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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

TOWARZYSTWO	 PRZYJACIÓ£	 DZIECI
THE	 SOCIETY	 OF	 THE	 FRIENDS	 OF	 CHILDREN
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Siła TPD to różnorodność działań w jedności celów

Będziemy nadal wypełniać naszą misję 
Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wielkimi krokami zbliża 
się niezwykły jubileusz Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci, 100 
lat działalności, która została 
zainicjowana w kilka miesięcy 
po odzyskaniu przez nasz kraj 
niepodległości. Co oznacza 
jubileusz, który będziemy ob-
chodzić w 2019 roku?

Oznacza, że byliśmy i jeste-
śmy potrzebni jako organizacja 
służąca dzieciom. Ale także i to, 
że trafnie i rzetelnie podejmuje-

my zadania służące dzieciom w różnych sytuacjach, w czasie 
wojny i w okresie pokoju.

Sięgnijmy do historii… 
Zaborcy nie mieli powodu, aby dbać o rozwój podbitego 

kraju. Toteż Polska po okresie zaborów przedstawiała się 
jako obszar wymagający intensywnej odbudowy i zagospo-
darowania. Trzeba pamiętać, że był to też czas po pierwszej 
wojnie światowej, kiedy wielu mężczyzn będących ojcami, 
zginęło w walkach, a dzieci zostawały tylko z matkami, któ-
re nie posiadały środków do życia, bo w tamtych czasach 
kobiety nie pracowały zawodowo, choć zdarzały się bardzo 
nieliczne wyjątki. Przypominam o tych sprawach przede 
wszystkim z myślą o młodszych czytelnikach, aby przy-
bliżyć im tło historyczno-społeczne tego okresu. W takich 
warunkach, wobec istnienia dużej rzeszy sierot wojennych i 
ogromnej biedy w rodzinach, w PPS (Polska Partia Socjali-
styczna) zrodziła się myśl o powołaniu najpierw specjalnego 
wydziału do opieki nad dziećmi, przekształconego następnie 
w organizację społeczną o nazwie Robotnicze Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, które po drugiej wojnie światowej i zjedno-
czeniu z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci działa 
w całym kraju, w mieście i na wsi, jako powszechnie znane 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Można powiedzieć, że TPD jest prekursorem nowo-
czesnej opieki nad dziećmi, które z powodu swojej trud-
nej sytuacji potrzebowały pomocy?

Na pewno można stwierdzić, że Towarzystwo przez cały 
długi czas swojej działalności inicjowało przedsięwzięcia, 
które były odpowiedzią na potrzeby dzieci. Kształtowanie 
się różnorodnych form działania stowarzyszenia było długo-
trwałym procesem inicjowanym i wspomaganym przez wiele 
osób wrażliwych na problemy społeczne, które uważały, że 
trzeba się skoncentrować przede wszystkim na organizowa-
niu pomocy dla dzieci. Należały do tego grona takie osoby 

jak poseł Stefan Arciszewski, prezydentowa Maria Mościcka, 
darczyńcy Bronisława i Kazimierz Dłuscy, dzięki którym mógł 
powstać ośrodek „Helenów” będący dziś chlubą TPD, czy 
doktor Aleksander Landy, który – współpracując z Warszaw-
ską Spółdzielnią Mieszkaniową – stworzył wzór nowoczesnej 
opieki nad dziećmi, począwszy od ich pierwszych miesięcy 
życia. Działalność Spółdzielni na rzecz dzieci i rodziców była 
i jest ściśle spleciona z inicjatywami Towarzystwa, co podkre-
ślano podczas niedawnych uroczystych obchodów 95-lecia 
WSM. Pisze o tym obszernie Bohdan Tracewski w artykule 
publikowanym w tym numerze „Przyjaciela Dziecka”. 

Gdzie jeszcze można znaleźć materiały dotyczące 
działalności TPD?

Na pewno w bibliotekach, do których trafiają książki i cza-
sopisma wydawane przez Towarzystwo. Kopalnią interesują-
cych informacji jest również archiwum znajdujące się na tere-
nie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, 
gdzie gromadzone są publikacje, wycinki prasowe, fotografie 
i inne materiały na temat przedwojennej i późniejszej historii 
stowarzyszenia, jak również aktualne wydawnictwa. Ponad-
to przy Zarządzie Głównym TPD działa od kilku lat Komisja 
Historyczna, której celem jest uchronienie od zapomnienia 
biografii i dokonań wybitnych działaczy, ale także różnych 
wydarzeń i osiągnięć stowarzyszenia. Materiały te, będące 
bogatym źródłem wiedzy o TPD, bywają dość często wyko-
rzystywane przez studentów piszących prace magisterskie 
oraz osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.

Po wstępie o historii nasuwa się pytanie o aktualne 
cele, zadania i problemy TPD.

Jak już nieraz mówiłem, misja Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci jest wciąż taka sama, chociaż warunki życia ulegają 
nieustannym zmianom. Wzrasta poziom życia. W ciągu 
roku, dzięki wprowadzeniu programu ”Rodzina 500 plus”, 
praktycznie zostało zlikwidowane zjawisko głodnych dzieci. 
Ale żywienie przecież nie polega tylko na tym, żeby nie być 
głodnym. Dziś chodzi o to, żeby odżywianie było zdrowe. 
Lekarze alarmują, że trzeba przeciwdziałać otyłości, cukrzy-
cy i innym chorobom, których przyczyną najczęściej bywa 
wadliwe żywienie. Toteż TPD, dostrzegając ten problem, od 
dłuższego czasu prowadzi działania profilaktyczne, ukierun-
kowane na naukę zdrowego żywienia. Wspólnie z Fundacją 
TESCO Dzieciom oraz Kulczyk Foundation promującą akcję 
Żółty Talerz prowadzone są zajęcia, podczas których dzie-
ci przygotowują potrawy według aktualnych wskazówek 
dietetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem warzyw i 
owoców. Pamiętamy również o rodzicach, dla których orga-
nizowane są warsztaty na temat zasad zdrowego żywienia. 
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To tylko jeden z licznych przykładów zajęć organizowanych 
przez TPD po to, aby dzieci były zdrowe i lepiej się rozwijały. 
Z całego kraju otrzymujemy wiele informacji o konkretnych 
wydarzeniach organizowanych przez środowiskowe ogni-
ska, świetlice, warsztaty terapii zajęciowej, koła i zarządy 
TPD, takich jak zajęcia plastyczne, muzyczne, wyjazd na 
wycieczki i kolonie, teatrzyki, konkursy wydarzenia sportowe 
i wiele innych, których wspólną cechą jest ich wysoki walor 
edukacyjny i wychowawczy. Dużym powodzeniem cieszą się 
zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe formy wypoczynku: 
półkolonie w miejscu zamieszkania odbywające się w zimie i 
w lecie w czasie ferii i wakacji, wyjazdy na zimowiska i kolonie 
letnie w kraju, a często też za granicę, organizowane również 
dla dzieci niepełnosprawnych.

Tak bogata działalność to powód do satysfakcji. Chcia-
łoby się, żeby w każdym regionie TPD było tak aktywne. 
Od czego to zależy?

Przede wszystkim od ludzi rozumiejących społeczną 
wartość działalności TPD. Jeśli w środowisku, w kole, w 
zarządzie znajdzie się ktoś o osobowości lidera, umiejący 
dobrze współpracować z różnymi osobami, firmami, urzęda-
mi, przedstawicielami władz czy szkołami, jest to korzystne 
nie tylko dla TPD, ale i całego środowiska lokalnego. Musimy 
dyskutować o tym, jak szukać liderów dla naszego ruchu, 
bo chcemy, aby coraz więcej dzieci otrzymywało potrzebną 
pomoc i szansę na właściwy rozwój i lepszy start życiowy. 

Niedawno został ogłoszony „Jubileuszowy maraton 
idei” w formie apelu do ogniw TPD. O jakie sprawy i 
oczekiwania chodzi?

W Apelu skierowanym do przewodniczących kół i preze-
sów oddziałów TPD chodzi o wykorzystanie czasu kampanii 
przedzjazdowej na przemyślenia i uwzględnienie w pro-
gramach zebrań sprawozdawczych tematów dotyczących 
aktualnej sytuacji i przyszłości Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, oczywiście w nawiązaniu do jego długoletniej historii i 
doświadczeń z tej nieprzerwanej, bardzo aktywnej i bogatej 
działalności TPD, którą można porównać do maratonu, tyle 
że nie chodzi o biegi, ale o wytrwałe inicjowanie i wdrażanie 
idei polegającej na tworzeniu odpowiadających potrzebom 
dzieci form opieki i pomocy. Nasz maraton, trwający już 
prawie sto lat, to czas życia czterech pokoleń doświadcza-

nych burzliwymi zakrętami historii. Mimo to Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci udało się zbudować całościowy system 
opieki nad dziećmi, realizować i propagować liczne formy 
pracy mające na celu pomoc w wychowaniu zdrowych, 
wykształconych, wartościowych obywateli. Żłobki, przed-
szkola, prewentoria, opieka lekarska, świetlice, wyjazdy na 
kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi, poradnie wychowawczo-zawodowe, 
szkolenia dla rodziców, rzecznicy praw dziecka – to tylko 
niektóre formy pracy wypracowane przez dziesięciolecia, 
a przecież wciąż są aktualne i potrzebne. Niektóre z tych 
rozwiązań zostały przejęte przez instytucje państwowe i 
na trwałe weszły do praktyki publicznej. Ten kierunek dzia-
łalności chcemy kontynuować w myśl hasła: „Siła TPD to 
różnorodność działań w jedności celów”. Naszym celem i 
misją pozostaje niezmiennie działalność na rzecz i dla dobra 
dziecka. Ale czasy i potrzeby się zmieniają, dlatego wciąż 
poszukujemy nowych rozwiązań, unowocześniamy style i 
sposoby komunikowania się, powszechnie w użyciu przez 
ogniwa TPD są komputery, coraz więcej oddziałów ma 
swoje strony internetowe, dopracowaliśmy się także dużej 
rzeszy przeszkolonych i posiadających odpowiednie certy-
fikaty społecznych rzeczników praw dziecka, organizowane 
są na ten temat konferencje naukowe, jak na przykład nie-
dawno w Koszalinie. Ale trzeba także podkreślać, że każdy 
członek TPD powinien się czuć rzecznikiem dziecka 

Ostatnio coraz częściej postuluje się potrzebę zwięk-
szenia liczby kół TPD. Są oddziały, takie jak na przykład 
w Legnicy, gdzie działalność opiera się głównie na ko-
łach, których ponad 140 działa w mieście i na terenie 
całego oddziału, głównie w szkołach. I są to koła bardzo 
aktywne, dzięki czemu działalność legnickiego TPD roz-
wija się niezwykle dynamicznie, jest dostrzegana przez 
mieszkańców i wspierana przez władze samorządowe i 
inne podmioty. Z kół wywodzi się wielu wolontariuszy, tam 
też najłatwiej dostrzec problemy dzieci i młodzieży oraz 
podejmować atrakcyjne inicjatywy.

Trudno przecenić wychowawcze oddziaływanie kół TPD 
w szkołach. Wzajemna pomoc w nauce, wspólne organizo-
wanie wycieczki czy uczestnictwa w imprezach kulturalnych 
pomaga w budowaniu prawidłowej więzi między uczniami, 
uczy osiągania satysfakcji z udzielania pomocy innym, po-
budza aktywność, sprzyja kształtowaniu właściwych postaw 
życiowych. 

