skiej pierwszego stopnia. Nawiązałam sporo wartościo-
wych przyjaźni, poznałam włoską kulturę, jak również sta-
łam się nieco bardziej samodzielna. Obecnie już planu-
ję kolejny wyjazd do Włoch. Prawdopodobnie udam się  
w okolice Parmy, z sentymentu… 

Olga Ćwiklak vel Ćwiklińska

Informacje o programie międzynarodowej wymiany studentów można znaleźć 
na stronie www.erasmusplus.org.pl
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Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w 
Legionowie powstało 12 stycznia 1994 roku. Niedawno 
więc Dostojny Jubilat obchodził 20-lecie swojej działalności 
i rozpoczął kolejny rok organizowania pomocy dla dzieci 
niepełnosprawnych. Tak piękny jubileusz nie mógł ujść uwa-
dze TPD w Warszawie, jak również włodarzy Legionowa, co 

oznacza, że odbyły się stosowne uroczystości, były gratula-
cje, dyplomy, życzenia dalszych sukcesów, było odświętnie 
i radośnie. 

Grupą inicjującą powstanie Koła byli rodzice i, co jest 
ważne, jest to Koło Specjalistyczne TPD. Jego członkowie to 
dzieci i młodzież ze sprzężonym kalectwem, czyli prawdziwi 
„mocarze”, którzy na swych barkach niosą więcej niż nieje-
den z nas potrafiłby udźwignąć. 

Jubileusz to czas podsumowań i pytań: co się udało, 
co należy jeszcze zrobić? Od początku istnienia zamiarem 
rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych było i jest 
aktywizowanie tej grupy, włączanie jej w nurt codziennego 
życia.

Nasi podopieczni są aktywni i rozpoznawalni na terenie 
Legionowa i całego powiatu legionowskiego. Biorą udział w 
imprezach lokalnych, takich jak: Dni Legionowa, Dni Osób 
Niepełnosprawnych w powiecie legionowskim, Zawody Spor-
towe i Paraolimpiady, Konkursy Plastyczne i Artystyczne.

Wspólne wyjścia do kina, teatru i cyrku integrują grupę i 
stwarzają naszym chorym dzieciom możliwość odbioru sztu-

ki, a niekiedy inspirują do stworzenia własnych dzieł, którymi 
są: obraz, rysunek, napisanie wiersza.

Warsztaty decoupage’u, które odbyły się w ubiegłym 
roku, unaoczniły nam, jak wielki potencjał artystyczny drze-
mie w tej grupie dzieci i młodzieży. Obrazy, dzbany i dzba-
nuszki, najróżniejsze szkatułki i kasetki cieszą oczy każdego. 

Również komputer jest dostępnym środkiem 
zdobywania informacji o świecie, a także na-
rzędziem porozumiewania się dla dużej grupy 
naszych podopiecznych.

Zbliżające się lato to zapowiedź Obozu Spor-
towego Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym 
roku będzie to już czwarta edycja tej imprezy. 
Jej inicjatorem i pomysłodawcą jest obecna 
przewodnicząca Koła, pani Ewa Grzesznik. Na 
obozie sportowym dzieci i młodzież niepełno-
sprawna nie czują się samotni. Są w grupie 
swoich rówieśników, razem pokonują przeszko-
dy, nie mają poczucia odosobnienia. Dzięki 
przychylności władz lokalnych i wsparciu ludzi 
dobrej woli obozy sportowe wpisały się na do-
bre do kalendarza imprez Legionowa.

Tak różnorodne działania i osiągnięcia nie 
byłyby możliwe bez zaangażowania rodziców i 
opiekunów naszych dzieci. To dzięki ich pracy 
na rzecz Koła wszelkie zamierzenia są reali-
zowane. Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
rozumieją, że tam, gdzie wydawałoby się, nie 
można już nic zrobić, to jednak można jeszcze 
po prostu być, tak zwyczajnie, na co dzień, 
ofiarować swój czas, uwagę i oswajać w ten 

sposób nie zawsze łatwą codzienność. To dzięki takim lu-
dziom, patrzącym sercem, nasze Koło tętni życiem, niesie 
nadzieję i nie zostawia nikogo w potrzebie.

Danuta Wasserman

Opieka TPD nad dziećmi niepełnosprawnymi w Legionowie

Aktywni i rozpoznawalni

Na wycieczce w Sandomierzu
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Na obozie sportowym
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„Chatka Puchatka” to kameralne, przytulne przedszkole 
prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krako-
wie. Mieścimy się w bloku spółdzielczym, więc jest to trochę 
domowe przedszkole, w którym wszyscy bardzo dobrze się 
znają, wzajemnie wspierają i mogą na siebie liczyć w każdej 
sytuacji. 

Początki przedszkola to rok 1990, kiedy to powstała jedna 
grupa przedszkolna. W roku 2000 decyzją Kuratora Oświaty 
przedszkole stało się placówką publiczną. Działały już wtedy 
dwie grupy integracyjne i jedna specjalna.

Opieką obejmujemy dzieci zdrowe i dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami: autyzmem, zespołem Downa, ze-
społem Aspergera, niedowidzeniem, niepełnosprawnością 
sprzężoną, niedosłyszeniem, niepełnosprawnością ruchową. 
Prowadzimy również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim. 

Mottem naszej działalności są słowa Janusza Korczaka 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. I właśnie do 
tego dążymy w codziennej pracy. Każdy dzień ma sprawić, 
aby każde dziecko było uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. 
Troszczymy się również o to, aby każde dziecko czuło się u 
nas ważne. 

Naszym priorytetem w „Chatce” jest integracja dzieci 
zdrowych z niepełnosprawnymi. Dzieci zdrowe uczymy 
tolerancji, życzliwości, akceptacji, gotowości do pomocy i 
wyrozumiałości. Natomiast dzieci niepełnosprawne mają 
szansę, oprócz codziennej wesołej zabawy ze zdrowymi 
rówieśnikami, na intensywne stymulowanie, wspomaganie i 
ukierunkowywanie rozwoju psychomotorycznego i emocjo-
nalno-społecznego. 

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnym 
metodom pracy i systematycznej, wytężonej pracy dydak-
tycznej i terapeutycznej, praca z dziećmi zdrowymi i niepeł-
nosprawnymi przynosi widoczne efekty. Dzieci niepełno-
sprawne są objęte terapią psychologiczną, logopedyczną, 
rewalidacją indywidualną i rehabilitacją. Mają również moż-
liwość cotygodniowych wyjazdów na basen, gdzie prowa-
dzimy terapię w wodzie metodą Halliwick. 

Celem naszej pracy jest dbanie o wszechstronny rozwój 
każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. 
Każde dziecko zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne ma 
swoje indywidualne zdolności i talenty. Dlatego też postano-
wiliśmy je odkrywać i rozwijać.

„Rozwijamy nasze talenty” to koncepcja pracy stwo-
rzona przez nasz zespół na lata 2013–2016. Każdy rok był 
i jest zdominowany inną tematyką. „Będę naukowcem 
– rozwijamy naturalną ciekawość dzieci”. W związku z tym 
tematem dzieci przeprowadzały i uczestniczyły w prostych 
doświadczeniach prowadzonych przez studentów fizyki oraz 
podczas karnawałowego Balu Naukowców. Uczestniczyły w 
zabawach eksperymentalnych i badawczych prowadzonych 
przez nauczycielki w przedszkolu. Szczególnie były zachę-
cane do podejmowania działań manipulacyjno-konstrukcyj-

nych. Obserwowały planety i gwiazdy podczas pobytu w Pla-
netarium. Zwiedziły Muzeum Inżynierii Miejskiej i poznawały 
zastosowanie praw fizyki w życiu codziennym.

Ogłosiliśmy również konkurs dla rodziców i dzieci, któ-
rego celem było wykonanie przez rodzica wraz z dzieckiem 
karmnika dla ptaków. Dzieci były bardzo dumne z wykona-
nych wspólnie prac. Karmniki zawisły w okolicy przedszkola, 
a dzieci dbały o dosypywanie ptakom jedzenia.

W ramach realizacji tego tematu dzieci wraz z nauczycie-
lami przygotowały i wystąpiły w przedstawieniu pt. „Podróż 
w kosmos”. Dzieci poznawały kosmos, podróżując rakietą 
po różnych planetach. Spotkały się z ufoludkami, robotami i 
gwiazdami. Astronauci badali księżyc, spacerując po nim. 

„Będę artystą – rozwijamy talenty plastyczne, mu-
zyczne, teatralne i taneczne”. Podczas tegorocznej pracy 
szczególnie skupiliśmy się na poznawaniu przez dzieci 
różnych techniki plastycznych. Dzieci malowały, rysowały 
wycinały, lepiły, wyklejały, wykonywały prace przestrzen-
ne. Uczestniczyły i samodzielnie wykonywały różne prace 
m.in. podczas warsztatów ceramicznych, zapoznały się z 
techniką tworzenia witraży i samodzielnie wykonywały je w 
Muzeum Witrażu. Uwrażliwialiśmy dzieci na estetykę prac 
i staranność wykonania. Dzieci miały również możliwość 
poznawania prawdziwych dzieł sztuki podczas zwiedzania 
Muzeum Narodowego.

Co tydzień jest organizowana wystawa prac dzieci. W te 
dni dzieci z niecierpliwością oczekują na przyjście rodziców, 
aby móc pochwalić się swoją pracą. 

W ramach edukacji teatralnej dzieci zwiedziły Teatr Słowa-
ckiego. Poznały jego historię, podziwiały piękne wnętrza, a 
także mogły obejrzeć teatr od kulis, stanąć na wielkiej scenie 
i zaprezentować piosenkę lub wiersz. 

Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w przedstawieniach przy-
gotowanych przez kolegów z zaprzyjaźnionych przedszkoli 
i szkół, były to m.in. „Ekologiczny Czerwony Kapturek”, 
„Calineczka”, „Królewna Śnieżka”.

Dzięki współpracy ze szkołą muzyczną dzieci miały moż-
liwość zapoznania się z różnymi rodzajami profesjonalnych 
instrumentów muzycznych, ich budową i sposobem grania 
na nich. Starsi koledzy ze szkoły przygotowywali również dla 
naszych podopiecznych „mini” koncerty muzyki poważnej. 

Podczas cotygodniowych zajęć rytmiki dzieci śpiewały, 
poznawały różne instrumenty i z powodzeniem na nich 
grały. 

Uczestniczyliśmy w koncertach muzyki poważnej w Fil-
harmonii Krakowskiej oraz w przedszkolu, poznając utwory 
różnych twórców z różnych epok. Dzieci z zaciekawieniem 
słuchały muzyki i gorąco oklaskiwały artystów.

Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci podczas 
przedstawienia pt. „Talent show”, które przygotowały wraz z 
nauczycielami w prezencie dla mam i tatusiów z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Przedstawienie to było również zaprezentowane 
podczas corocznych teatralnych spotkań placówek integra-

„Chatka Puchatka” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie 

Przedszkole z pasją
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cyjnych i specjalnych, organizowanych przez Stowarzysze-
nie „Bądźcie z nami” w Teatrze Bagatela. 

Udało się nam również zaprezentować nasze talenty 
seniorom i społeczności lokalnej. Przygotowane przez nas 
Jasełka zostały wystawione w domu pomocy społecznej 
i podczas Mszy Św. dla dzieci. Seniorzy ze wzruszeniem 
słuchali śpiewanych przez dzieci kolęd, a następnie włączyli 
się we wspólne kolędowanie. 

„Będę sportowcem – magiczny Igrzysk Olimpijskich 
czas – rozwijamy talenty sportowe”. W bieżącym roku 
szkolnym postanowiliśmy zapoznać dzieci z tradycją igrzysk 
i różnymi dyscyplinami sportowymi, olimpijskimi i nieolimpij-
skimi oraz zachęcać dzieci do jak najczęstszej, zróżnicowa-
nej aktywności ruchowej. 

Zaprosiliśmy do przedszkola parę taneczną, która przy-
gotowała dla dzieci pokaz tańca towarzyskiego połączonego 
z nauką prostych układów tanecznych. Wszystkie dzieci 
bardzo chętnie włączyły się do tańca, sprawiało im to wiele 
radości, a wielu rodziców wyraziło chęć, aby ich pociechy 
mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach tanecznych.
Podczas pobytu w klubie fitness dzieci zapoznawały się z 
różnymi sprzętami wykorzystywanymi podczas treningu oraz 
zasadami i sposobami korzystania z nich, a na zakończenie 
mogły potrenować pod czujnym okiem instruktora. 

Wielką radość sprawiło dzieciom spotkanie z koszyka-
rzami. Z uwagą obserwowały grę i różne „sztuczki” z piłką, 
gorąco dopingowały koszykarzy i same próbowały rzutów 
do kosza.  

Edukacja zdrowotna. W naszym przedszkolu nie zapomi-
namy o edukacji zdrowotnej dzieci. Wychodzimy z założenia, 
że im wcześniej i więcej pozytywnych wzorców zachowań 
prozdrowotnych dostarczymy dzieciom teraz, tym lepiej i 
na dłużej utrwalą się one w ich świadomości i zaowocują w 
przyszłości. Dlatego też uczestniczymy w programach pro-
filaktyki zdrowotnej: „Mamo, tato, wolę wodę”, „Akademia 
Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowo jemy, 
zdrowo rośniemy”. Organizujemy dla rodziców warsztaty 
z dietetykiem, poświęcone prawidłowemu żywieniu dzieci, 
oraz spotkania z rehabilitantem, podczas których rodzice 
otrzymują informacje, jak zapobiegać powstawaniu wad 
postawy. W codziennej pracy dbamy również o prawidłowe 

odżywianie dzieci i wyrabianie w nich nawyków zdrowego 
odżywiania. 

Raz w roku nasze dzieci odwiedzają gabinet stomato-
logiczny. Rozmawiają z lekarzem na temat prawidłowego 
mycia zębów oraz zapoznają się ze sprzętami i narzędziami 
jakimi posługuje się lekarz stomatolog. Mają również oka-
zję, aby sprawdzić swoje ząbki. Również raz w roku dzieci 
uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez ratowników 
medycznych. Podczas zajęć dzieci poznają pracę ratowni-
ka, sprzęt jakim się posługuje, zasady udzielania pierwszej 
pomocy oraz mogą samodzielnie wykonywać proste zabiegi 
np. bandażowanie, unieruchamianie, sztuczne oddychanie.

Upowszechnianiu wspólnych zabaw dzieci zdrowych z 
niepełnosprawnymi kolegami służy również organizowana 
przez nasze przedszkole coroczna Zimowa Olimpiada Kubu-
sia Puchatka. Jest to wielkie przedsięwzięcie, w którym biorą 
udział dwa zaprzyjaźnione przedszkola. Podczas olimpiady 
zwracamy uwagę na zgodną, wspólną i radosną zabawę 
dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz ukazanie dzie-
ciom, ile radości może przynosić ruch i aktywność sportowa. 
Olimpiadzie towarzyszy wiele pozytywnych emocji. Odpala-
my olimpijski znicz, Kubuś Puchatek wnosi flagę olimpijską, 
a jury ocenia konkurencje. Wszystkie dzieci wzajemnie do-
pingują się okrzykami. Wszyscy uczestnicy są zwycięzcami 
i zostają udekorowani medalami olimpijskimi, a przedszkola 
otrzymują pamiątkowe puchary. 

Przedszkolne tradycje. Każdego roku w naszej „Chat-
ce” dbamy o to, aby święta i inne tradycyjne wydarzenia 
przedszkolne były obchodzone bardzo uroczyście. Wśród 
nich są: Pasowanie na przedszkolaka, Wróżby andrzejkowe, 
Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Śniadanie 
Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Sportu, 
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły również w 
projekcie „Możemy jeszcze więcej” zrealizowanym przez 
Specjalistyczną Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” prowa-
dzoną przez TPD w Krakowie.

Podczas imprez i uroczystości zarówno dzieci zdrowe, jak 
i niepełnosprawne przeżywają wielkie emocje, świetnie ra-
zem bawią się i współpracują. Są radosne i uśmiechnięte. 

Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu „Chatka Puchatka” 
będzie placówką, w której ciągle coś pozytywnego się dzieje, 
dzieci będą aktywne, radosne i uśmiechnięte, a rodzice ze 
spokojem powierzą nam swoje pociechy. 

Donata Nieć-Jaremska

Patrz fotoreportaż na str. 33.
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Obrazy widoczne na zdjęciu zostały wykonane przez dzieci i młodzież nie-
pełnosprawną

...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, 
mówiłem nie o tym, czym chcę aby 
były, ale czym one chcą i mogą być.

Janusz Korczak
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Kiedy w 1967 r. rozpoczynałyśmy z Lidką Niestępską 
pracę w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w War-
szawie, w dziale rodzin zastępczych, naszymi autorytetami 
i przewodniczkami były panie Alicja Szymborska (jedno-
cześnie wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim) 
oraz Hanna Święcicka (psycholog, publicystka, autorka, 
prelegentka w środowiskach świeckich i katolickich). Kie-
rownikiem Ośrodka był wówczas Jan Przewłocki, który 
chciał, żeby zwracać się do niego „panie magistrze”, a nie 
np. „panie kierowniku”. Pamiętamy go jako postać dość 
tajemniczą, skrytą, ale życzliwą zarówno dla podwładnych, 
jak i interesantów.

Pan Magister był dla nas opoką, trwał niewzruszenie 
przy swoim biurku, coś tam pisał, przeglądał akta, czasem 
się zapatrzył w okno, niewiele mówił, raczej słuchał z wy-
rozumiałym uśmiechem, kiwał głową, coś dopowiedział, 
ale też poradził, gdy było trzeba. Przy nim rozmawiało 
się o wszystkim bez skrępowania; nie było wiadomo, czy 
słucha, jedno było pewne, że nie będzie oceniał ani miał 
za złe. Ten brak aktywności zewnętrznej był mylący dla 
otoczenia, czasem postrzegany jako inercja starszego 
pana. 

 Kontemplował rzeczywistość, patrzał na wszystko z 
głębszą refleksją. Można to było poznać po jego stosunku 
do interesantów, najczęściej rodzin zastępczych, babć, 
dzieci. Słuchał uważnie, bez zniecierpliwienia; pozwalał 
np. babciom siedzieć przy sobie i opowiadać do woli o 

Biografie wybitnych działaczy TPD

 Jan Przewłocki 
(1910–1986)

Przy nim rozmawiało się o wszystkim bez skrępowania; było pewne, że nie będzie oceniał ani miał za złe. Dla 
dzieci zawsze miał cukierki, które wyciągał z kieszeni z uśmiechem zażenowania, że to „takie byle co”…

wszystkich bólach, cierpieniach i trudnościach. Dla dzieci 
zawsze miał cukierki, które wyciągał z kieszeni z pewnym 
ociąganiem i uśmiechem zażenowania, że to takie „byle 
co”. Wobec nas, młodych pracownic, coraz liczniejszych, 
był dyskretnie opiekuńczy, a czasem… też dawał cukier-
ka.

Niewiele wiedziałyśmy o Panu Janie, ale znana była pasja 
jego życia: popularyzowanie oraz wcielanie w życie idei Ka-
zimierza Jeżewskiego, czyli organizowanie rodzinnych form 
opieki dla dzieci osieroconych, pomoc w ich kształceniu i 
usamodzielnianiu.