Ale realizując hasło o różnorodności działań, powinniśmy 
uwzględniać także inne formy pracy, w zależności od potrzeb 
i możliwości dostępnych w danym środowisku. Mogą to być 
placówki, takie jak ogniska i świetlice, imprezy okolicznoś-
ciowe, świąteczne i wakacyjne oraz wiele innych, o których 
można się dowiedzieć z czasopism wydawanych przez TPD, 
internetu czy mediów lokalnych i ogólnokrajowych. Z wycin-
ków prasowych dowiadujemy się o obchodach Dnia Dziecka, 
przedstawieniach jasełkowych, zimowiskach w górach, kolo-
niach letnich nad morzem czy jeziorami, zajęciach z języka 
angielskiego, rajdach po kraju i wycieczkach zagranicznych 
dzieci niepełnosprawnych, o których kiedyś nikt nawet nie 
marzył. Oczywiście z ogniw terenowych również do Zarządu 
Głównego TPD są przekazywane podobne informacje; zwy-
kle są zamieszczane na naszej stronie internetowej, a często 
także w „Przyjacielu Dziecka”. Nadanie tytułu Honorowego Prezesa. Od lewej W. Kołak, M. Jagodzińska
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W Apelu znajdujemy pytania o możliwość uniezależ-
nienia się od dotacji i o to, w jaki sposób uzyskać środki 
finansowe na działalność. Dlaczego to jest ważne?

Działamy w atmosferze nieustannej obawy o ciągłość 
naszych działań. System ubiegania się o dotacje z różnych 
źródeł, samorządowych czy unijnych, nie daje pewności, że 
na przykład środowiskowe ognisko wychowawcze będzie 
nadal prowadzone. Dotyczy to również innych placówek. Nie 
jest to gołosłowne stwierdzenie, ponieważ prawie połowa 
ognisk została zlikwidowana z powodu braku środków finan-
sowych. A te, które pozostały, mają ograniczone możliwości 
oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego, ponieważ 
są zależne od tego, czy wygrają określony program w kon-
kursie. W działalności wychowawczej potrzebna jest stabiliza-
cja oraz długofalowe oddziaływanie, aby uzyskać pożądane 
efekty. Dzieciństwa nie da się powtórzyć, czy odłożyć na 
później. Obecny system finansowania ogranicza możliwość 
kontynuowania lub inicjowania działań, które działacze TPD 
oceniają jako ważne dla rozwoju dzieci. Stąd troska o to, aby 
znaleźć sposoby na dofinansowanie działalności Towarzystwa 
z własnych środków. Nie jest to łatwe, ale próbujemy, czego 
wyrazem jest wprowadzenie do statutu zapisu o działalności 
gospodarczej.

Niedawno w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej zapadła decyzja o odsunięciu od prowadzenia 
adopcji zagranicznej Krajowego Ośrodka Adopcyjnego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, co realnie oznacza jego 
likwidację. Dlaczego tak się stało?

Oficjalnie chodzi o to, aby polskie dzieci wychowywały 
się w kraju. Problem jednak w tym, że rodziny polskie nie 
chcą adoptować dzieci chorych, z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnością, z zespołem FAS i innymi uszkodzeniami. Ro-
dziny zagraniczne mające o wiele lepszą sytuację materialną 
i łatwiejszy dostęp do leczenia, chętnie te dzieci adoptują. Co 
roku Krajowy Ośrodek Adopcyjny działający od 27 lat, prze-
prowadzał około 100 procedur adopcyjnych rocznie. Trudno 
przewidzieć, na jaką opiekę mogą liczyć niepełnosprawne 
dzieci, które pozostaną w kraju. Powinny mieć zapewnione 
dobre warunki do opieki i terapii. 

Warto tu przypomnieć, że pierwszy ośrodek adopcyjny w 
Polsce został założony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w roku 1960 w Warszawie przy współpracy tak wybitnych 
naukowców jak profesorowie Adam Strzembosz i Andrzej 
Stelmachowski. Później ośrodki powstały w innych miejsco-
wościach i przez wiele lat gromadziły doświadczenie oraz 
wzbogacały i doskonaliły procedury adopcyjne.

W tym roku w czerwcu odbędzie się Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jaki za-
wsze jest organizowany w połowie kadencji. Jakie tematy 
będą dominujące?

Każdy z dotychczasowych Krajowych Zjazdów TPD jest 
starannie przygotowywany przez ogniwa terenowe. Delegaci 
będą mogli podczas obrad i dyskusji, a także w swobodnych 
rozmowach kuluarowych wyrazić swoje opinie na tematy za-
sygnalizowane choćby w niniejszym wywiadzie oraz w „Apelu 
do ogniw TPD”, a także podzielić się swoim doświadczeniem 
i wystąpić z pomysłami i inicjatywami do przedyskutowania. 
Na pewno też uzyskamy sporą wiedzę o przygotowaniach do 
obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Czego należy sobie życzyć w drugim stuleciu funkcjo-
nowania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

Przede wszystkim tego, żebyśmy mogli nadal z powo-
dzeniem wypełniać swoją misję i skutecznie wspomagać 
wszelkie pozytywne działania dla dobra dzieci i rodziny. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

Spotkanie  
Mikołajkowe 

6 grudnia 2016 r. odbyło się Spotkanie Mikołajkowe 
zorganizowane przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wo-
jewódzkiego TPD, w którym wzięli udział działacze z całego 
województwa, sponsorzy, wolontariusze, sympatycy i za-
proszeni goście. Podczas spotkania, zasłużonym osobom, 
działaczom i przedstawicielom firm wspierających dzieci, 
wręczono odznaki „Przyjaciel Dziecka” oraz inne wyróżnie-
nia.

Prezes ZG TPD Wiesław Kołak został uhonorowany na-
daniem tytułu Honorowy Prezes. Tytuł ten stanowi podzięko-
wanie za wieloletnią wybitną pracę w Zarządzie Stołecznym 
i Mazowieckim TPD. 

Opracowała Irena Malanowska 
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25 grudnia 2016 r. zmarła w Warszawie Maria Łopatkowa, 
wybitna działaczka społeczna, pedagog i pisarka.

Urodziła się 28. 01. 1927 r. w Braciejowicach. Filologię 
polską ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim, zaś na Uni-
wersytecie Warszawskim w 1968 r. uzyskała tytuł naukowy 
doktora pedagogiki. W latach 1947–1969 pracowała jako 
nauczycielka w szkole podstawowej w Ołtarzewie. 

Przez wiele lat była związana z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci, pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego TPD, 
kierując równocześnie działalnością Komisji Upowszechnia-
nia Kultury Pedagogicznej, której celem było szerzenie wśród 
rodziców wiedzy o wychowaniu dzieci; postulowała podjęcie 
przez władze państwowe działań służących podnoszeniu 
poziomu kultury pedagogicznej aktualnych i przyszłych 
rodziców. Była także inicjatorką powołania ognisk przed-
szkolnych, wyrównujących braki w rozwoju i wychowaniu 
oraz przygotowujących dzieci do nauki w szkole.

Maria Łopatkowa i Stanisław Tułodziecki
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Maria Łopatkowa 
1927–2016

matyce wychowawczej. Obronę i rzecznictwo praw dziecka 
uważała za szczególnie ważne w swojej działalności. Dawała 
temu wyraz w pracy parlamentarnej jako posłanka do Sejmu 
PRL w latach 1972–1980 oraz senator w latach 1993–1997, 
jak również w okresie swojej aktywności w Komitecie Obrony 
Praw Dziecka.

Maria Łopatkowa poprzez swoją działalność społeczną 
oraz pisarstwo wywarła duży wpływ na lepsze rozumienie 
potrzeb dzieci i podejście do ich wychowywania. Uważana 
jest za twórczynię kierunku w wychowywaniu zwanego „pe-
dagogiką serca”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z okazji obchodów 90-lecia 
swojej działalności uhonorowało Marię Łopatkową Statuetką 
„Godność Przyjaciela Dziecka” będącą serdecznym po-
dziękowaniem za całokształt Jej pracy na rzecz i dla dobra 
dzieci. 

Bohdan Tracewski

Serdecznie proszę o przekazanie

1% podatku 

na rzecz

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

KRS 0000114345

W tym roku zbieramy na turnusy  
zdrowotne dla chorych dzieci.

Prezes TPD
Wiesław Kołak

Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

Jan Kochanowski 
(Fragment Pieśni XIX)

Wspomnienie

Niestrudzona i twórcza, zainicjowała wiele przedsięwzięć, 
które na trwałe weszły do praktyki pedagogicznej. Zapocząt-
kowała organizowanie różnorodnych form wczasów rodzin-
nych np. z pedagogiem, dla rodzin pragnących przysposobić 
dziecko osierocone, dla rodziców małych dzieci czy dla 
rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Odważnie i bezkompromisowo walczyła o dobro dzieci, 
broniła je przed krzywdą i zaniedbywaniem, propagowała 
wychowywanie dzieci na ludzi życzliwych i ciekawych świa-
ta. Zapoczątkowała powoływanie takich placówek, jak dom 
matki i dziecka dla więźniarek mających małe dzieci oraz 
pogotowie rodzinne dla ofiar przemocy domowej. Wiele 
dzieci uratowała od choroby sierocej, wykluczenia i sieroctwa 
społecznego, a także wykolejenia życiowego. 

Swoje poglądy publikowała m.in. na łamach czasopisma 
TPD „Przyjaciel Dziecka”, którego przez kilka lat była redak-
tor naczelną. Napisała wiele książek poświęconych proble-
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 W służbie dzieciom i młodzieży
Rozmowa z Kazimierzem Pleśniakiem, prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy

Jak długo jest Pan związany z Towarzystwem Przyja-
ciół Dzieci i dlaczego akurat z naszym stowarzyszeniem 
rozpoczął Pan tę przygodę?

Z TPD związany jestem od 1967 r. kiedy to jako początku-
jący nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kunicach wstąpi-
łem do Koła Przyjaciół Dzieci. Jednocześnie działałem też w 
ZHP jako instruktor. W tym roku mija 50 lat mojej działalności 
w służbie dzieciom i młodzieży.

To piękny jubileusz i bardzo owocny w każdym wy-
miarze, zarówno w Pana życiu, jak i dla TPD. Trzeba mieć 
szczególną pasję i duszę społecznika, aby przez tak wiele 
lat konsekwentnie organizować przeróżne formy działal-
ności na rzecz dzieci. 

Działalność społeczną rozpocząłem w 1966 roku jako 
prezes Koła Uczelnianego Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej w Studium Nauczycielskim w Legnicy. Działalność 
tego Komitetu była bardzo podobna do działalności TPD, 
jej celem była nie tylko pomoc dzieciom, ale także osobom 
dorosłym. Następnie ważnym doświadczeniem była moja 
działalność w harcerstwie, gdzie w latach 1967–1989 prze-
szedłem wszystkie szczeble wtajemniczenia, począwszy 
od drużynowego poprzez komendanta szczepu, hufca aż 
do komendanta Chorągwi Legnickiej. Będąc w harcerstwie 
działałem równocześnie w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, 
z którym na dobre związałem się w 1991 roku, w czasie, 
gdy równocześnie kierowałem pałacem młodzieży MCK 

„Harcerz” w Legnicy. Zawsze byłem wrażliwy na potrzeby 
drugiego człowieka, a zwłaszcza dzieci, którym chciałem 
pomagać zarówno w sensie opiekuńczym, jak i wychowaw-
czym. Z pomocą ludzi myślących tak samo i oddanych tej 
sprawie mogliśmy z powodzeniem rozwijać naszą działal-
ność dla dobra dzieci. Toteż nieustannie czuję satysfakcję z 
realizowania w praktyce moich pasji.

Dużą wagę przywiązuje Pan do działalności kół TPD, 
których obecnie jest w okręgu legnickim ponad 140. Jak 
do tego doszło i jakie to ma znaczenie dla członków kół 
i środowiska, w którym działają?