Pamięć o tym skromnym, ale jak się okazuje aktywnym na 
wielu polach człowieku, została utrwalona w pracy magister-
skiej pani Marii Śmigaj napisanej w 1991 r. na Uniwersytecie 
Warszawskim pod kierunkiem dr. Albina Kelma pt. „Zarys 
życia i działalności Jana Przewłockiego”.

Jan Józef Przewłocki urodził się 8 czerwca 1910 roku 
w Wojciechowicach koło Opatowa w rodzinie dworskiego 
ogrodnika. W wieku 8 lat, po śmierci rodziców, został umiesz-
czony wraz z bratem w Gnieździe Sierocym i tam zetknął 
się z Kazimierzem Jeżewskim, co wpłynęło na całe jego 
życie. Jan wychowywał się w kilku Gniazdach, a jako zdolne 
dziecko, został umieszczony w prywatnym gimnazjum w 
Ostrowie pod Wieleniem, które ukończył z bardzo dobrym 
świadectwem. Swoje zainteresowania społeczne realizował 
w harcerstwie. Studia podjął na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie uzyskał (tak ważny dla niego) tytuł magistra historii. Nie 
podjął proponowanej mu pracy naukowej, bo zaangażował 
się w prace Towarzystwa Gniazd Sierocych, którego był se-
kretarzem w latach 1938 –1948 (wtedy Towarzystwo zostało 
rozwiązane).W wieku 21 lat ożenił się, w 1932 r. urodził się 
mu syn Krystian.

W czasie okupacji Jan Przewłocki pracował wraz z żoną 
na rzecz Gniazd oraz Burs Sierocych, w których również byli 
ukrywani konspiratorzy oraz dzieci żydowskie. Dzięki znajo-
mości języka niemieckiego uratował wielu wychowanków 
od wywózki do obozów zagłady oraz pomógł w uwolnieniu 
z więzienia na Pawiaku i w al. Szucha. Brał udział w Powsta-
niu Warszawskim w brygadzie im. Stanisława Dubois pod 
dowództwem majora Ketlinga, a po jego upadku dostał się 
do niewoli. 

Po powrocie do Polski w październiku 1945 r. Przewłocki 
od razu wrócił do pracy w Towarzystwie, a schorowany Ka-
zimierz Jeżewski zaczął przekazywać mu swoje obowiązki. 
W 1948 r. Kazimierz Jeżewski zmarł, Jan Przewłocki wraz z 
innymi „Gnieździakami” zobowiązali się kontynuować dzie-Od lewej Jan Przewłocki i Jerzy Strzałkowski

Fo
t. 

E
. K

ub
ia

k



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2016

ło, jednak ówczesne państwo zlikwidowało Towarzystwo, 
przejmując jego majątek. Dopiero w 1957 r. udało się założyć 
w Warszawie Koło Przyjaciół Dzieci im. K. Jeżewskiego w 
oparciu o statut TPD. Jan Przewłocki przewodniczył Kołu aż 
do 1986 r., doprowadził też do założenia w 1958 r. Komitetu 
im. Kazimierza Jeżewskiego przy Zarządzie Głównym TPD 
oraz powołania w 1986 r. Fundacji im. K. Jeżewskiego.

Po wojnie Przewłocki pracował jako nauczyciel historii, 
w latach 1951–1958 pracował w Towarzystwie Wiedzy Po-
wszechnej, zajmował się odczytami i klubami, pisał artykuły. 
W latach 1958–1960 pracował w Centralnej Poradni Amator-
skiego Ruchu Artystycznego, a w latach 1959–1960 w Domu 
Kultury Dzieci i Młodzieży Muranów.

W 1960 r. powtórnie się ożenił (pierwsze małżeństwo po 
wojnie się rozpadło), a w 1963 r. urodził się syn Piotr, który 
zginął tragicznie w wieku 22 lat. 

W roku 1960 Jan Przewłocki został członkiem Zarządu 
TPD i sekretarzem Rady Społecznej pierwszego w Polsce 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, którego założycielami 
byli Teresa Strzembosz, Krystyna Krzywiec i Jan Starczew-
ski. Pan Jan współtworzył powstały w Ośrodku w 1965 roku 
Dział Rodzin Zastępczych, którego był kierownikiem do 
przejścia na emeryturę w 1975 r. Ideę Kazimierza Jeżew-
skiego realizował, współtworząc w 1968 r. Dział Rodzinnych 
Domów Dziecka i angażując się całym sercem w powoły-
wanie kolejnych rodzinnych domów dziecka (do 1980 r. 
powstało ich 17).

Po przejściu na emeryturę dalej czynnie pracował – tylko 
już społecznie – w Komisji Adopcyjno-Opiekuńczej, Kole 
im. Jeżewskiego, Komitecie im. K. Jeżewskiego, Komisji 
Historycznej TPD, a od 1980 r. w Kole Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność”.

Brał aktywny udział w organizowaniu rocznicowych ob-
chodów, wystaw, m.in. przygotowując referaty na następu-
jące tematy:

1958 – 10-lecie śmierci Kazimierza Jeżewskiego;
1959 – 40-lecie powstania TPD;
1977 – 100-lecie urodzin Kazimierza Jeżewskiego i 20-

lecie Koła im. K. Jeżewskiego;
1980 – 20-lecie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

TPD; 
1981 – 70. Rocznica założenia Towarzystwa Gniazd Sie-

rocych w Warszawie;
1982 – 25-lecie Koła im. K.Jeżewskiego;
1982 – 60-lecie Gimnazjum „Ostrowo”;
1985 – 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w PRL.
Jan Przewłocki jest autorem licznych publikacji dotyczą-

cych życia i działalności Kazimierza Jeżewskiego, zjawiska 
sieroctwa, potrzeby rodzinnej opieki nad dzieckiem osiero-
conym, problemów wychowawczych, działalności i rozwoju 
TPD. W trakcie pracy w Ośrodku oraz w publikacjach pod-
kreślał konieczność starannego doboru rodzin adopcyj-
nych i zastępczych dla dzieci osieroconych, obciążonych 
traumatycznymi przeżyciami. Brał udział w tworzeniu zasad 
powierzania dzieci i projektowaniu zmian w kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym, które zostały wprowadzone w życie w 
1964 r. (adopcja pełna oraz tzw. zgoda blankietowa, czyli 
wyrażenie przez rodziców naturalnych zgody na adopcję 
ich dziecka przez nieznaną im rodzinę). 

W Ośrodku wprowadzono zasadę, że rodziny, które 
przyjmują dzieci powyżej 3. roku życia, przechodzą przez 

około roczny okres preadopcyjny jako rodziny zastępcze. 
Doprowadzono do uchwalenia przez Prezydium Stołecznej 
Rady Narodowej warunków finansowania tych rodzin. Okres 
preadopcyjny pozwalał na monitorowanie sytuacji dzieci w 
nowoutworzonych rodzinach oraz udzielanie pomocy rodzi-
com przybranym w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych. Rodziny zastępcze przychodziły do Ośrodka co mie-
siąc po wypłatę i właśnie wtedy wiele z nich było cierpliwie 
i z życzliwością wysłuchiwanych przez Pana Magistra, który 
czasem umiał znaleźć radę na wybrnięcie, z wydawałoby się, 
beznadziejnej sytuacji. 

Z wielkim zaangażowaniem włączył się Przewłocki w 
organizację rodzinnych domów dziecka, które tworzono dla 
liczniejszych rodzeństw oraz starszych dzieci (pierwszy po-
wołany przez TPD zaczął działać w 1968 roku). Opracowano 
zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania tych domów, 
ich statut został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i 
Wychowania dopiero w 1976 r. (obowiązywał do 1994 r.). Pan 
Jan służył nie tylko radą, ale i pomocą osobom prowadzącym 
rodzinne domy dziecka, zwłaszcza że napotkały one nieprze-
widziane wcześniej trudności z zaopatrzeniem we wszystko: 
żywność, odzież, sprzęt, placówki, wszak funkcjonowały 
również w okresie pustych półek, kartek, list społecznych do 
sklepów z towarami deficytowymi. 

Prowadzone przez Jana Przewłockiego Koło im. K. Je-
żewskiego wspierało wychowanków rodzinnych domów 
dziecka, fundując szczególnie potrzebującym książeczki 
mieszkaniowe i stypendia.

Drugą wielką pasją Jana Przewłockiego, obok popula-
ryzowania i wprowadzania w życie idei opieki rodzinnej nad 
dziećmi osieroconymi, było krzewienie patriotyzmu. Wiele 
czasu z ostatnich lat swojego życia poświęcił projektowi 
powołania Instytutu Pamięci Narodowej oraz uzupełnieniu 
usuniętych po II wojnie światowej tablic na Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Pisał w tej sprawie do najwyższych władz 
państwowych i wielu redakcji. Dopiero w wolnej Polsce, po 
1989 roku, został powołany Instytut, a także mogły wrócić 
na miejsce brakujące tablice.

Działalność Jana Przewłockiego została doceniona: 
otrzymał medal 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Warszaw-
ski Krzyż Powstańczy, Order Uśmiechu, tytuł Honorowego 
Członka TPD oraz pośmiertnie – Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

My, pracownice Ośrodka, zapamiętałyśmy Pana Jana 
jako człowieka łagodnie uśmiechającego się, cichego, 
skromnego. Wobec nas, młodych wówczas dziewczyn, był 
szefem wyrozumiałym i opiekuńczym, ale wymagającym 
właściwej postawy. Zawsze opanowany, niepodnoszący 
głosu, swoją dezaprobatę wyrażał zatroskanym spojrzeniem 
czy westchnieniem: „ależ pani Ewo...”. Udzielał dyskretnie 
porad, nie narzucając swojego zdania. Po ojcowsku dbał też 
o nas: pilnował, by deficytowe czasopismo, krążące wśród 
personelu, zawierające porady kulinarne, mogła otrzymać 
młoda mężatka; bardzo się zatroskał, gdy jedna z nas wydała 
prawie całą pensję na „szałowe” buty.

Najważniejszą cechą Jana Przewłockiego była duża wraż-
liwość na wszelką krzywdę i niesprawiedliwość, szczególnie 
dotykającą dzieci; całe, jak się wydaje, spełnione życie, po-
święcił przywracaniu im utraconego dzieciństwa.

 Ewa Malicka
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Tadeusz Mioduszewski urodził się 13 sierpnia 1944 r. w 
Warszawie. W 1950 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej nr 
49 w Warszawie, którą ukończył w 1957 r. W latach 1957–1961 
uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 8 im. Władysława IV 
w Warszawie. Świadectwo maturalne uzyskał w 1961 r. 

W szkole średniej należał do ZHP, prowadził 17. WDH, był 
także organizatorem i kierownikiem obozów letnich tej drużyny 
w latach 1960 i 1961. Ucząc się w szkole średniej, ukończył 
dodatkowo, w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Warsza-
wie, kurs laborantów – chemików. W 1965 r. zdawał egzaminy 
wstępne na Akademię Medyczną w Warszawie. Z powodu 
braku miejsc nie został przyjęty. Od października 1961 do 
sierpnia 1962 r. pracował w fabryce półprzewodników „Tewa”. 
W 1962 r. został przyjęty, po zdaniu egzaminów, na Wydział 
Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Na wydziale 
tym studiował pedagogikę. Absolutorium uzyskał w 1967 r., 
egzamin magisterski zdał w październiku 1969 r. W trakcie stu-
diów uczestniczył w miesięcznych praktykach na koloniach, 
pracował także jako wychowawca na obozach letnich. 

W 1969 rozpoczął pracę w biurze Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Bardzo szybko 
– pod kierunkiem powszechnie znanych i cenionych działaczy 
społecznych, specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii i 
socjologii – zdobył niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne 
do rozwoju ważnych kierunków działalności Towarzystwa.

Miał niewątpliwe zasługi w zakresie podnoszenia poziomu 
kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa – jednego z 
podstawowych kierunków działalności Towarzystwa. Przez 
wiele lat był sekretarzem komisji Zarządu Głównego TPD, zaj-
mującej się realizacją tego zadania. Wierzył, że dzięki edukacji 
pedagogicznej rodziców, ich dzieci mogą być dobrze wycho-
wane, cieszyć się zdrowiem, mieć powodzenie w nauce, a w 
dorosłym już życiu sukces w pracy i szczęście, w stworzonej 
przez siebie, własnej rodzinie. Upatrywał w tej działalności 
wielkie korzyści nie tylko dla jednostki, ale także dla całego 
społeczeństwa. Uczynił wiele dla pozyskania specjalistów, 
którzy z powodzeniem przygotowywali organizatorów pe-
dagogizacji rodziców Towarzystwa, działających na terenie 
całego kraju. Organizował dla nich wymianę doświadczeń, 
zwłaszcza dla tych, co działali na szczeblu wojewódzkim. Po-
pularyzował różnorodne, sprawdzone w praktyce formy pracy 
z rodzicami, jak np. spotkania rodziców w małych grupach, 
zainteresowanych tym samym problemem pedagogicznym 
czy też zdrowotnym, sejmiki dla rodziców organizowanych w 
środowisku zamieszkania, wczasy rodzinne z pedagogiem, 
upowszechnianie literatury pedagogicznej dla rodziców.

Wniósł też twórczy wkład w rozwój ruchu społecznego 
Towarzystwa w Polsce. Przede wszystkim poprzez szkolenie 
i kształcenie działaczy i pracowników organizacji, odpo-
wiedzialnych za tę działalność na terenie kraju. Najpierw w 
Ośrodku Kształcenia Kadr TPD w Helenowie, a następnie w 
ramach Studium Społeczno Pedagogicznego TPD, którego 
był współtwórcą i wieloletnim dyrektorem. Dla jego słucha-
czy był nie tylko przełożonym i wykładowcą, ale także – co 

się okazało wyjątkowo ważne i cenne dla wyników pracy tej 
uczelni – ich przewodnikiem, powiernikiem i przyjacielem, za 
co był bardzo lubiany i ceniony.

Był współtwórcą i wykładowcą Kolegium Kształcenia Za-
wodowego TPD, prowadzonego wspólnie z Wyższą Szkołą 
Pedagogiki Specjalnej, uczelni unikalnej i nowatorskiej, przy-
gotowującej słuchaczy do wyjątkowo trudnej i odpowiedzial-
nej pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych – z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, a więc dzieci szczególnie boleśnie 
dotkniętych przez los. Uczelnia z powodzeniem spełniała swą 
misję. Wielu jej absolwentów ukończyło WSPS. Absolwenci 
Kolegium a następnie WSPS należą do czołowych działaczy 
i pracowników TPD na terenie całego kraju. Z powodzeniem 
wprowadzają w życie wieloprofilowe usprawnianie dzieci z 
mpdz i rozwijają ruch społeczny rodziców tych dzieci. 

Ci, którzy znali Tadeusza, pamiętają doskonale, że był 
człowiekiem o wyjątkowej odwadze w głoszeniu swych 
poglądów, a także wówczas, gdy trzeba było bronić ludzi 
będących w potrzebie lub wręcz krzywdzonych. Po interwen-
cji w obronie kobiety napadniętej przez chuliganów, został 
dotkliwie pobity, co niewątpliwie wpłynęło na pogorszenie 
się jego stanu zdrowia. Był dobrym, prawym i skromnym 
człowiekiem, oddanym swojej rodzinie i pracy. Posiadał 
rozległa wiedzę w wielu dziedzinach, miał szerokie, wielo-
stronne zainteresowania. Pisał wiersze dla dzieci, które były 
publikowane w „Świerszczyku” i „Płomyczku”. 

Jestem absolwentką tepedowskich uczelni, wieloletnią 
działaczką Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo TPD. Moje pierwsze spotkanie 
z Tadeuszem Mioduszewskim miało miejsce w lutym 1984 r. 
Trafiłam wówczas do Studium Społeczno-Pedagogicznego 
TPD, gdzie dyrektorem był ten wspaniały człowiek. Wspierał 
nas swą mądrością i profesjonalizmem. Wykładał pedagogikę 
i metodykę pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Wiele 
osób korzystało z jego rad na seminarium dyplomowym, wiele 
osób broniło pracy dyplomowej u tego światłego pedagoga. 
Cierpliwość, wyrozumiałość, a nawet pewnego rodzaju po-
błażliwość dla słabostek słuchaczy, wyrobiła panu dyrektorowi 
opinię człowieka, do którego można iść z każdym problemem 
i uzyskać wsparcie i pomoc w każdej sprawie. 

W latach 2003–2005 często spotykałam Tadeusza Miodu-
szewskiego. Uśmiechając się, pozwalał na wspomnienia i nadal 
wspierał nasze aspiracje, utwierdzał nas w przekonaniu, że po-
myślnie rozwiążemy stojące przed nami problemy. Wiele osób 
skorzystało z danej przez los szansy i ukończyło wyższe studia. 
Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość, że oto zamknął 
się pewien rozdział mojego życia. Odejście Tadeusza Miodu-
szewskiego zasmuciło wielu jego uczniów, do których ja mam 
szczęście się zaliczać. Pozostawił wiele pięknych wspomnień i 
zaskarbił wdzięczność tych, którym starał się całe życie poma-
gać. Zapisał się na trwałe w historii działalności Towarzystwa, 
a także i w naszej, jego słuchaczy, pamięci.

Emilia Kurzątkowska

Biografie wybitnych działaczy TPD

Tadeusz Mioduszewski
 (1944–2013)



�� Przyjaciel Dziecka 1–6/2016

Posługa dla innych jest z nami od tysiącleci. Wolontariat 
to nie odkrycie XX czy XXI wieku, po prostu dawniej inaczej 
nazywano pracę wykonywaną nieodpłatnie i z wyboru na 
rzecz innych osób. Wolontariat jest pracą bez wynagrodze-
nia, wykonywaną dobrowolnie na zasadach bezinteresownej 
pomocy. 

 Z różnymi formami wolontariatu styka się niemal każ-
dy z nas. Wykonujemy drobne usługi sąsiedzkie, oddaje-
my komuś przysługę podwożąc go swoim samochodem, 
opiekujemy się chorymi, jesteśmy przyjacielscy i uczynni, 
dobrowolnie i nieodpłatnie. Słowami wolontariusz, wolon-
tariat, praca wolontarystyczna zastąpiono określenie praca 
społeczna, ale działalność społeczna jest sformułowaniem 
nadal używanym.

W Polsce wolontariat nie jest niczym nowym; istniał od 
dawna, chociaż, np. w czasach zaborów, funkcjonował 
pod inną nazwą, powszechnie znane były takie postawy i 
działania jak filantropia, dobroczynność opisane dokładnie 
np. w powieści „Lalka” Bolesława Prusa. Odzyskanie nie-
podległości postawiło nowe wyzwania i generalnie praca 
społeczna z czasem coraz mniej przypominała filantropię, 
a coraz bardziej charakteryzował ją konkretny program 
promujący rozmaite inicjatywy skierowane do określonych 
grup społecznych, czego przykładem jest działalność na 
rzecz dzieci, prowadzona od blisko stu lat przez TPD. Jed-
nak stowarzyszenia (dzisiejsze organizacje pozarządowe) w 
pewnym stopniu realizowały pomoc dobroczynną. Daje się 
to zauważyć zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, która 
zostawiła po sobie zgliszcza i powszechny niedostatek. 
Pomoc w w tym okresie miała charakter doraźny i akcyjny, 
chociaż na przykład Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skupiają-
ce oddanych sprawie działaczy społecznych podejmowało 
liczne stałe działania, których nie były w stanie realizować 

oficjalne komisje na różnych szczeblach administracyjnych 
kraju. Państwo starało się w tym okresie monopolizować 
wszelkie działania, w tym te, które dziś nazywamy wolonta-
riatem. Mimo to działalność społeczna rozwijała się, choć z 
różną aktywnością. 