Pierwsze koło TPD założyłem przy legnickim Młodzie-
żowym Centrum Kultury „Harcerz” w 1991 roku. Pełniąc 
funkcję prezesa Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy, zainspirowałem członków Zarządu do 
zakładania kół w szkołach, starałem się udzielać pomocy 
kołom, mobilizować je do aktywności. Powstające koła 
TPD okazywały się szczególnie potrzebne po przemianach 
i transformacji ustrojowej, której efektem, obok zmian pozy-
tywnych, były pogarszające się warunki materialne społe-
czeństwa, zwłaszcza rodzin z dziećmi, co najczęściej było 
skutkiem rosnącego wówczas bezrobocia. Dzięki kołom, 
działającym najbliżej środowiska, któremu służą, można 
trafnie rozpoznać potrzeby i organizować stosowną pomoc 
w różnych formach, na przykład poprzez zbiórki żywności i 
odzieży, ale również inicjując imprezy kulturalne, sportowe, 

konkursy plastyczne, wycieczki, wyjazdy 
wakacyjne i wiele innych. Ponadto koła, 
biorąc udział w wielu przedsięwzięciach 
na szczeblu miasta, promują jego walory, 
zaś działając w szkołach, wzbogacają ich 
życie w wielu aspektach.

Czyli ta współpraca wszystkim się 
opłaca.

Oczywiście. Nasze programy i wyni-
kająca z nich działalność były i są na tyle 
atrakcyjne, że udało nam się pozyskać 
przychylność dyrektorów szkół i władz 
samorządowych, a w ślad za tym zaan-
gażowanie doświadczonych nauczycieli, 
którzy z kolei zachęcili do aktywności w 
kołach TPD uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Te doświadczenia przeniosłem 
w 2001 roku do Oddziału Okręgowego 
TPD, którego zostałem prezesem. Tę 
funkcję pełnię do dzisiaj, będąc jedno-
cześnie wiceprezesem Dolnośląskiego 
Oddziału Regionalnego. Ważną sprawą Kawaler Orderu Uśmiechu musi wypić sok z cytryny
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W okręgu legnickim TPD dziala ponad 140 Kół Przyjaciół Dzieci
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jest obecność przedstawicieli naszego Zarządu na różnych 
uroczystościach szkolnych.

Co zachęca członków koła TPD do angażowania się w 
działalność naszego stowarzyszenia?

Co roku przedstawiamy kołom TPD bogatą ofertę przed-
sięwzięć programowych w formie konkursów, turniejów, 
przeglądów. W roku 2005 zapoczątkowaliśmy konkurs na 
najaktywniejsze koło w roku szkolnym, co – jak się okazało 
– jest bardzo mobilizujące. Udział w wypełnianiu zadań 
programowych stwarza jednocześnie możliwość spotka-
nia się na szczeblu oddziału miejskiego, powiatowego czy 
okręgowego, rozmów i wymiany doświadczeń. Działalność 
kół stanowi wizytówkę szkół, wyższych uczelni, przedszko-
li, samorządów, a co szczególnie ważne – promuje TPD 
w środowisku lokalnym. Od aktywności kół zależy, jaką 
pomoc otrzymają dzieci, które jej potrzebują, czy wyjadą 
na kolonię, wezmą udział w wycieczce lub pikniku. Bardzo 
ważne jest też nagradzanie i dostrzeganie zaangażowanych 
przewodniczących kół.

 
Jakie inne formy pracy są szczególnie ważne w dzia-

łalności legnickiego TPD? 
Silny akcent kładziemy na tradycję, wielopokoleniowość, 

czyli wspólne uczestnictwo w różnych zajęciach i imprezach 
dzieci, rodziców, dziadków i innych osób, które chcą poma-
gać lub po prostu być z nami. Cieszymy się, że poszerzamy 
nasz krąg oddziaływania, pozyskując na przykład do współ-
pracy wyższe uczelnie, zakłady pracy oraz młodzież zwaną 
wolontariuszami. Dobre efekty przynosi nasza działalność 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych, czego dowodem jest 
otrzymane w ubiegłym roku wyróżnienie Lodołamacze 2016. 
Obecnie funkcjonują trzy specjalistyczne koła środowiskowe 
rodziców tych dzieci oraz osiem kół przy specjalnych ośrod-
kach wychowawczych i dwa w szkołach integracyjnych. W 
naszej działalności odnieśliśmy wiele sukcesów, ale uwa-
żam, że wciąż jeszcze są nowe pola działania czekające na 
zagospodarowanie. Musimy je dostrzegać i występować z 
odpowiednimi inicjatywami. Bardzo ważną sprawą jest po-
zyskiwanie młodzieży do działania w TPD. Np. w Oddziale 
Miejskim TPD w Legnicy działa ponad 500 młodych wolon-
tariuszy, a od 2016 r. funkcjonuje Miejska Młodzieżowa Rada 
Wolontariatu TPD. Warto podkreślić, że szczególnie ważne 
jest, aby nasza działalność była prowadzona zawsze ponad 
jakimikolwiek podziałami. Bardzo wspiera nas Społeczna 

Rada Programowo-Doradcza TPD złożona z kilkudziesięciu 
przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządu, którym 
bliskie są sprawy dzieci i młodzieży.

Niedawno w Legnicy odbyło się trzecie już Forum TPD. 
Kto w nim uczestniczył? Jakie są cele tego przedsięwzię-
cia, jakie tematy były omawiane podczas obrad? 

Można powiedzieć, że te spotkania to już tradycja. Pierw-
sze, Dolnośląskie Forum Kół Przyjaciół Dzieci, odbyło się 
w 2007 roku w Legnicy z inicjatywy ówczesnego prezesa 
Józefa Bogdaszewskiego; drugie, Krajowe Forum Kół Przyja-
ciół Dzieci, obradowało w 2010 roku, a trzecie, Dolnośląskie 
Forum, w roku 2016. 

W każdym Forum uczestniczyli przewodniczący kół TPD 
z Dolnego Śląska, z wyjątkiem Forum Krajowego, na które 
byli zaproszeni również przedstawiciele kół z całej Polski. 
Celem tych spotkań jest przedstawienie naszych legnickich 
doświadczeń z pracy w kołach, jak również prezentacja i 
wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami kół z 
innych regionów i oddziałów. Delegacje uczestników odwie-
dzają legnickie szkoły i placówki, w których działają koła. Na 
podstawie informacji i spostrzeżeń dotyczących aktywności 
kół opracowuje się, w różnych zespołach problemowych, 
zadania do dalszej działalności. Forum to również dobra 
okazja spotkania się z działaczami TPD z różnych miejsco-
wości, porozmawiania z wybitnymi działaczami o perspek-
tywach i zasadach funkcjonowania Towarzystwa i jego kół, 
przedyskutowania rozmaitych problemów wiążących się z tą 
tematyką. O randze tych wydarzeń świadczy fakt, że brali w 
nich udział wybitni działacze i sympatycy TPD m.in. Bohdan 
Tracewski, prezes ZG TPD Wiesław Kołak, wiceprezes ZG 
TPD prof. Leszek Stadniczeńko, Zygmunt Nowaczyk, Józef 
Bogdaszewski, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wi-
cemarszałek Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego dr 
Tadeusz Samborski, ks. biskup Marek Mendyk, prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski, parlamentarzyści, starostowie, 
wójtowie.

TPD w Legnicy wydaje pismo „Nade Wszystko Dzie-
cko”. Jakie znaczenie ma wydawanie własnego regional-
nego, czy lokalnego czasopisma? 

Nasze czasopismo wychodzi od 2003 roku. Z inicjatywą 
wydawania własnego pisma wystąpiła pani Janina Stasiak, 
wieloletnia działaczka Towarzystwa, redaktor, obecnie Ho-
norowy Członek TPD. Od 2013 roku pracę tę kontynuuje, 
kierując pismem, Adam Kobel. Czasopismo ma ogromne i 
nie do przecenienia znaczenie w upowszechnianiu naszej 
działalności, prezentując najaktywniejsze koła i zasłużonych 
działaczy, umożliwia również wymianę doświadczeń, a także 
zamieszczanie publikacji o planach i konkretnych zamie-
rzeniach w następnym roku kalendarzowym. Czasopismo, 
pełniąc rolę kroniki, jest również cennym źródłem wiedzy 
o wydarzeniach i problemach obecnych na terenie, którym 
zajmuje się nasz legnicki Oddział TPD. Duże znaczenie ma 
także dla naszych przyjaciół, sojuszników, dziennikarzy i 
redaktorów lokalnych mediów. Wydaliśmy już 14 numerów 
pisma, które, mam nadzieję, może służyć innym działaczom, 
a w przyszłości może i historykom. Widząc, jak ważne jest 
wydawanie własnego czasopisma, obok rocznika „Nade 
wszystko dziecko”, będziemy wydawać jeszcze kwartalnik, a 
w przyszłości może miesięcznik „Troska i Radość”.Od lewej: W. Kołak, prof. L. Stadniczeńko, H. Zabrocki
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Uwagę zwraca również bliska współpraca z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w 
Legnicy, której owocem jest między innymi książka 
wydana z pomocą tej uczelni, omawiająca w poszcze-
gólnych rozdziałach rozmaite aspekty działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Proszę o przybliżenie 
tego tematu. 

Wieloletnia współpraca z tak wybitną uczelnią, jaką 
jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w 
Legnicy, ma dla TPD ogromne znaczenie. Uczelnia bardzo 
wspiera nasze inicjatywy, czego dowodem jest m.in. po-
wołanie studenckiego Koła Przyjaciół Dzieci, jak również 
współorganizacja trzech konferencji naukowych, w których 
– warto dodać – uczestniczył prof. Leszek Stadniczeńko, 
znany z działalności społecznej w TPD. Korzystamy także z 
udostępnianej nam bazy lokalowej uczelni do prowadzenia 
działalności statutowej TPD podczas konferencji naukowych 
i różnych uroczystości. Ponadto otrzymujemy nieodpłatnie 
sprzęt komputerowy, biurowy, wydawnictwa naukowe i inne. 
O naszej działalności systematycznie ukazują się artykuły 
w miesięczniku studenckim „Kwadrans akademicki”. Kadra 
naukowa na czele z rektorem, prorektorami i dziekanami 
bierze udział w naszych przedsięwzięciach. Na przykład 
w 2016 roku na terenie uczelni odbył się wielki festyn TPD 
z okazji Dnia Dziecka. Studenci odbywają u nas praktyki, 
staże, są autorami prac dyplomowych i magisterskich na 
tematy związane z TPD i prawami dziecka. Jestem prze-
konany, że tak ścisła współpraca zaowocuje aktywnością 
obecnych studentów w kołach TPD oraz dalszym upo-
wszechnianiem dobrych praktyk w działalności społecznej. 
Staramy się doceniać tę wyjątkową współpracę z uczelnią, 
czego wyrazem było odznaczenie w ubiegłym roku PWSZ 
im. Witelona przez Zarząd Główny TPD zbiorową odznaką 
„Przyjaciel Dziecka”, na wniosek legnickiego TPD. W 2015 
r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Koło Przyjaciół 
Dzieci działa też w drugiej uczelni – niepublicznej Wyższej 
Szkole Medycznej.

Ostatnio grupa dzieci z Legnicy kolejny raz odwiedziła 
Warszawę, zwiedziła jej zabytki i różne miejsca stano-
wiące współczesne osiągnięcia w krajobrazie stolicy, na 
przykład metro. Jak organizacyjnie radzicie sobie z takim 
wyjazdem? Trzeba załatwić wiele spraw – autokar, noclegi 
,wyżywienie, przewodników, nie mówiąc o potrzebnych 
na taką wycieczkę pieniądzach … 

Wielką wagę w naszej działalności przywiązujemy do 
umożliwienia poznania naszej ojczyzny dzieciom z ubogich 
rodzin, niepełnosprawnym, a także wyróżniającym się wo-
lontariuszom w myśl sentencji: „Żeby ojczyznę pokochać, 
trzeba ją najpierw poznać”. Od 10 lat organizujemy wycieczki 
krajoznawcze „Szlakiem św. Jana Pawła II”, a od 4 lat jeź-
dzimy do Warszawy, zaś w tym roku planujemy również 
zwiedzanie Trójmiasta.

W czasie wycieczki do Warszawy dzieci i młodzież biorą 
udział w spotkaniu z prezesem Wiesławem Kołakiem oraz 
pracownikami biura w Zarządzie Głównym TPD. Wielkie 
wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił również ośrodek 
„Helenów”, o którym ciekawie opowiedział jego dyrektor 
Zbigniew Drzewiecki. We wrześniu ubiegłego roku wielkim 
przeżyciem było przyjęcie naszej 50-osobowej grupy przez 
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Na każdej wy-
cieczce odwiedzamy na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach tablicę pamiątkową poświęconą pamięci dzieci ofiar 
działań wojennych. Dzięki zaangażowaniu naszych pracow-
ników i pomocy sponsorów udaje się nam po niewielkich 
kosztach, ostatnio 300 zł za pięciodniowy pobyt, organizo-
wać wycieczki. Korzystamy z tanich schronisk i zakładów 
gastronomicznych, gdzie negocjujemy ceny. Przewoźnik, 
który od lat wozi nasze turnusy na kolonie TPD, w bardzo 
przystępnej cenie wynajmuje nam autokar. Wspiera nas też 
Urząd Miasta w Legnicy ze środków finansowych PFRON.

W spotkaniach i imprezach uczestniczą zwykle nie 
tylko przedstawiciele władz miasta, rozmaitych instytucji 
czy firm, ale również osoby duchowne, a wśród nich nie-

raz biskupi. O czym to świadczy? 
Zabiegamy o udział w naszych przed-

sięwzięciach przedstawicieli władz róż-
nych szczebli, parlamentarzystów, sa-
morządowców, duchownych, rodziców, 
dyrektorów szkół i zakładów pracy nie 
po to, aby byli „ozdobą” uroczystości, ale 
żeby przekonali się naocznie o potrzebie 
i efektach naszego działania i to nam się 
bardzo udaje. Ponadto ogromnie ważna 
jest współpraca z mediami, dzięki której 
mamy wspaniałą promocję TPD na na-
szym terenie.

Bardzo cenimy sobie współpracę 
z duchowieństwem, szczególnie z Ku-
rią Biskupią w Legnicy. Przedstawiciele 
duchowieństwa od wielu lat przekonują 
się, że działamy „ponad podziałami”, w 
duchu tolerancji, poszanowania poglą-
dów i praktyk religijnych, doceniają po-
dejmowanie inicjatyw mających na celu 
upowszechnianie wzorców osobowych, 
takich jak św. Jan Paweł II czy św. Mat-
ka Teresa z Kalkuty, toteż wspierają nas 
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swoją obecnością na konferencjach i w imprezach organi-
zowanych na rzecz dziecka i rodziny. Również bardzo nas 
cieszy, że kilkunastu nauczycieli katechetów prowadzi Koła 
Przyjaciół Dzieci, które należą do najaktywniejszych na na-
szym terenie.

Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń otrzymał pan 
ostatnio dla legnickiego Oddziału bardzo prestiżowe Lo-
dołamacze 2016 i najnowsze – ukoronowanie wieloletniej 
działalności w TPD – Order Uśmiechu. Jak Pan przyjął te 
wyrazy uznania?

Posiadam około 70 odznaczeń i wyróżnień, które bardzo 
sobie cenię. Wśród nich znajdują się: Odznaka „Przyjaciel 
Dziecka”, Medal dr. Henryka Jordana, Medal Korczaka, sta-
tuetka Lodołamacza Specjalnego i Szkarłatna Róża przy-
znana mi na wniosek dzieci przez redakcję nieistniejącego 
już „Płomyczka”. Jednak to ostatnio przyznane na wniosek 
dzieci, najsłoneczniejsze z odznaczeń o randze międzyna-
rodowej – „Order Uśmiechu” – odebrałem ze szczególnym 
wzruszeniem i radością. Swoje osiągnięcia w TPD, otrzymy-
wane odznaczenia i wyróżnienia w dużej mierze zawdzięczam 
życzliwej współpracy wspomagających mnie osób, za co im 
wszystkim dziękuję. W minionym roku legnicki Oddział TPD 
otrzymał też Lodołamacza 2016 za działalność na rzecz nie-
pełnosprawnych. W uroczystości, która z tej okazji odbyła się 
na Zamku Królewskim w Warszawie, uczestniczyła pani pre-
zydentowa Agata Kornhauser-Duda, która obiecała odwiedzić 
nas w Legnicy, aby lepiej poznać nasze osiągnięcia. Wymienię 
jeszcze Honorową Odznakę „Primus in Agendo” przyznaną 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Legnicy w 2015 roku przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W jakich kierunkach legnickie TPD zamierza prowa-
dzić działalność w najbliższej przyszłości?

TPD było i jest organizacją działającą na rzecz pomo-
cy dzieciom. Będziemy rozwijać koła, które są gwarancją 
dalszego rozwoju i przyszłości Towarzystwa, kontynuować 
wypróbowane formy działalności, chronić od zapomnie-
nia najchlubniejsze karty z historii oraz utrwalać pamięć o 
działaczach TPD, myślę tu o utworzeniu w naszym mieście 
Alei Przyjaciół Dzieci, ważne też jest utrwalanie wspomnień 
o działalności Domu RTPD dla sierot wojennych, który po 
drugiej wojnie światowej został założony w Legnicy. Musimy 
też zadbać o nadanie oddziałom terenowym i okręgowym 
imion, które będą inspiracją do upowszechniania bogatej 
historii TPD, dokonań wybitnych działaczy, a także mogą się 
przyczynić do pozyskania nowych przyjaciół i sponsorów. 
Myślimy o utworzeniu środowiskowego ogniska wycho-
wawczego oraz Sali Tradycji TPD. Stale będziemy starać się 
o powiększanie i rozszerzanie przyjaznych i potrzebnych 
dzieciom form wypoczynku, zarówno w czasie wakacji, jak 
i w pozostałych porach roku. Moim osobistym marzeniem 
jest wprowadzenie w dobrej kondycji legnickiego Oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w drugie stulecie istnienia TPD, 
już wkrótce, ponieważ jubileusz 100 lat działalności Towa-
rzystwa przypada w roku 2019. Chcemy nadal realizować 
sprawdzone, skuteczne działania, dobrze służące dzieciom 
potrzebującym troski i pomocy.

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Irena Malanowska

Nominacja do Nagrody  
im. Jana Rodowicza „Anody”

W dniu 5 marca 2017 r. w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego odbyła się Wielka Gala  VI edycji Nagrody im. Jana 
Rodowicza „Anody”. Celem konkursu jest upowszechnianie 
pożytecznych działań w czasie pokoju, pokazywanie współ-
czesnych bohaterów.  

Wśród 5. nominowanych w kategorii „Całokształt do-
konań i postaw stanowiących wzór do naśladowania dla 
młodych pokoleń” znalazł się prezes Zarządu Oddziału 
Okręgowego TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak. 

Nominowany do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” prezes TPD w Leg-
nicy Kazimierz Pleśniak wraz z grupą działaczy i współpracowników
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Usuwanie barier i uprzedzeń
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy znane jest ze 

swojej aktywności. Organizuje corocznie wypoczynek dla 
setek dzieci; dzięki społecznym rzecznikom praw dziecka 
pomaga w trudnych sytuacjach; zdobywa partnerów, dzięki 
którym może obdarowywać prezentami najbardziej potrze-
bujące dzieci; ale także szczególnie dużo uwagi poświęca 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. 

Legnicka Paraolimpiada TPD, wielkie sportowe przedsię-
wzięcie od lat wpisywane w kulturalny kalendarz miasta, za 
każdym razem z wielkim zainteresowaniem jest oczekiwane 
przez paraolimpijczyków z całego regionu. Z siłami mogą 
zmierzyć się wszyscy. Wśród startujących nie ma przegra-
nych. Medale, dyplomy to na pewno satysfakcjonujący wy-
miar udziału w olimpiadzie, ale dzieje się też coś znacznie 
ważniejszego: integracja wszystkich środowisk. Taki cel 
postawił sobie w 1999 roku lider TPD Legnicy Kazimierz Pleś-
niak, który miał wiele okazji, aby zapoznać się z problemami 
osób niepełnosprawnych. Był uczestnikiem I Kongresu Osób 
Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, inspirację przyniósł 
również przypadający w 2003 roku Europejski Rok Osób 
Niepełnosprawnych. Oczywista stała się potrzeba wzajem-
nego poznawania się członków organizacji społecznych oraz 
uczniów i pracowników placówek oświatowych, zwłaszcza 
nauczycieli. W tym celu należało zachęcić do wyjścia z 
domu osoby niezrzeszone w kołach czy stowarzyszeniach. 
I udało się. 

Paraolimpiada odbywa się już od ponad 15 lat i wciąż 
wzbudza ogromne zainteresowanie około 500 uczestników, 
którzy co roku przyjeżdżają do Legnicy.

Wspomniany Kongres Osób Niepełnosprawnych zain-
spirował członków TPD do szerszej działalności. Efektem 
było zintensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością. Na przykład przybyło działaczy, 
którzy dużo sił i czasu poświęcają pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Przy różnych okazjach TPD wręcza im dyplomy 
i podziękowania. Uroczyście obchodzony jest przypadający 
co roku w marcu Światowy Dzień Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych, pamiętane i cytowane są słowa prezesa 
Kazimierza Pleśniaka, który w 2013 r. podczas obchodów 
ogłoszonego przez Sejm RP Roku Osób Niepełnosprawnych 
powiedział:

Nasze stowarzyszenie szczególną uwagę przywiązuje 
do pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościa-
mi, podejmując różne inicjatywy służące ich aktywizacji i 
wykazania się uzdolnieniami i wiarą we własne możliwości. 
Cieszymy się, gdy możemy tym osobom sprawiać radość. 
Z wielkim szacunkiem odnosimy się do naszych działaczy 
i przyjaciół, których praca i działalność ma nieocenioną 
wartość i znaczenie. 

W legnickim oddziale TPD działa obecnie 15 kół specjal-
nych przy wszystkich ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
w domu dziecka, szkołach integracyjnych, przedszkolach 
oraz środowiskowych kołach samopomocy rodziców. Działa-

ją także Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez koło 
Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Jaworze, a wyspecjalizowane Koła Przyjaciół 
Dzieci organizują nad morzem obozy i kolonie rehabilitacyj-
no-lecznicze dla dzieci i rodziców. 

Wiele kół wyróżnia się aktywnością, co należy zawdzię-
czać wspólnej działalności rodziców i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych. Należy do nich Koło Przyjaciół Dzieci i 
Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie, które w 2016 roku 
obchodziło 20-lecie swojej działalności. Podczas uroczyste-
go jubileuszu uczestniczący w uroczystości ksiądz biskup 
Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. 
Wychowania, wyraził uznanie dla wieloletniej działalności 
TPD na rzecz dzieci niepełnosprawnych w gminie Świerzawa 
i w całym okręgu legnickim.

Cenionym wyróżnieniem jest nadawanie imienia Przyja-
ciół Dzieci oraz osób znanych z wybitnej działalności na rzecz 
dzieci placówkom oświatowo-wychowawczym. Należą do 
tego grona m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Szklarach Górnych im. Przyjaciół Dzieci, którego dyrekcja 
kładzie duży nacisk na rozwijanie potencjału i umiejętności 
dzieci na miarę ich możliwości. Podobnymi przesłankami 
kieruje się również Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w Złotoryi. Wyróżniają się również działa-
cze Koła Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie, co 
zaowocowało nagrodą „Skrzydła NGO” w kategorii „Działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych”. 