Obecnie pomoc społeczna głównie stanowi obowiązek 
wyspecjalizowanych ośrodków, ale wciąż są olbrzymie ob-
szary niezagospodarowanych potrzeb, gdzie najlepiej w 
działalności sprawdzają się organizacje pozarządowe. Zosta-
ło to zauważone i w roku 1989 weszła w życie ustawa „Prawo 
o stowarzyszeniach”, a w 1990 ustawa o pomocy społecznej, 
przyczyniając się do rozwoju sektora pozarządowego. Utwo-
rzenie Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń i funda-
cji unormowało prawnie powstawanie oraz funkcjonowanie 
organizacji pozarządowych, zaś obecny kształt ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pierwszy 
tekst 2003 r.) sprzyja działaniom wolontariuszy i umacnianiu 
ich pozycji w społeczeństwie.

 W świetle ustawy

Wolontariusze mogą wykonywać pracę zarówno na rzecz 
organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie ich dzia-
łalności statutowej, jak i w organach administracji publicznej 
lub jednostkach jej podległych, z wyjątkiem jednostek prowa-
dzących działalność gospodarczą. (Uwaga: zgodnie z ustawą 
wolontariusze nie mogą wykonywać świadczeń w zakresie 
działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje 
pozarządowe).
♦	 Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać 

wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykony-
wanych świadczeń, jeżeli wymogi takie określają odrębne 
przepisy.

♦	 Wolontariusz ma prawo do porozumienia (umowy) na za-
kres wykonywanych świadczeń oraz na sposób i czas ich 
wykonania, a także możliwość rozwiązania porozumienia. 
Gdy wykonywanie świadczenia przekracza 30 dni, sto-
sowne porozumienie (umowa) musi być sporządzone na 
piśmie. 

♦	 Pomimo, że z definicji wynika, iż wolontariat jest pracą bez 
wynagrodzenia, to nie oznacza, że wolontariuszowi nie 
przysługuje zwrot poniesionych kosztów lub opłacenie 
przez świadczeniobiorcę jego uczestnictwa np. w szko-
leniu. 

♦	 Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypad-
ku przy wykonywaniu pracy oraz do ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, gdy świadczenie 
wykonywane jest krócej niż 30 dni, a także świadczenia 
zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Na swoją prośbę wolontariusz może otrzymać opinię 

lub zaświadczenie o wykonywanym świadczeniu. Prawem 

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje. 
Jan Paweł II

Wolontariat dziś i jutro

Wolontariusz Jakub Strzeszewski uczy dzieci i młodzież grać w ping-ponga. 
Ognisko TPD przy pl. Hallera w Warszawie.
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wolontariusza jest wzbogacenie swojego CV o działal-
ność wolontarystyczną. Członek stowarzyszenia może 
również wykonywać świadczenia jako wolontariusz na 
rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Należy 
również przypomnieć, że świadczeniobiorca (organiza-
cja korzystająca z usług wolontariusza) ma następujące 
obowiązki:
– informowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i 

bezpieczeństwa związanym z wykonywanym świadcze-
niem;

– zapewnienie wolontariuszowi, na zasadach dotyczących 
pracowników, bezpiecznych i higienicznych warunków 
wykonywania świadczenia (także indywidualnych środ-
ków ochrony);

– pokrywanie, na zasadach dotyczących pracowników, 
kosztów podróży służbowych i diet oraz innych niezbęd-
nych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związa-
nych z wykonywaniem świadczenia.
Ważnym zapisem ustawy jest sformułowanie, że: wartość 

świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz 
świadczeniobiorcy (dotyczy przepisów podatkowych i Ko-
deksu cywilnego).

Bezinteresowność

Praca wolontariusza jest bezinteresowna, a on sam jest 
osobą, dla której pomoc bliźniemu jest sama w sobie wartoś-
cią. Pracuje bez wynagrodzenia w domach dziecka, opieki, 
hospicjach, szpitalach. Można go spotkać podczas spaceru 
i na zakupach, także w bibliotece, gdy wypożycza książkę 
dla podopiecznego. Może być wszędzie, a także wykonywać 
rozmaite czynności na rzecz podopiecznych. Na pierwszym 
miejscu chodzi o pomoc chorym, szczególnie obłożnie, 
osobom samotnym, starszym lub niezaradnym życiowo. 
Wiele działań wolontarystycznych ukierunkowanych jest też 
do dzieci – zarówno zdrowych, jaki i chorych czy niepełno-
sprawnych. Poszukiwane są osoby młode do towarzystwa 
niepełnosprawnej młodzieży, ale też i starsze jako babcia lub 
dziadek niepełnosprawnego dziecka, które nie miało możno-
ści zaznać miłości dziadków. Często wolontariusz staje się 
przyjacielem, kolegą, kumplem, z którym można porozma-
wiać, zwierzyć się; osobą, która wysłucha i doradzi. Wartości 
wolontariusza nie sposób przeliczyć na pieniądze. Ale są 
inne powody do satysfakcji: w kontaktach z podopiecznymi 
poznaje się środowisko, poszerza krąg znajomych, rozwija 
się własną aktywność, jest o czym napisać w cv, łatwiej po-
szukiwać i znaleźć cel w życiu. 

Wolontariuszami są przede wszystkim młodzi ludzie (w 
niektórych szkołach wolontariat jest proponowany, bo prawie 
każda szkoła ma w swoim programie ofertę dla wolontariu-
sza), ale są nimi również osoby w sile wieku i w jesieni życia. 

Wiele osób wiąże się z wolontariatem na dłużej, ale nie jest 
to regułą. Tymczasem obserwuje się duże zapotrzebowa-
nie na wolontariuszy z każdej grupy wiekowej i obu płci, 
zarówno na dziewczęta i chłopców oraz dorosłe i starsze 
kobiety i mężczyzn także w różnym wieku, po prostu nie ma 
tu ograniczeń. Toteż cieszy, że idea pracy wolontarystycznej 
zatacza coraz większe kręgi i z roku na rok zgłasza się co-
raz więcej chętnych do tej bezinteresownej pracy na rzecz 
innych ludzi, którzy znajdują się w sytuacjach wymagających 
wsparcia pomocy. 

Coraz częściej używa się np. takich nazw, jak wolontariat 
medyczny, hospicyjny, pracowniczy, chrześcijański czy mod-
ny ostatnio e-wolontariat. To pokazuje, w jak wielu dziedzi-
nach pomoc wolontariuszy jest potrzebna. Ruch wolontariatu 
istniał i będzie istnieć, niezależnie od tego jak się będzie 
nazywał.

 
* * *

 
W ostatnim czasie dosyć dużo mówi się i pisze o organi-

zacjach pożytku publicznego w kontekście możliwości pozy-
skania 1% należnego podatku od osób fizycznych (pdof) na 
rzecz organizacji o statusie opp. Należy jednak pamiętać, że 
również w tym samym dokumencie prawnym określającym 
możliwości i zasady pozyskiwania 1% pdof przez organizacje 
pozarządowe, określono również zasady funkcjonowania 
organizacji pożytku publicznego i działalność wolontariatu. 
Ustawa obejmuje kompleksowo zarówno działalność pożyt-
ku publicznego, jak również wolontariat. Jest to dokument z 
mocą ustawy, który po raz pierwszy kompleksowo reguluje 
status wolontariuszy i wolontariatu.

 Józef Bogdaszewski

Dzień 5 grudnia został ustanowiony przez ONZ 
Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Przypomina 
o potrzebie bezinteresownego działania dla innych 
ludzi. Stanowi również wyraz wdzięczności dla wszyst-
kich wolontariuszy, ich zaangażowania i ofiarności w 
świadczeniu pomocy innym.

Dzieci gorszych szans potrzebują

Twojego wsparcia! 

W swoim PIT przeznacz 

1% podatku 

na pomoc dla podopiecznych  

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W odpowiednią rubrykę wpisz:

KRS 0000114345 
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Jako uczestnik 3-tygodniowego programu stypendialne-
go IVLP – International Visitor Leadership Program, organi-
zowanego przez amerykański Departament Stanu, miałam 
okazję przyjrzeć się, jak w praktyce funkcjonuje system 
opieki, ochrony i pomocy dziecku w USA. 

IVLP to jeden z ważnych programów amerykańskiego 
rządu. Jego celem jest budowanie porozumienia z innymi 
państwami i narodami przez odpowiednio zaplanowane i 
zorganizowane wizyty zagranicznych profesjonalistów w 
USA. Corocznie (od 1940 r.) około 5 tys. gości, zaproszonych 
przez amerykańskie ambasady funkcjonujące na różnych 
kontynentach świata, odwiedza Stany Zjednoczone w celu 
poznania tego kraju, jego kultury, historii, preferowanych 
wartości, jak i uczestnictwa w wymianie doświadczeń za-
wodowych. Goście reprezentują różne kraje i środowiska; 
są tam m.in. przedstawiciele rządu, świata polityki, mediów, 
edukacji, organizacji pozarządowych, sztuki, zdrowia pub-
licznego, bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i 
handlu. Organizatorzy z dumą podkreślają, iż ponad 320 
obecnych lub byłych przywódców państwowych ma w swo-
im życiorysie uczestnictwo w programie IVLP.