Warto podkreślić, że w Legnicy działa największe w skali 
kraju Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyj-
nych działające na rzecz niepełnosprawnych, podejmujące 
liczne inicjatywy o charakterze integracyjnym. Należy rów-
nież wspomnieć Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w 
Lubinie czy Szkoły Podstawowe nr 1,8 i 12 w Legnicy, gdzie 
cieszył się powodzeniem projekt „Nie ma różnic ani barier 
między nami”. Dzięki takim przedsięwzięciom dziecko uczy 
się funkcjonować w życiu społecznym, a także nabiera świa-
domości swoich praw. 

Ważną inicjatywą są wycieczki integracyjne „Szlakiem św. 
Jana Pawła II” oraz św. Matki Teresy Kalkuty jako wzorców 
do naśladowania.

W TPD dużą wagę przywiązujemy do działalności tury-
stycznej. Z chęci ukazywania dobrych postaw osobowych 
zrodził się pomysł organizacji szlaku, w którym podążamy za 
papieżem, poznając przy tym Kraków będący perłą wśród 
miast – wyjaśnia prezes TPD. – Projekt przeznaczony jest dla 
dzieci niepełnosprawnych, które z różnych względów mogły-
by mieć utrudniony dostęp do tego typu aktywności. 

Rozwijając ideę integracji, legnickie TPD dodało do swo-
jej oferty wycieczki do Warszawy, gdzie jednym z punktów 
zwiedzania jest Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów”.

Legnicki Oddział TPD podejmuje działania na wielu 
płaszczyznach. Można tu wymienić wdrożenie progra-
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mów stażowych, utworzenie czterech stałych etatów (z 
programu systemu obsługi dofinansowań PFRON), co 
stwarza większe szanse znalezienia pracy, a jednocześnie 
podnosi poziom świadomości społecznej pracodawców, 
a także zasiadanie jednego z członków TPD w społecznej 
radzie ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta w 
Legnicy, która inicjuje i rekomenduje działania dotyczące 
osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej. Od 
dawna również pracownicy biura oddziału TPD są wyróż-
niani przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. 

Legnickie TPD zawiera wiele porozumień partnerskich, 
np. z kołem terenowym Polskiego Związku Głuchych oraz 
Klubem Kibiców Niepełnosprawnych Miedzi Legnica. Współ-
pracuje także z placówkami i organizacjami, nie związanymi 
bezpośrednio z TPD, które jednak łączą wspólne cele. Są 
to m.in. WTZ Jutrzenka, Caritas, Kameleon w Lubinie, war-
sztaty w Chojnowie oraz Domy Pomocy Społecznej Kubusia 
Puchatka, Persona i DPS z Legnickiego Pola. 

Podopieczni tych placówek i Kół Przyjaciół Dzieci z regio-
nu chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych 
przez TPD m.in. w plenerach plastycznych, które odbyły się w 
Myśliborzu, Bolkowie, Muchowie, Grodźcu, Niedźwiedzicach, 
Legnickim Polu i Prochowicach, w regionalnych Przeglądach 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sercem Malowane”, 
w Dniu Dziecka, w Zabawie Mikołajkowej oraz Integracyjnej 
Wigilii TPD. Popularne są również coroczne pielgrzymki osób 
niepełnosprawnych do Krzeszowa.

Za swoją aktywność oddział TPD został wyróżniony 
przez Diecezję Legnicką tytułem „Przyjaciela Osób Niepeł-
nosprawnych”, zaś od Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
otrzymał honorową odznakę „Primus in Agendo” (Pierwszy 
w działaniu).

Legnickie TPD jest również laureatem plebiscytu „Lodo-
łamacze 2016” w kategorii instytucja za działalność na rzecz 
pomocy osobom, a zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym i 
zostało nominowane do udziału w ogólnopolskim konkursie, 
w którym oddział TPD w Legnicy zajął trzecie miejsce i otrzy-
mał brązowy medal. Na konkurs napłynęło 460 wniosków. 
XI Gala Finału Konkursu Ogólnopolskiego Polskiej Organi-
zacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odbyła się w 
Warszawie na Zamku Królewskim. Edycji konkursu w 2016 
roku patronowała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-
Duda.

– W Legnicy panuje sprzyjający klimat i troska o osoby 
niepełnosprawne, zwłaszcza ze strony Urzędu Miasta, Sta-
rostwa Powiatowego oraz Kurii Biskupiej – stwierdza prezes 
Kazimierz Pleśniak. – Również powiaty istniejące na obszarze 
dawnego województwa legnickiego podejmują wiele inicja-
tyw na rzecz łagodzenia skutków niepełnosprawności.

Legnickie TPD zauważa i docenia instytucje oraz zakłady 
pracy, dzięki ich darowiznom można działać aktywniej i sku-
teczniej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z pomocą przychodzą również młodzieżowi wolontariu-
sze TPD, którzy chętnie angażują się w pomoc swoim niepeł-
nosprawnym kolegom. Przedsięwzięcia podejmowane przez 
legnickie TPD służą integracji, usuwaniu barier i stereotypów 
związanych z niepełnosprawnością i pokazują, że wszyscy 
są równoprawnymi członkami społeczności.

Adam Kobel

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

Janina Stasiak  
Honorowym Członkiem TPD

 
Janina Stasiak, osoba powszechnie znana w Legnicy, 

w listopadzie 2016 roku dołączyła do grona honorowych 
członków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z zawodu historyk 
sztuki i pedagog od wielu lat należy do grona przyjaciół i 
czołowych działaczy legnickiego TPD. Od lat pomaga przy 
organizacji konkursów plastycznych, a jako przewodnicząca 
jury, patrząc doświadczonym okiem, potrafi wyłowić najcie-
kawsze prace.

Zawsze znajduje czas, aby wziąć udział w cyklicznych im-
prezach legnickiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 2003 
r. zainicjowała wydawanie biuletynu informacyjnego Od-
działu Okręgowego TPD „Nade Wszystko dziecko”, którego 
przez 10 lat była redaktorem, upowszechniając najciekaw-
sze przedsięwzięcia: działalność opiekuńczo-wychowawczą, 
pracę społecznych rzeczników praw dziecka TPD. Była 
współorganizatorem 6 konferencji popularno-naukowych 
TPD o następującej tematyce: ochrona praw dziecka, prze-
ciwdziałanie przemocy i agresji, zdrowy styl życia, miejsce 
dziecka niepełnosprawnego w społeczeństwie, idee Janusza 
Korczaka oraz historia TPD.

Za swą pracę zawodową i działalność społeczną Janina 
Stasiak została nagrodzona i wyróżniona, m.in. Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Województwa Leg-
nickiego, Odznaką Zasłużony dla Miasta Legnicy, Srebrną 
Odznaką „Zasłużony działacz TPD”, Odznaką  „Przyjaciel 
Dziecka” i statuetką Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy 
„Nade wszystko dziecko”, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej i Odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Otrzymała 
również nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II Stopnia.

Od lewej: J. Stasiak, W. Kołak. W tle prof. L. Stadniczeńko, K. Pleśniak,  
Z. Newelska
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Żywienie dzieci w TPD

Smacznie i zdrowo
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w całym kraju prowadzi 

prawie 300 placówek wsparcia dziennego; są to środowi-
skowe ogniska wychowawcze oraz świetlice. Jednym z 
kluczowych celów realizowanych przez te ośrodki, oprócz 
wyrównywania braków w edukacji szkolnej i przeciwdziała-
nia umieszczaniu dzieci w placówkach opieki całkowitej np. 
w domach dziecka, jest dożywianie. Głodne dziecko nie jest 
w stanie efektywnie uczyć się ani bawić, czy uczestniczyć 
w zajęciach wspierających jego rozwój.

Dożywianie jest więc bardzo ważne, ale w budżetach 
przeznaczanych na funkcjonowanie placówek umiesz-
czane bywa z reguły na ostatnim miejscu. Przez lata 
ważne było, żeby dzieci dostały cokolwiek do jedzenia, 
kanapkę z pasztetem albo drożdżówkę, bo wychowawcy 
wiedzieli, że niejeden z ich podopiecznych, poza obiadem 
w szkole i podwieczorkiem w ognisku czy świetlicy, często 
nie ma co liczyć na kolację w domu. Wiedzieli także, że 
dzieci w wieku szkolnym powinny spożywać pięć posił-
ków dziennie, a ich jadłospis powinien być odpowiednio 
zbilansowany, bogaty w warzywa, witaminy i minerały, 
oszczędny w cukier. Tylko taka dieta może korzystnie 
wpływać na rozwój psychofizyczny dziecka. Dzięki spe-
cjalnym, sponsorowanym projektom, realizowanym od 
kilku lat przez TPD, założenia zdrowego odżywiania są w 
praktyce obecne w codziennych zajęciach prowadzonych 
w placówkach.

Fundacja TESCO Dzieciom  
„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”

Współpraca z Fundacją TESCO zaczęła się w 2012 
roku i trwa do dzisiaj. W ramach projektu „Zdrowo jeść, 
by rosnąć w siłę” każdego roku średnio 30 placówek TPD 

w całym kraju uczy prawie 1000 dzieci zasad zdrowego 
odżywiania. Edukacja ta odbywa się każdego dnia i skupia 
wokół podwieczorków, przygotowywanych w ogniskach 
i świetlicach. Dzieci wspólnie z wychowawcami planują 
jadłospis, robią listy zakupów, kupują potrzebne produkty 
i przyrządzają posiłki. Uczą się, że zdrowe produkty mogą 
być także smaczne, a czekoladę, chipsy i colę należy 
kupować tylko na święta i może z okazji Dnia Dziecka. 
Wychowawcy dbają o to, żeby w placówkach dzieci miały 
zawsze dostęp do wody oraz owoców, a raz w miesiącu 
wspólnie z wychowankami realizują warsztaty edukacyjne, 
dzięki którym dzieci dowiadują się, jaki wpływ jedzenie ma 
na ich zdrowie i rozwój. 

Co roku Fundacja przeznacza niemal pół miliona złotych 
na to, by dzieci zdrowo jadły. Ale to nie są jedyne pieniądze 
przeznaczone dla TPD. Fundacja wszystkie środki, jakie 
zebrała z 1% za 2015 rok, a było to ponad 70 000 zł, prze-
znaczyła dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów”, gdzie mieszkają, uczą się i rehabilitują dzieci ze 
sprzężoną niepełnosprawnością. Nauka zasad zdrowego 
trybu życia jest niezwykle ważna w wychowaniu każdego 
dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami 
temat ten jest szczególnie ważny, ale zarazem trudniejszy. 
Wyjątkowy program, opracowany przez specjalistów zwią-
zanych z Centrum TPD Helenów, zakłada przeprowadzenie 
cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz indywidu-
alnych konsultacji, które mają na celu wyposażenie dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niezbędną wie-
dzę i umiejętności związane z prawidłowym odżywianiem 
i zdrowym trybem życia. Z programu skorzystają dzieci z 
niepełnosprawnością motoryczną i sprzężoną (motorycz-
na i intelektualna). Na Wigilii, którą również sponsorowała 
Fundacja TESCO Zbigniew Drzewiecki, dyrektor Centrum 

TPD „Helenów”, powiedział: 
Robimy wszystko, aby nasi 
podopieczni byli jak najle-
piej przygotowani do doro-
słego życia, pomimo swoich 
ograniczeń i niepełnospraw-
ności.

Możliwość wdrożenia 
w „Helenowie” programu 
Fundacji Tesco Dzieciom to 
świetna okazja, aby kom-
pleksowo zająć się temata-
mi związanymi z prowadze-
niem nie tylko zdrowego, 
ale również samodzielnego 
życia. W ramach programu 
realizowane są wyjścia tre-
ningowe, podczas których 
niepełnosprawni uczestni-
cy, z pomocą asystentów, Nauka przyrządzania sushi w świetlicy TPD „Wesołe Małolaty” w Krakowie
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robią zakupy. Dieta, wciąż ulepszana i wzbogacana, może 
także służyć terapii; wkrótce dla dzieci z nadpobudli-
wością psychoruchową opracowana zostanie specjalna 
dieta eliminującą gluten i cukier, ponieważ są to produkty 
wzmagające nadpobudliwość. Akcentem końcowym tego 
bardzo pożytecznego i potrzebnego projektu będzie pub-
likacja książki kucharskiej z najciekawszymi przepisami. 

Kulczyk Foundation  
„Żółty Talerz”

We wrześniu 2016 roku Kulczyk Foundation zapocząt-
kowała akcję „Żółty Talerz”, dzięki której powstał sojusz 
największych polskich organizacji pozarządowych zajmu-
jących się w swojej działalności żywieniem dzieci w Polsce. 
Obok Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w akcji biorą udział 
stowarzyszenia: Bank Żywności, PCK, Caritas i SOS Wioski 
Dziecięce. 

Dzięki otrzymanemu od Fundacji dofinansowaniu w 
wysokości 800 tysięcy złotych, regularne posiłki otrzymuje 
każdego dnia ponad 1500 dzieci w 50. placówkach TPD w 
całym kraju. Projekt „Żółty Talerz” znacząco poprawił jakość 
i intensywność żywienia naszych wychowanków. Jedząc 
systematycznie różnorodne posiłki, dzieci mają okazję 
poznać nowe produkty, urozmaicające dietę o wcześniej 
nieznane smaki, uczą się także, czego należy unikać, by 
cieszyć się lepszym zdrowiem, być silnym i dłużej żyć. 
Najlepszymi ambasadorami projektu są same dzieci, które 
chętnie uczestniczą w proponowanych im warsztatach 
edukacyjnych, a zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzielą 
się z innymi. Uświadamiają w swoim otoczeniu – rodzicom, 
nauczycielom, opiekunom i kolegom, na czym polega zdro-
we jedzenie i jak wartościowa może być kanapka do szkoły, 
jak trzeba dobrać produkty, żeby posiłek był wartościowy 
pod względem energetycznym i odżywczym. Z miesiąca 
na miesiąc rośnie zainteresowanie projektem również ze 
strony rodziców i opiekunów naszych podopiecznych, co 
przekłada się na ich aktywny udział w proponowanych zaję-
ciach edukacyjno-kulinarnych, które oceniają jako ciekawe 
i proszą o ich kontynuowanie.

Twórcza zabawa

Powszechnie wiadomo, że wspólne jedzenie jednoczy 
ludzi i łagodzi obyczaje, ale okazuje się, że może także 
uczyć. Dzieci, uczestniczące w opisanych projektach, uczą 
się sporządzać listy zakupów, planować i przygotowywać 
różne posiłki. Podczas zakupów również nabierają dobrych 
nawyków np. czytania, rozumienia i interpretowania etykiet 
na produktach. Dowiadują się także, że zdrowe jedzenie 
może być smaczne i kolorowe, a gotowanie twórczą zaba-
wą. W efekcie realizacji powyższych przedsięwzięć część 
dzieci myśli o tym, żeby kształcić się w zawodzie kucharza 
lub dietetyka. Dzieci, które są z natury kreatywne, potrafią 
być takie także podczas zajmowania się gotowaniem, a kie-
dy przekonują się, że czynność, która dotychczas wydawała 
im się mało ciekawa, może być dobrą zabawą, być może w 
kreatywny sposób podejdą także do innych działań, które 
je dotychczas nużyły. 

Jolanta Szklarska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Namysłowie

Poznawanie przyrody 
i odpoczynek

Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Na-
mysłowie w woj. opolskim szczególną wagę przywiązuje do 
działań mających na celu rozwijanie zainteresowań i pogłę-
bianie wiedzy uczniów i przedszkolaków. Przy czym potrafi 
łączyć harmonijnie aspekty edukacyjne z rekreacyjnymi.

W minionym roku 37 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
w Namysłowie wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce 
do leśniczówki Młyńskie Stawy. Głównym celem wycieczki 
było poznanie pięknych i ciekawych terenów położonych w 
najbliższej okolicy. Podczas zajęć edukacyjnych z leśniczym 
uczniowie wysłuchali ciekawostek przyrodniczych, widzieli 
orła bielika, otrzymali upominki nadleśnictwa w postaci ma-
lowanek i rekwizytów przydatnych podczas wakacji. 

Z kolei dwie najstarsze grupy przedszkolne uczestniczyły 
w wycieczce do Arboretum w Sycowie. Wyjazd miał na celu 
bezpośrednie obcowanie z naturą, promowanie zdrowego 
stylu życia oraz, podobnie jak na wyciecze uczniowskiej, 
odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu. 

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka powstało 
w 1993 roku na obszarze szkółki leśnej. Z czasem zostało 
przekształcone w profesjonalny kompleks kultury leśnej, 
z oazami wyciszenia i spokoju. Możemy w nim zobaczyć 
park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen 
w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi 
im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tam również 
tzw. zielona szkoła, której zadaniem jest organizowanie se-
zonowych wystaw z ekspozycją zbiorów przyrodniczych np. 
owadów lub roślin oraz prezentacji fotograficznych. 

Opracowała J. Szklarska
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W styczniu 2017 roku Oddział Regionalny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie rozpoczął realizację projektu 
pod nazwą: „Droga do Domu – szansą dla dziecka i rodzi-
ny”, współfinansowanego ze środków strukturalnych Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, poprzez instytucję pośredniczącą 
– szczeciński Wojewódzki Urząd Pracy.

Program będzie realizowany w latach 2017–2018 w opar-
ciu o 9 placówek wsparcia dziennego, czyli środowiskowe 
ogniska wychowawcze TPD prowadzone przez szczeciński 
Oddział Regionalny TPD oraz przez 5 takich placówek pro-
wadzonych przez Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie. W 
programie chodzi o to, aby dzieci zagrożone zabraniem z 
rodziny uniknęły umieszczenia w placówkach opieki całkowi-
tej lub innej pieczy zastępczej. Ale przede wszystkim celem 
jest powrót dzieci do własnych rodzin. 

Wsparcie dla rodzin

– Istotnym założeniem projektu – mówi prezes zachodnio-
polskiego TPD Zygmunt Pyszkowski – jest zorganizowanie 
pomocy rodzinie we właściwym sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem. Tak, aby dziecko wychowywało się w rodzinie 
naturalnej i nie musiało korzystać z instytucjonalnych form 
pomocy i opieki. 

Projekt „Droga do Domu” przewiduje kompleksowe i indy-
widualne wsparcie dla 200 rodzin i 200 dzieci w wieku 6 – 18 
lat z województwa zachodniopomorskiego, które są objęte 
pomocą w placówkach opieki dziennej czyli środowiskowych 
ogniskach wychowawczych w Szczecinie i w Koszalinie.

– W projekcie „Droga do Domu” chodzi o to, aby ograni-
czyć umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i innych 
formach opieki instytucjonalnej – potwierdza prezes TPD w 
Koszalinie Henryk Zabrocki. – Rodziny biologiczne muszą 
jednak otrzymać odpowiednią pomoc pedagogów rodzin-
nych, gdyż proces powrotu dzieci do domu jest zwykle bar-
dzo skomplikowany i wymaga wielu długotrwałych starań. 

Tę trudną pracę z rodzinami podejmie 14 pedagogów 
rodzinnych TPD, którzy – jak podkreśla Zygmunt Pyszkow-
ski – nie są pracownikami socjalnymi. Od nich nie zależy na 
przykład wysokość zasiłków, jakie otrzyma rodzina. Chodzi 
wyłącznie o przywrócenie prawidłowych relacji między rodzi-
cami a dzieckiem, aby rodzina mogła po uzyskaniu wsparcia 
samodzielnie i bez zaburzeń funkcjonować. Dorośli przeważ-
nie kierują się w swoim postępowaniu tym, jak byli wycho-
wywani przez własnych rodziców i nie zawsze dostrzegają 
problemy i potrzebę zmian. Pedagodzy rodzinni pomogą im 
w naprawieniu relacji w rodzinie. 

W wywiadzie opublikowanym w „Świecie Dziecka” Zyg-
munt Pyszkowski mówi: „Liczba dzieci, które pozostają poza 
rodziną biologiczną, nie maleje, co oznacza, że system obo-
wiązujący obecnie nie jest wydolny. Naturalnym rezultatem 
jego sprawnego działania powinno być zmniejszanie się 

liczby tych dzieci. Istotne znaczenie ma również wprowadze-
nie programu Rodzina 500+, który spowodował, że wzrasta 
zainteresowanie powrotem dzieci do rodzin biologicznych. 
Ale sytuacja wymaga wsparcia, które proponujemy wdraża-
jąc nasz program Droga do Domu. Najważniejsze, że chcą 
powrotu dzieci, a one pragną wrócić do domu. Teraz ważne 
jest przywrócenie rodzinom właściwych funkcji, tak aby rodzi-
ce byli w stanie samodzielnie zajmować się dzieckiem”.

Doświadczenie TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma ogromne doświadczenie 
w pracy z dziećmi i rodzinami. Wiele lat temu zapoczątkowało 
i upowszechniało funkcję opiekuna indywidualnego, którego 
odpowiednikiem jest obecnie pedagog rodzinny. Wiele rodzin, 
często biednych i niewydolnych wychowawczo, potrzebowało 
pomocy. I dzisiaj, mimo postępu w różnych dziedzinach życia, 
wciąż są rodziny, którym odpowiednia pomoc udzielana we 
właściwym momencie, pomogłaby w prawidłowym ułożeniu 
relacji z dziećmi, a także innymi domownikami. Wciąż są 
rodziny wielodzietne, niezaradne, niepełne, bez pracy czy 
z pracą oddaloną znacznie od miejsca zamieszkania. A to 
przyczynia się do powstawania problemów, które pomoże roz-
wiązywać program Droga do Domu. Ponadto zajęcia takie, jak 
pedagogizacja rodziców, poradnictwo rodzinne i socjoterapia, 
prowadzone przez szczecińskie i koszalińskie ogniska oraz 
inne placówki TPD, przyniosą ewidentne korzyści, zwiększając 
szansę na uzdrowienie sytuacji w rodzinach biologicznych. 

Opracowała Irena Malanowska 

Cytaty pochodzą z ukazującego się od roku miesięcznika „Świat Dziecka” nr 12 
z lutego 2017 r. wydawanego przez Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie. 

Nowy projekt zachodniopomorskiego TPD

Droga do domu 

Zebranie Zarządu Głównego TPD 11.03.2017 r. Od lewej: Z. Pyszkowski,  
W. Kołak, H. Zabrocki
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Oferta ognisk wychowawczych i świetlic TPD 

Pomoc – edukacja – rozrywka
Dysponujemy atrakcyjnymi i sprawdzonymi wzorami zajęć

W poprzednim numerze „Przyjaciela Dziecka” ukazał się 
wywiad z prezes mazowieckiego TPD Moniką Jagodzińską, 
która z wielkim uznaniem mówiła o środowiskowych ogni-
skach wychowawczych i świetlicach prowadzonych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; o tym, że w każdym środo-
wisku występują ogromne potrzeby w zakresie działalności 
opiekuńczej i profilaktyczno-wychowawczej. 