 Jako psycholog Krajowego Ośrodka Adopcyjnego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie byłam uczestnikiem 21-
osobowej międzynarodowej grupy, która w ramach projektu 
Children In US Justice System przyjechała do USA, aby: 
•	 poznać system prawny USA, ze szczególnym uwzględ-

nieniem organów zajmujących się ochroną dzieci;
•	 zapoznać się z analizą systemu zajmującego się nielet-

nimi, ich resocjalizacją i współpracą ze środowiskiem 
rodzinnym;

•	 sprawdzić, jak działa współpraca międzynarodowa, ma-
jąca na celu zwalczanie handlu dziećmi i ich wykorzysty-
wanie; jak przebiega rozwiązywanie transgranicznych 
sporów dotyczących opieki rodzicielskiej oraz jak jest 
stosowana Konwencja dotycząca cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę.
Uczestnikami programu Children in US Justice System 

byli głównie prawnicy, sędziowie, psychologowie, policjanci, 
pracownicy socjalni i funkcjonariusze służb penitencjarnych, 
reprezentujący w większości struktury rządowe (m. in. organy 
centralne swoich krajów, ministerstwa), znalazło się także 
miejsce dla dwóch przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych (z Gujany i Polski). Wszyscy uczestniczyliśmy w spot-
kaniach w Waszyngtonie i Los Angeles. Później podzieliliśmy 
się na 3 grupy i odwiedziliśmy Albuquerque (grupa zajmująca 
się opieką nad dzieckiem), Dallas (grupa adopcyjna) oraz St. 

Louis (grupa zajmująca się uprowadzeniami rodzicielskimi). 
Następnie spotkaliśmy się w Pensacoli na Florydzie, by wy-
mienić się informacjami i podsumować pobyt w USA. 

 Warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone są państwem 
federalnym liczącym 50 stanów. Władza państwowa jest po-
dzielona pomiędzy rząd centralny a rządy poszczególnych 
stanów. W konstytucji występuje zapis mówiący o domnie-
maniu kompetencji na rzecz władz stanowych. Uprawnienia 
obu podmiotów władz spotykają się w kilku dziedzinach: obie 
władze mogą m.in. nakładać podatki, uchwalać przepisy do-
tyczące ochrony zdrowia, moralności i porządku publicznego. 
W praktyce szeroka autonomia stanów oznacza istnienie w 
USA ponad 50 różnych systemów prawnych (w poszcze-
gólnych stanach, terytoriach zależnych i odrębny system w 
Waszyngtonie). Poruszanie się w gąszczu przepisów wymaga 
więc ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. 

Partnerstwo

Według Departamentu Sprawiedliwości w systemie obej-
mującym nieletnich (a więc małoletnich mających konflikt z 
prawem) zarejestrowano 540 tys. osób. Prawie trzy czwarte 
z nich cierpi na zaburzenia rozwoju psychicznego, połowa 
ma za sobą doświadczenia używania substancji psycho-
aktywnych, jedna trzecia ma braki w edukacji. Sędziowie 
zajmujący się nieletnimi i małoletnimi (sprawy opiekuńcze) 
zgodnie przyznali, że w rozstrzyganiu o losie dzieci posiłkują 
się współczesną wiedzą psychologiczną i starają się współ-
pracować ze specjalistami z tej dziedziny. Zaskoczeniem 
były dla mnie słowa sędzi ze stanu Maryland, która stwier-
dziła, iż „to naukowcy mówią mi, jak mam traktować dzieci, 
których mózg rozwija się przecież do 25 roku życia”. Sędzia 
przyznała również, iż sama nie przesłuchuje dzieci, lecz 
zostawia to zadanie odpowiednio do tego przygotowanym 
psychologom. Jest to niewątpliwie praktyka, której szerokie 
wprowadzenie warto byłoby rozważyć także w Polsce.

Spotkani specjaliści - sędziowie, prokuratorzy, adwokaci 
- zgodnie podkreślali konieczność współpracy sektora pub-
licznego z pozarządowym. Jako przykład doskonałego part-
nerstwa podali współpracę Departamentu Sprawiedliwości z 
National Center for Exploited and Missing Children (NCMEC), 
która jest bardzo znaną w USA pozarządową organizacją 
zajmującą się od 1984 roku poszukiwaniem zaginionych 
dzieci oraz przeciwdziałaniem seksualnemu wykorzysty-
waniu małoletnich. Na zlecenie amerykańskiego Kongresu 
realizuje obecnie 22 programy skierowane m.in. do policjan-

Celem niniejszego artykułu jest przekazanie czytelnikom informacji uzyskanych od amerykańskich 
kolegów zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie oraz przybliżenie działalności niektórych instytucji 
i organizacji, które skutecznie przeciwdziałają i zapobiegają negatywnym zjawiskom we współczesnym 
społeczeństwie.

Dziecko w amerykańskim systemie prawnym 
Korespondencja własna z USA – część pierwsza
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tów, rodzin osób zaginionych oraz ofiar wykorzystywania i 
molestowania (przeciwdziałanie wiktymizacji). Organizacja 
szkoli również sędziów m.in. na temat odpowiedniego kwa-
lifikowania czynów zabronionych wobec dzieci. 

NCMEC (www.missingkids.org) prowadzi całodobowy 
telefon, pod którym można zgłosić informację o miejscu 
pobytu zaginionej osoby (organizacja zapewnia obsługę 
w 200 językach!). Internauci mogą również złożyć raport o 
podejrzeniu wykorzystywania seksualnego osoby małolet-
niej (za pomocą formularza) – Cybertipline. Od 1998 roku 
organizacja otrzymała prawie 4,5 mln takich informacji, któ-
re przekazała policji lub mającemu siedzibę w tym samym 
budynku, Federalnemu Biuru Śledczemu (FBI). Wspólne 
lokowanie współpracujących ściśle instytucji to rozwiązanie, 
które również warto wprowadzić w naszym kraju.

Zaginięcia i ucieczki

Warto również wspomnieć o skutecznych sposobach do-
cierania z informacją o zaginionych dzieciach do szerokiego 
grona odbiorców: NCMEC współpracuje efektywnie z ponad 
270 partnerami, którzy udostępniają zdjęcie osoby zaginionej 
w telewizji, internecie (google, facebook), na billboardach, 
ekranach w metrze i pociągu. Sposobem wykorzystania 
współczesnej techniki kryminalistycznej w celu odnalezie-
nia zaginionej osoby jest też komputerowe modelowanie 
wizerunku osoby zaginionej przed laty. Za pomocą zaawan-
sowanych technologii obrazowania specjaliści są w stanie 
sporządzić współczesne zdjęcie osoby, która zaginęła nawet 
kilkanaście lat temu. Rozpowszechnianie takiego „portretu” 
przyczyniło się do odnalezienia wielu osób dorosłych, które 
zaginęły jako dzieci i niemowlęta. 

NCMEC gromadzi także krajowe statystyki dotyczące 
ucieczek i zaginięć. Wynika z nich, że w 2015 roku odno-
towano w USA 15 000 takich zdarzeń, w tym ponad 3 tys. 
małoletnich zostało uprowadzonych przez swojego rodzica. 
Czynnikiem ryzyka porwań rodzicielskich jest fakt, że w Sta-
nach Zjednoczonych ponad 20% dzieci wychowuje się w ro-
dzinach, w których jedno z rodziców jest obcokrajowcem. W 
sytuacji konfliktu małżeńskiego/okołorozwodowego zdarza 
się więc, że jedno z rodziców uprowadza dziecko do kraju 
swojego pochodzenia. Zachodzi więc konieczność współ-
pracy międzynarodowej oraz stosowania przepisów Kon-
wencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę, której sygnatariuszami jest obecnie ponad 90 
państw (w tym Polska). Pracownicy centrum wspierają ro-
dziny czekające na powrót zaginionego dziecka, organizują 
odpowiednie warunki spotkania z odnalezionym dzieckiem 
(np. nigdy nie zawiadamiają mediów o spotkaniu), otaczają 
rodzinę pomocą po ponownym połączeniu (zwłaszcza w 
sytuacji, kiedy dziecko zostało wykorzystane seksualnie lub 
doznało innej formy przemocy).

 NCMEC podaje, iż 1 na 6 osób uciekających pada ofiarą 
wykorzystywania seksualnego. Spośród wszystkich ofiar 
przemocy seksualnej prawie 70% znajduje się uprzednio 
pod opieką służb społecznych, ponad 96% to nastoletnie 
dziewczęta. Specjaliści z centrum szkolą więc pracowni-
ków socjalnych, mówią, jak można wcześnie oszacować 
(przewidzieć) zagrożenie małoletniej ucieczką, dlaczego 
wczesne powiadomienie służb jest kluczowym elementem 
skutecznych poszukiwań, jak przygotować zestaw „pierwszej 

potrzeby” dla powracającej nastolatki, która stała się ofiarą 
przemocy seksualnej (tzw. hope bag, w której dziewczyna 
znajdzie klapki, koszulkę, szczoteczkę i pastę do zębów, 
chusteczki do demakijażu, coś do zjedzenia). Elementem 
edukacji jest również bezpłatne rozpowszechnianie materia-
łów i kieszonkowych formularzy dla policjantów, nauczycieli, 
pracowników socjalnych, pomocnych w identyfikacji ofiar 
wykorzystania seksualnego. 

W związku z tym, że porwania, handel dziećmi i wyko-
rzystywanie seksualne dzieci są zjawiskami globalnymi, 
mającymi swoje źródło również w świecie wirtualnym, ponad 
15 lat temu powstało International Center for Exploited and 
Missing Children (ICMEC), którego celem jest m. in. analiza 
istniejącego ustawodawstwa i proponowanie zmian w prze-
pisach prawnych poszczególnych krajów (obecnie ponad 
100) celem zapewnienia dzieciom należytej ochrony przed 
przemocą, m.in. seksualną. Specjaliści z ICMEC przeszko-
lili również ponad 7,5 tys. funkcjonariuszy (ze 115 krajów) 
zajmujących się identyfikacją ofiar przemocy seksualnej. 
Organizacja wdraża dobre praktyki w zakresie prowadzenia 
poszukiwań osób zaginionych, promuje międzynarodowe 
koalicje zrzeszające partnerów na całym świecie, takie jak 
Global Missing Children’s Network. GMCN to wspólne przed-
sięwzięcie partnerów z 24 krajów (i 4 kontynentów) zajmu-
jących sie poszukiwaniem zaginionych i porwanych dzieci. 
Polskim partnerem sieci jest Fundacja Itaka. 