– Tam, gdzie dzieci nie otrzymują atrakcyjnej oferty na spę-
dzanie czasu wolnego – podkreśliła – łatwo o zejście na tak 
zwaną złą drogę, alkohol, narkotyki, a nawet kontakty z grupa-
mi przestępczymi. Dysponujemy atrakcyjnymi i sprawdzonymi 
wzorami zajęć, organizowane są wyjścia na basen, do kina, 
rozmaitych ośrodków kultury, nie brakuje rozrywek sporto-
wych czy wycieczek, często również w soboty. Wystarczy 
zajrzeć do czasopisma „Ognisko” ukazującego się na naszej 
stronie internetowej, gdzie zamieszczane są korespondencje 
z ognisk, aby się o tym przekonać. 

Zaglądamy zatem do ostatnich numerów „Ogniska”, 
dbając o to, aby wybrane listy ukazywały różnorodność oraz 
walory edukacyjne i wychowawcze zajęć organizowanych w  
tych placówkach. 

Przegląd wydarzeń

W Siedlcach dzieje się sporo ciekawego. W czerwcu od-
były się gry sportowe zorganizowane wspólnie przez Środo-
wiskowe Ognisko Wychowawcze TPD i Świetlicę Caritas na 
placu przykościelnym przy parafii św. Józefa. Po zakończeniu 
rozgrywek na świeżym powietrzu dzieci przeniosły się do 
świetlicy, gdzie uczestniczyły w quizach, grach planszowych, 
konkursach, mogły też zagrać w ping-ponga. Był to dzień 
pełen rozlicznych atrakcji. 

W Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbył się XIII 
Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych 
pod nazwą „Być dobrym jak chleb”. Dzieci napisały: – „Jako 
Zespół Minutki z Ogniska TPD wzięliśmy udział w tym 
wydarzeniu z własnym programem „Impresje muzyczne”, 
w którym zaprezentowaliśmy występ Choco-Choco, czyli 
zabawę taneczno-ruchową wraz z osobami z widowni. Wszy-
scy wspólnie się bawili. Za aktywny udział w „Przeglądzie” 
otrzymaliśmy w nagrodę słodkie upominki”. 

W lipcu wychowawcy z ogniska TPD zorganizowali swo-
im podopiecznym różne zajęcia. W ramach rękodzielnictwa 
dziewczęta wplatały kolorowe warkoczyki we włosy, robiły 
bransoletki z włóczki i muliny, a dla wszystkich atrakcją był 
wspólny spacer i zabawa przy fontannie koło Muzeum Re-
gionalnego, gdzie uczestnicy mogli popisać się malowaniem 
kolorową kredą, karmili gołębie, wzięli udział w biegach na 
czas, ćwiczeniach sprawnościowych i zabawach ze skakan-

ką oraz z kółkiem hula-hop. Jak piszą autorzy listu „zabawa 
była wspaniała”. 

Jako bardzo ciekawą dzieci wspominają wycieczkę do 
Straży Pożarnej w Siedlcach. „Panowie Strażacy pokazali 
nam wyposażenie wozu strażackiego oraz umundurowa-
nie robocze, Dowiedzieliśmy się, jak zachować się w razie 
pożaru lub wypadku. Mogliśmy wejść do kabiny wozu stra-
żackiego i wspinać się na rurę, po której strażacy zjeżdżają 
podczas akcji pożarowej. Każdy uczestnik zobaczył również, 
jak wygląda obsługa węża gaśniczego. Wycieczka była bar-
dzo udana, wiele się dowiedzieliśmy”. 

Z kolei w sierpniu w ognisku TPD, dzięki pomocy pracow-
ników siedleckiego Banku Żywności, odbyły się warsztaty 
kulinarne na temat zdrowego odżywiania. Po obejrzeniu 
prezentacji multimedialnej dzieci samodzielnie przygotowały 
różne potrawy, w tym modne obecnie tortille i sałatki greckie, 
wszystko bardzo witaminowe, zdrowe i nietuczące.

 W Olszewie-Borkach pow. ostrołęcki odbyła się w 
Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD kolejna już 
lekcja muzealna pt. „Od kolekcji do muzeum”. Lekcje te or-
ganizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pe-
dagogiczną mają na celu poszerzenie wiedzy o kulturze oraz 
rozwijanie pasji twórczych, zamiłowania do kolekcjonerstwa 
itp. Prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom takie za-
gadnienia jak znaczenie muzeów, dlaczego cenimy zabytki, 
jak dbać o kolekcje, czy warto mieć własne zbiory. Podczas 
zajęć młodzi uczestnicy dzielili się swoją wiedzą dotyczącą 
omawianych tematów, zadawali wiele pytań, opowiadali o 
własnych kolekcjach. Podziękowano również pani Joannie 
Zyśk z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za miłą 
współpracę, cenną i przystępnie przekazaną wiedzę oraz 
ciekawą podróż w czasie. 

Ognisko TPD w podwarszawskim Wawrze zorganizo-
wało atrakcyjny wyjazd na wakacje. Podopieczni placówki 
piszą: „Kiedy wakacje były w pełni, nasza spora bo 42-oso-
bowa grupa była na koloniach w Goręczynie koło Kartuz 
na Kaszubach. Chociaż pogoda nam nie sprzyjała, wiele 
zobaczyliśmy i i świetnie się bawiliśmy. Byliśmy w Szymbar-
ku, Kościerzynie, Będominie, Kartuzach, Bytowie i Łebie. 
Uczestniczyliśmy w warsztatach u Necia w Chmielnie, lekcji 
muzealnej parowozowni w Kościerzynie, jeździliśmy konno, 
graliśmy w tenisa ziemnego i próbowaliśmy swoich sił na 
ściance wspinaczkowej. Widzieliśmy całe Kaszuby i podzi-
wialiśmy przepiękne widoki ze szczytu Wierzycy, pływaliśmy 
statkiem po jeziorze Ostrzyckim. To był bardzo udany wyjazd, 
za który wszystkim, którzy pomogli w jego zorganizowaniu, 
serdecznie dziękujemy”. 

W Ostrołęce letni wypoczynek wakacyjny został zorga-
nizowany wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 
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Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową. Podczas półkolonii 
dzieci miały zapewnione drugie śniadanie i obiad. Korzysta-
ły też z licznych atrakcji, jak nauka pływania w ostrołęckim 
aquaparku, zabawy na kręgielni, seans filmowy w kinie, a w 
gorszą pogodę odbywały się przeróżne zabawy w świetlicy, 
była też okazja do wykazania się w konkursie wokalnym. Na 
zakończenie turnusu zostały rozdane dyplomy uczestnikom 
i zwycięzcom konkursów odbywających się w ciągu całych 
dwóch tygodni. Finał półkolonii uświetniła zabawa na dysko-
tece w klubie „Lokator”.

TPD w dzielnicy Praga Południe w Warszawie zor-
ganizowało dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego atrakcyjny wyjazd, który odbył się w 
ramach projektu „Światoteka – Akademia Edukacji i Roz-
woju” współfinansowanego przez dzielnicowe władze sa-
morządowe. Uczestnicy piszą: „Podczas wakacji gościliśmy 
w OSP w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie mieliśmy okazję 
pływać kajakami, motorówką oraz rowerkami wodnymi, 
jeździliśmy też po okolicy na zwykłych rowerach. Ogromne 
emocje budziły skoki treningowe z motorówki i praktyczny 
instruktaż nurkowania. Poznaliśmy tajniki pracy strażaków 
i ratowników wodnych. Serdecznie dziękujemy Panu Ko-
mendantowi i wszystkim strażakom z OSP za pomoc w 
zorganizowaniu pobytu, który nas wiele nauczył. Chcieli-
byśmy tam wrócić!”

W Rembertowie pod koniec czerwca w Ognisku TPD 
przy ulicy Dwóch Mieczy odbył się Piknik Rodzinny, dłu-
go wspominany jako wspaniała impreza. Organizatorami 
byli rodzice i wychowawcy, którzy przygotowali zabawę w 
tajemnicy przed dziećmi, aby zrobić im niespodziankę na 
początek wakacji. Nie zabrakło też do pomocy wolontariu-
szek, które przez cały rok aktywnie uczestniczyły w życiu 
placówki. Było mnóstwo dobrej zabawy: rzuty do celu, ka-
lambury, przeciąganie liny, karaoke, śpiewano piosenki, a 
jako ostatni punkt programu odbyło się wspólne grillowanie. 
„W przyszłym roku też tak chcemy” – mówiły dzieci, ciesząc 
się wspaniałą zabawą. 

W warszawskiej dzielnicy Bemowo odbyły się zajęcia 
kulinarne, podczas których dzieci w swoim Ognisku TPD 
przyrządzały potrawy z użyciem jabłek. Korzystając z prze-
pisów jednocześnie uczyły się, jak się nimi posługiwać. 
Wszystkie potrawy bardzo smakowały uczestnikom, ale 
pierwsze miejsce Jury i Rada Konkursu przyznały sałatce 
owocowej. Nagrodami były książki kucharskie.

W Arcelinie Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD obcho-
dziło Światowy Dzień Ziemi. Ważnym gościem na spotka-
niu zorganizowanym z tej okazji był pan Piotr Borowski, 
leśniczy z Nadleśnictwa Płońsk, które objęło tę imprezę 
Patronatem Honorowym. Dzieci napisały: „Cudownie po-
prowadzone zajęcia edukacyjne uświadomiły nam i przy-
pomniały, że o naszą Matkę Ziemię należy dbać codziennie 
od najmłodszych lat. Wspólnie zawiesiliśmy budki lęgowe 
dla ptaków, które bardzo szybko zaczęły się cieszyć się 
powodzeniem wśród naszych rozśpiewanych przyjaciół. 
Na drzewach powiesiliśmy również domki dla owadów. Pan 
leśniczy pochwalił profesjonalne przygotowanie domków 
i budek wykonanych przez panów Adama i Norberta. Za-
sadziliśmy drzewka, o które teraz będziemy dbać, a także 
przeprowadziliśmy zbiórkę elektroodpadów. W naszych 
zajęciach uczestniczył również aktywnie pan Wiesław Tar-
galski, dyrektor Ochrony Środowiska w Płońsku, któremu 

bardzo dziękujemy. Nauczyliśmy się bardzo dużo i bawili-
śmy się świetnie”. 

W Ząbkach podczas wakacji podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy TPD zadbali o swoją kondycję 
i poprawę sprawności. – „Także w wakacje o formę trze-
ba dbać – napisali. – Właśnie rozpoczęliśmy chodzenie 
na basen. Godzina intensywnego pływania to świetna 
rehabilitacja i duży zastrzyk energii. Kolejne wyjście na 
basen będzie za tydzień, a i za dwa tygodnie, a potem … 
zobaczymy”. 

W Warszawie na placu Konstytucji odbyło się Święto 
Śródmieścia, podczas którego dzieci bawiły się doskonale. 
– „Robiliśmy zwierzątka z baloników, puszczaliśmy olbrzy-
mie bańki mydlane, były pokazy ratownictwa medycznego, 
wszystko było bardzo ciekawe – napisały dzieci – rozdawane 
były też ulotki o pracy naszego Ogniska, zaś psycholog i 
pedagog z Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie TPD prowa-
dzili konsultacje i porady dla rodziców. Słowem dla każdego 
coś miłego”. 

Na Ursynowie (dzielnica Warszawy) w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym TPD przy ulicy Zamiany zorga-
nizowano warsztaty z udziałem ratownika medycznego, 
którym był pan Tomasz Miernicki. – „Uczyliśmy się, jak 
wzywać pomoc, jak pomagać osobom poszkodowanym, a 
na zakończenie odbył się konkurs wiedzy i umiejętności z 
tego, czego nauczyliśmy się na zajęciach, a w nagrodę pan 
Tomek wręczył nam drobne upominki”. 