Prewencja i edukacja

Ważnym i powszechnie znanym amerykańskim ogniwem 
wśród organizacji zajmujących się poszukiwaniem zaginio-
nych dzieci jest kalifornijska organizacja Find the Children 
(www.findthechildren.com). Od 1983 roku zajmuje się ona 
poszukiwaniem zaginionych dzieci oraz prewencją uprowa-
dzeń rodzicielskich i edukacją dzieci i młodzieży. Mimo że 
jest małą organizacją (zatrudnia jedynie 4 osoby) jest uzna-
nym i docenianym partnerem prowadzącym m.in. warsztaty i 
treningi kształtujące zachowania sprzyjające bezpieczeństwu 
(w codziennym życiu, w internecie). Już przedszkolaki uczą 
się, co zrobić w sytuacji, gdy zgubią się w supermarkecie lub 
kiedy zaczepi je ktoś obcy. Na warsztatach poznają także 3 
proste zasady, jak odróżnić osobę znajomą od obcej (osoba 
obca to taka, której nie znasz imienia, nazwiska oraz nie znają 
jej twoi rodzice). Dzieci uzyskują także świadomość, że nie 
wolno niczego przyjmować od osób nieznanych, nie wolno 
nigdzie z nimi iść oraz że należy głośno krzyczeć „pomocy!”, 
jeśli ktoś obcy je zaczepia. Podczas zajęć z dziećmi psycho-
logowie wykorzystują lalki i pacynki. 

W organizacji stosuje się sensowną zasadę, że młodzi 
trenerzy szkolą młodzież, natomiast starsi i bardziej doświad-
czeni - rodziców i specjalistów w zbliżonym do nich wieku. 

Warto odwiedzić strony internetowe wspomnianych or-
ganizacji, zawierające ciekawe materiały, publikacje, raporty 
(dla fanów statystyk) oraz filmy video, które mogą stanowić 
inspirację w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 Kolejny artykuł będzie poświęcony amerykańskiemu 
systemowi pieczy zastępczej oraz działalności publicznych 
i prywatnych organizacji adopcyjnych.

  
Izabela Rutkowska

 adopcja@osrodekadopcyjny.pl
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Przemoc wobec dzieci – fizyczna, psychiczna, seksualna 
– ze strony dorosłych członków rodziny zdarza się częściej, 
niż przypuszczamy. Wszystkie rodzaje przemocy wobec 
dziecka naruszają jego poczucie godności, bezpieczeń-
stwa, pewności siebie, wiary w dobro oraz wartość siebie i 
świata. 

Nadużycia seksualne są szczególnie ciężkim przypad-
kiem, łamią bowiem wszelkie granice intymności dziecka, 
sprawiają ból – fizyczny i psychiczny, wytwarzają poczucie 
winy, utrwalają poczucie bezradności i niemocy, przekonanie 
o byciu gorszym, bezwartościowym, nie zasługującym na 
jakąkolwiek miłość czy akceptację. Z powodu utraty zaufa-
nia uniemożliwiają wejście w relację z drugim człowiekiem, 
a przez to powodują lęk, depresję, zaburzenia seksualne w 
całym dorosłym życiu. Sprawcami takiej przemocy wobec 
dzieci są najczęściej niestety krewni, znajomi rodziny bądź 
sami rodzice. Jak wynika z polskich badań, 80% dzieci zna 
sprawcę przemocy. 

Nadużycie seksualne jest doświadczeniem bardzo trud-
nym, ale to zdrada i odrzucenie przez najbliższych jest tym, 
co czyni molestowanie seksualne w rodzinie szczególnie 
traumatycznym przeżyciem. Bezwzględna ochrona w pol-
skim systemie prawnym ujęta jest w artykułach 200, 201 i 
202 Kodeksu Karnego.

Nadużycia seksualne wobec dzieci to angażowanie ich 
w jakąkolwiek aktywność, która ma doprowadzić do seksu-
alnego zaspokojenia osoby dorosłej. 

Definicja proponowana przez WHO mówi o tym, że: 
wykorzystywanie seksualne dziecka to włączenie dziecka 
w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni 
zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub, na którą nie 
jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny praw-
nie sposób i/lub, która jest niezgodna z normami prawnymi 
lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem 
seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi 
pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzie-
ckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju 
pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Celem takiej 
aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby. Aktywność 
ta może dotyczyć: 1. Namawiania lub zmuszania dziecka do 
angażowania się w prawnie zabronione czynności seksualne. 
2. Wykorzystywania dziecka do prostytucji lub innych prawnie 
zakazanych praktyk o charakterze seksualnym. 3. Wykorzysty-
wania dziecka do produkcji materiałów lub przedstawień o 
charakterze pornograficznym. 

Co sprawia, że dziecko stanowi tak łatwy cel nadużycia? 
Nie tylko to, że z racji swojej postury jest słabsze, a więc bar-
dziej bezbronne i nie może stawić oporu napastnikowi. Dzieci 
mają, w tym przypadku niestety, naturalną ciekawość świata, 
nie rozumiejąc jednocześnie jego seksualnych aspektów, co 
sprawia, że z łatwością wchodzą w różne rodzaje zabawy, 
są otwarte na różnego rodzaju propozycje, doświadczanie 
– zwłaszcza, gdy zachęca do tego ktoś dziecku znany, bliski, 
ktoś komu dziecko ufa. W tym miejscu warto powiedzieć o 

naturalnej dla dziecka uległości wobec osób starszych, do-
rosłych, dla których posłuch jest wpajany każdemu dziecku. 
O ile dzieci są przestrzegane przed kontaktem i rozmową z 
„obcymi”, to  wobec osób z rodziny do takiego kontaktu, 
grzeczności i szacunku są zachęcane. Dzieci pragną blisko-
ści, akceptacji, uwagi – te potrzeby są wykorzystywane przez 
wielu sprawców przemocy do pozyskania zaufania dziecka, 
aby potem uwikłać je we „wspólną tajemnicę” i podtrzymy-
wać relację nadużycia. Czasem dodatkowo sytuację sprawcy 
ułatwia fakt, że dziecko jest w konflikcie z opiekunem lub 
rodzicem: tak osamotnione i pozbawione wsparcia dziecko 
nie szuka pomocy i jest pozostawione samemu sobie.

Powyższe czynniki składają się na obraz dziecka jako 
„idealnej ofiary” dla sprawcy przemocy. Potrzeba uwagi, mi-
łości, ufność i wiara w słowa dorosłego są wykorzystywane 
przez sprawców, którzy w sposób nie budzący niepokoju 
dla otoczenia „uwodzą” dziecko, zdobywając jego zaufanie 
poprzez oferowanie mu zabawy, czułości, przyjacielskiego 
kontaktu. Dziecko czuje się bezpiecznie, ufa, a sprawca staje 
się najbliższym „przyjacielem” czy „opiekunem” dziecka zaś 
otoczenie nie widzi w tym nic złego – dziecko przecież jest 
szczęśliwe. Dopiero w pewnym momencie, w trakcie trwania 
relacji, sprawca zaczyna przekraczać granice i dziecko czuje 
się zdezorientowane, zagubione, winne. Często nie ma się do 
kogo zwrócić, bo kto by uwierzył, że taki „wspaniały wujek” 
mógłby robić coś złego.  W porównaniu do stereotypowe-
go obrazu pedofila, gdzie widzimy przed oczyma silnego, 
agresywnego, pijanego mężczyznę używającego przemocy 
fizycznej i psychicznej, ta sytuacja jest inna i często budzi 
niedowierzanie, chęć zignorowania, zbagatelizowania skarg 

Przemoc w rodzinie

Dziecko ofiarą nadużyć seksualnych 

Temat seksualnego wykorzystywania dzieci był również omawiany podczas 
spotkań opisanych przez Izabelę Rutkowską w korespondencji z USA na  
str. 28–29
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dziecka. Tymczasem pamiętajmy, że w takiej „bezpiecznej” 
atmosferze zagrożenie nadużyciem seksualnym jest tak 
samo prawdopodobne, a sprawcy mogą w innych sferach 
życia funkcjonować zupełnie prawidłowo, nie wyróżniając 
się niczym szczególnym spośród osób z danej społeczno-
ści. Zdarza się, że wbrew wszelkim stereotypom sprawcami 
nadużyć wobec dzieci są również kobiety, które rzadziej 
stosują przemoc fizyczną, a raczej starają się skłonić ofiarę 
do uległości za pomocą perswazji i nagród.  Nieraz stają się 
współsprawczyniami wykorzystywania dziecka; najczęściej 
w kazirodczych systemach rodzinnych,  gdzie kobieta nie 
jest w stanie przeciwstawić się partnerowi i w ten sposób 
również uczestniczy w przemocy seksualnej wobec dziecka. 
W rodzinie kazirodczej często mamy do czynienia z taką 
sytuacją, gdy opiekunowie lub rodzice zdają sobie sprawę z 
faktu nadużycia, ale niezależnie od tego, czy oboje czynnie w 
nim uczestniczą, czy tylko jedno stosuje przemoc seksualną 
przy biernej postawie drugiego dziecko jest pozbawione 
jakiegokolwiek wsparcia. 

Aby chronić się przed odrzuceniem, wiele dzieci nieświa-
domie zbliża się emocjonalnie do sprawcy („tata mnie mniej 
bije, jak się tak bawimy”, „tata tak robi, ale przynajmniej 
czasem mnie przytula/rozmawia/kupuje prezenty itp.”), a 
odrzuca biernego opiekuna, który „nigdy nie broni”, bądź 
uznaje jego słabość i przejmuje za niego odpowiedzialność 
(„mama przecież nie może/nie mogła nic zrobić”, „muszę 
bronić mamę”).  Przemoc seksualna w kazirodczym systemie 
rodzinnym ma niestety najczęściej charakter przewlekły i dłu-
gotrwały. Rodzina broni się przed rozpadem i ewentualnością 
interwencji z zewnątrz, więc zaciekle broni swej tajemnicy. Z 
perspektywy dziecka często rozbicie tego układu oznacza 
odseparowanie go od rodziców, którzy, choć są bezpośred-
nimi sprawcami nadużycia, często są jedyną rodziną, jaką 
dziecko posiada. To dodatkowo  utrudnia rozpoznanie i 
pomoc dzieciom – ofiarom przemocy.

Aby rozumieć wielopłaszczyznowy wpływ nadużycia sek-
sualnego na psychikę dziecka, trzeba wziąć pod uwagę 
wszystkie czynniki wpływające na powstanie traumy: szcze-
góły związane z osobą ofiary, sprawcy i kontekstu zdarzenia. 
Można się spodziewać, że im młodsze jest dziecko w trakcie 
doświadczania nadużycia, tym bardziej uogólniony charakter 
jego skutków, im starsze dziecko, tym bardziej szczegółowy, 
związany z konkretną z fazą rozwojową. W społeczeństwie 
pokutuje również mniejsze przyzwolenie społeczne na ujaw-
nianie faktu bycia wykorzystanym przez chłopców (wstyd, 
zarzut braku obrony przed napastnikiem), ale to dziewczyn-
ki są bardziej narażone na przemoc seksualną. Również 
ogólna kondycja psychiczna dziecka, stopień jego rozwoju, 
kontakty społeczne, otwartość, dobra samoocena itp. sta-
nowi o większych możliwościach psychicznych w radzeniu 
sobie ze skutkami traumy. Jeśli chodzi o czynniki dotyczące 
sprawcy, to im starszy, tym jest postrzegany jako groźniejszy 
przez dziecko, zachowania mężczyzn zazwyczaj są bardziej 

agresywne. Najtrudniejszym czynnikiem jest bliskość relacji 
między sprawcą i ofiarą: im sprawca jest w bliższej relacji z 
ofiarą, tym trudniejsze jest radzenie sobie z traumą. Znacze-
nie  ma również czas trwania i częstość występowania nad-
użycia: im dłużej w czasie i częściej trwało wykorzystywanie, 
tym większa i cięższa trauma.    

 Nauka wyróżnia cztery czynniki leżące u podstaw traumy 
i wpływające na wystąpienie psychopatologii w życiu doro-
słym: są to traumatyczna seksualizacja, zdrada, bezsilność i 
stygmatyzacja. O pierwszym mówimy, kiedy sfera seksualna 
zostanie powiązana z nadużyciem, czyli siłą, przemocą, 
przedwczesnym rozbudzeniem potrzeb seksualnych. Wów-
czas utrwala się brak rozumienia, że przeżywanie przyjemno-
ści seksualnej powinno łączyć się z pozytywnym zaangażo-
waniem emocjonalnym, że seksualność, płciowość, bliskość 
intymna nie jest czymś złym,  godnym potępienia.  Z kolei 
zdrada  oznacza ogromny zawód, jakiego doświadcza dzie-
cko, gdy odmówi się wiary jego słowom bądź namawia się je 
do zatajenia prawdy „dla dobra rodziny”. Wówczas pojawia 
się i kształtuje u dziecka przekonanie o swojej bezsilności, 
które utrwala się z biegiem lat i prowadzi do stygmatyzacji, 
tj. silnego przeświadczenia o byciu „gorszym”, „naznaczo-
nym”, napiętnowanym czymś, od czego nie ma i nie będzie 
nigdy ucieczki. Powyższy przebieg kształtowania się traumy 
u ofiary przemocy jasno pokazuje, że samo nadużycie jest 
jedynie częścią procesu kształtującego negatywne konse-
kwencje psychiczne w całym dorosłym życiu.

Jeśli wiemy, że dziecko doświadczyło wykorzystania,  ko-
niecznie okażmy mu wsparcie i podkreślajmy, że nic z tego, 
co się stało, nie jest jego winą. Zwłaszcza wtedy, gdy dziecko, 
zastraszone, nie mówiło nikomu o wydarzeniach, których było 
ofiarą i teraz pierwszy raz, pełne niepokoju, ujawnia te fakty. 
W takich przypadkach dziecko często przeżywa różne skraj-
ne uczucia – strach, ulgę, złość, przerażenie, poczucie winy. 
Nieraz mówi o tych wydarzeniach, jakby go nie dotyczyły, 
zupełnie jakby ono było obok, odcięte od emocji. Tym bardziej 
jest ważne, abyśmy to my, dorośli zrozumieli i z należytą uwa-
ga przyjęli zwierzenia dziecka o przeżyciach i ich skutkach, z 
którymi samo przecież nie może sobie poradzić. 

Opowiedzenie dorosłemu o tym, co dziecko spotkało, 
jest czasem swoistym testem na zaufanie: źle przyjęte, zlek-
ceważone czy zignorowane może sprawić, że dziecko już 
więcej nie zdecyduje się prosić nikogo o pomoc.  Pojawia się 
wówczas zagrożenie zjawiskiem tzw. wtórnej wiktymizacji,  
kiedy dla ofiary przemocy nie tylko samo nadużycie, ale i 
inne okoliczności, takie jak osamotnienie, odrzucenie i brak 
pomocy, stają się główną przyczyną negatywnych psychicz-
nych konsekwencji. Dlatego koniecznie pochwalmy dziecko 
za to, że zdecydowało się zwrócić o pomoc i takiej pomocy 
postarajmy się jak najlepiej udzielić. 

Obecnie działają poradnie, centra pomocy, organizacje 
pozarządowe udzielające porad i wsparcia m.in. w sprawach  
będących tematem powyższego artykułu. Warto też zajrzeć 
na stronę http://zlydotyk.pl/placowki-wspdws

Małgorzata Pogorzelska

Autorka artykułu jest psychologiem, seksuologiem  klinicznym Polskiego To-
warzystwa Seksuologicznego, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym 
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, wykładowcą Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej.  

Według D. Finkelhora (1984) wykorzystywanie sek-
sualne to wciąganie w aktywność seksualną dzieci w 
wieku poniżej 13. roku życia z osobami starszymi od 
nich o co najmniej 5 lat oraz dzieci w wieku 13–16 lat 
z osobami co najmniej o 10 lat starszymi.
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Fundacja PKO Banku Polskie-
go przekazała środki finansowe 
Warmińsko-Mazurskiemu Oddzia-
łowi Regionalnemu TPD w Olszty-
nie, które zostały przeznaczone 
na posiłki dla dzieci z 12. szkół. 
Dofinansowanie do obiadów do-
stało 50 dzieci z 8. szkół w Ol-
sztynie, gminie Purda i szkoły w 
Stawigudzie. Wystarczyło na 10 
tysięcy obiadów w roku szkolnym 
2015/2016 dla najbardziej potrze-
bujących dzieci.

Bank PKO BP jest inicjatorem 
akcji PKO Bieg Charytatywny – Po-
biegnijmy Razem dla Dzieci, zor-
ganizowanego po raz kolejny jako 
ogólnopolski bieg sztafetowy pod 
hasłem „Pomagamy z każdym kro-
kiem”. Impreza odbyła się jedno-
cześnie na stadionach 12. miast 
Polski m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, 
Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Łodzi, Łomży, Mikołowie, 
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Łącznie 733 drużyny, czyli 
3665 uczestników biegu w całym kraju przemierzyło ponad 26 
tys. okrążeń. Fundacja mogła dzięki temu przekazać 632 tys. zł 
na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci w Polsce – Po-
mysł z biegiem sztafetowym na stadionach lekkoatletycznych 
– powiedziała prezes Fundacji PKO Banku Polskiego Urszula 
Kontowska – był absolutnie strzałem w dziesiątkę. Byliśmy pod 
wrażeniem liczby chętnych, listy startowe w 12. miastach za-
pełniły się błyskawicznie. Pewnie dlatego, że każde pokonane 
okrążenie oznaczało obiad dla dzieci z ubogich rodzin. Widzia-
łam też, jaką radość sprawiał zawodnikom udział w tej imprezie. 
Jestem przekonana, że satysfakcja z biegu jest właśnie wtedy 
największa, kiedy wiemy, że pomagamy innym.

Do wydarzenia dołączyło wiele znanych osób ze świata 
sportu, m.in. Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy, 

prezenter telewizyjny oraz biegacz, który bardzo pozytywnie 
ocenił pomysł PKO Biegu Charytatywnego. – Łączenie ce-
lów – powiedział –  pomaganie innym i oddawanie się pasji 
to wspaniała idea i jestem pewien, że apel został pozytywnie 
odebrany. To droga coraz bardziej popularna na świecie, 
którą trzeba podążać. W USA finansuje się w ten sposób 
wiele szczytnych celów. Dobrym przykładem jest maraton 
nowojorski przyciągający co roku tysiące uczestników. Ta 
inicjatywa szybko rozprzestrzeni się w naszym kraju, ponie-
waż my Polacy lubimy pomagać.

Więcej o programie „PKO Biegajmy razem” łączącym 
popularyzację zdrowego stylu życia z ideą dobroczynności 
można przeczytać na stronach: www.biegajmyrazem.pkobp.
pl; www.bankomania.pkobp.pl/biegajmy-razem/ i www.fa-
cebook.com/PKOBankPolskiBiegajmyRazem.

oprac. Joanna Tołłoczko

10 tysięcy obiadów dla podopiecznych warmińsko-mazurskiego TPD 

Biegajmy razem z PKO BP
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Czytaj artykuł na str. 21

Przedszkole TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie
Zajęcia w ramach projektu „Możemy jeszcze więcej”



Fot. I. Malanowska

Pierwsza Dama w „Helenowie”

Czytaj artykuł na str. 6

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