W Ciechanowie dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
TPD otrzymały wyprawki szkolne – plecaki, a w nich zeszyty, 
długopisy, kredki, plastelinę, kolorowe farby itp. Pomógł w 
ich pozyskaniu p. Sławomir Gortat w ramach akcji „Tornister 
Fest”, w której uczestniczyli darczyńcy z Klubu Fabryki Kultu-
ry Zgrzyt. Panu Gortatowi i wszystkim darczyńcom serdecz-
nie dziękujemy – napisały dzieci z TPD w Ciechanowie. 

W Myszyńcu podopieczni Środowiskowego Ogniska 
TPD podczas ferii zimowych wzięli udział w wycieczce do 
Ostrołęki, gdzie zwiedzili Muzeum Bitwy pod Ostrołęką, po-
dziwiając nowoczesne wizualizacje tego wydarzenia. Dzieci 
odwiedziły również Muzeum Kultury Kurpiowskiej, w którym 
miały okazję obejrzeć dwie wystawy: jedna (stała) dotyczyła 
historii Kurpiów i Ostrołęki, druga (czasowa) poświęcona 
była wybitnemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi. – „Po 
zwiedzeniu muzeów i miasta – podsumowały dzieci wy-
cieczkę – bawiliśmy się świetnie w niezwykle atrakcyjnym 
ostrołęckim Aquaparku. Do domu wracaliśmy pod wielkim 
wrażeniem tego wspaniałego dnia”. 

Gdyby nie ognisko…

 Co dał wychowankom czas spędzony w ognisku, jak 
wpłynął na ich dalsze życie? Istnieje obszerna dokumenta-
cja, w której uczestnicy konkursów na wspomnienia piszą o 
swoich przeżyciach i wpływie placówki na swój rozwój, o tym, 
co umożliwiło im dalszą naukę, podjęcie pracy, założenie 
rodziny. Oto fragmenty niektórych prac.

Dzięki uczęszczaniu do ogniska poprawiłam swoje 
stopnie w szkole i z dobrymi ocenami zdaję do następnej 
klasy. Poznałam tu wielu kolegów i koleżanek, z którymi się 
zaprzyjaźniłam. Razem wyjeżdżaliśmy na wakacje, zwie-
dzaliśmy nowe miasta i ich zabytki. Bardzo nas to wszystko 
połączyło ze sobą, a ognisko jest nadal miejscem naszych 
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spotkań. Niejedno dziecko, gdyby tu nie przychodziło, by-
łoby teraz na ulicy. 

Zjawiłam się w ognisku mając 13 lat. Moja wizyta roz-
poczęła się od rozmowy z panią Danusią, kierowniczką og-
niska. Rozmawiając z nią poczułam, że mogę się otworzyć, 
opowiedzieć o czymś, czego nigdy nikomu nie mówiłam. 
Siedziałam, opowiadałam i płakałam. Pani Danusia uważa-
ła, że nie powinnam się tak załamywać i być negatywnie 
nastawiona do życia. Zaproponowała mi pomoc i od tej 
pory pozostałam w ognisku. Chodziłam tam codziennie i 
wspólnie robiliśmy podwieczorek. Wiele dzieci z naszego 
ogniska nie jadło w domu czy w szkole posiłków, a tu dla 
każdego było coś do zjedzenia. (…) Nie przypuszczałam, 
że innych ludzi obchodzi los dzieci ubogich. Ale wielu doro-
słych, których spotkaliśmy na swej drodze, traktowało nas 
jak swe własne dzieci. 

Wziąłem ślub z bardzo dobrą dziewczyną. Marzę o tym, 
aby mieć własną rodzinę, może i biedną, ale pełną. Mówię 
o tym, bo mój dom rodzinny, moja rodzina – piszę to ze 
smutkiem – błądziła i błądzi. Ja tak nie chcę. Nie chcę pić. 
Nie chcę wyciągać ręki do opieki społecznej. Nie interesuje 
mnie też życie w konkubinacie. Ognisko uświadomiło mi, 
że w życiu ważna jest praca. W ognisku nauczyłem się, jak 
można normalnie żyć, bawić się i wypoczywać.

W ognisku poznałem wspaniałych wychowawców, któ-
rzy pokazywali mi inny, lepszy świat. Zawdzięczam im bardzo 
wiele i nie wyobrażam sobie życia bez tego miejsca i bez tych 
ludzi. Oni traktują każde dziecko z miłością, jak swoje własne. 
Obecnie studiuję; jednocześnie w ramach wdzięczności za 
wszystko, co otrzymałem od TPD, staram się w miarę moich 
możliwości pomagać naszym ogniskowym dzieciom. 

Byłem wychowankiem ogniska TPD w Wołominie. 
Dzisiaj jestem księdzem. Gdyby nie wspaniali ludzie, którzy 
mi pomogli, nigdy nie spełniłyby się moje marzenia. Zawsze 
chciałem być księdzem, ale wiedziałem, że trzeba się dobrze 
i długo uczyć, tymczasem wychowywała mnie sama mama, 
rodzeństwo było liczne, nie było więc łatwo. Dopiero ognisko 
TPD dało mi to, czego nie mogła mi zapewnić rodzina. W 
ognisku było miejsce do nauki przy pomocy wychowawców 
i był przeznaczony czas na wypoczynek. (…) Ja w swojej po-
słudze duszpasterskiej zawsze szukam dzieci, którym mogę 
pomagać. Uważam, że mam obowiązek spłacenia długu z lat 
dzieciństwa, kiedy to mnie i mojej rodzinie TPD przychodziło 

z pomocą. Dziękując za wszystko, co mnie spotkało, życzę 
TPD samych prawdziwych Przyjaciół! 

Podsumowanie

Koncepcja Środowiskowych Ognisk Wychowawczych 
TPD, która zrodziła się na przełomie lat 1989/1990, przewi-
dywała organizowanie opieki nad dziećmi z rodzin biednych 
i niewydolnych wychowawczo. Należy przypomnieć, że te 
placówki zaczęły się dynamicznie rozwijać w początkowych 
latach transformacji ustrojowej, kiedy zwiększało się bezrobo-
cie, którego skutkiem był poszerzający się krąg rodzin bied-
nych, co z kolei pociągało za sobą inne negatywne zjawiska, 
takie np. jak alkoholizm, narkomania, przestępczość i ogólnie 
brak w tych środowiskach właściwej opieki nad dziećmi. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z powołanym w 1989 
roku Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego 
rozpoczęło wspólne intensywne działania w celu zakładania 
placówek oraz równoczesnego opracowywania programów 
wychowawczych i profilaktyczno-resocjalizujących np. takich 
jak pedagog rodzinny czy wychowawca podwórkowy. Idea 
prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, jaką pro-
wadziły ogniska, była doceniana przez władze oświatowe, o 
czym m.in. świadczy ich dofinansowywanie przez kuratoria. 
W latach dziewięćdziesiątych istniało w całym kraju prawie 
400 ognisk, w których znajdowało opiekę i pomoc około 20 
tysięcy dzieci. Jednak po reformach administracyjnych, w 
wyniku których środowiskowe ogniska wychowawcze TPD 
przekazano w gestię samorządów (najpierw do starostw, 
później do gmin) bez zapewnienia środków z budżetu pań-
stwa na ich prowadzenie, liczba tych placówek znacznie 
się zmniejszyła (do około 260), a te które pozostały, są 
prowadzone dzięki usilnym staraniom działaczy TPD, ale 
zmuszone były ograniczyć swoje programy profilaktyczno- 
resocjalizujące. 

W istniejących obecnie ogniskach nadal priorytetem 
jest odrabianie lekcji i pomoc w nauce. Toteż dzieci szybko 
nadrabiają zaległości szkolne i niemal w stu procentach prze-
chodzą z klasy do klasy. Ogniska, jak wynika choćby z wyżej 
zamieszczonych przykładów, wspomagają wielokierunkowo 
rozwój swoich podopiecznych, organizując rozmaite dodat-
kowe zajęcia – plastyczne, muzyczne, sportowe, turystyczne 
i wiele innych, unika się także umieszczania dzieci w domach 
dziecka czy w innych placówkach opieki całkowitej. 

Dziś ogniska funkcjonują głównie w oparciu o środki 
finansowe pozyskiwane w wyniku aplikacji i konkursów oraz 
sporadyczne wsparcie sponsorów, co oznacza brak stabilno-
ści i ciągłości w ich pracy. Aby oddziaływanie wychowawcze 
było skuteczne, musi być pewność, że nie zostanie nagle 
przerwane, tymczasem system aplikowania w konkursach 
takich warunków nie stwarza. Chodzi o to, aby placówki, któ-
re sprawdziły się i są dobrze oceniane w swoim środowisku 
zamieszkania, miały zagwarantowane fundusze na stałe lub 
choćby na dłuższe, wieloletnie okresy. Leży to w interesie 
społecznym, czyli nas wszystkich. 

Opracowała Irena Malanowska

W artykule korzystano z materiałów zawartych w książkach: Dajmy dzieciom 
szansę,(red. I. Malanowska),Wyd. KKWR, Warszawa 2005 oraz Jana Nowaka 
Jak TPD pomaga dzieciom. Wyd. Patronat Fundacji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą”, Warszawa 2011. Podopieczni legnickiego TPD zwiedzają Warszawę
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu

Rozrywka i zabawa
Dzień Dziecka i Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Przykładem ciekawych inicjatyw są wydarzenia zorganizowane przez TPD w Przemyślu. Jak informuje prezes Podkar-
packiego Oddziału Regionalnego TPD w Rzeszowie mgr Grzegorz Piestrak, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego odbyła się impreza kulturalna zorganizowana przez TPD Oddział Okręgowy w Przemyślu i Koło TPD „Dom” 
zrzeszające rodziny zastępcze; imprezę wsparły aktywną współpracą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Przemyślu. 

Uczestnikami wydarzenia były dzieci ze Świetlicy TPD „Przystań” oraz dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami. 
Celem było zintegrowanie dzieci i rodziców zastępczych oraz uświadomienie rodzicom, jakie prawa i obowiązki mają dzie-
ci, a jakie rodzice. Ponadto chodziło o stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania swojej twórczości i osiągnięć, jak 
również o zwrócenie uwagi na ich potrzeby i pragnienia. 

Podczas imprezy zorganizowano liczne konkurencje sportowe i zręcznościowe, w których uczestniczyło każde dziecko, 
zaliczając je i otrzymując potwierdzenia w tzw. paszporcie. Uczestnicy po wykonaniu wszystkich zadań otrzymali upominki 
i zostali ugoszczeni poczęstunkiem m.in. pysznymi zestawami przygotowanymi przez KFC, kiełbaską z grilla, tortem, który 
pokroił wiceprezydent Przemyśla dr Grzegorz Hayder, ciastkami, owocami, sokami i innymi napojami. Dużą pomocą w 
organizacji i prowadzeniu imprezy wykazali się wolontariusze i młodzież ze Świetlicy TPD „Przystań” oraz Młodzieżowi Li-
derzy Profilaktyki TPD, którymi opiekowała się Joanna Kiper. Grupa baletowa, również z tej świetlicy, pod kierunkiem Pani 
Galiny Koval zaprezentowała program artystyczny, który został gorąco przyjęty przez publiczność. Nie zabrakło tradycyjnych 
dmuchawców; każde dziecko otrzymało również paczkę ufundowaną przez Firmę Inglot. 

 Obecne były służby mundurowe: Straż Ochrony Kolei, Straż Pożarna i Straż Miejska, które czuwały nad bezpieczeństwem 
dzieci. W imprezie uczestniczyło ponad 200 osób.

Podczas imprezy Odznaką „Przyjaciel Dziecka” za działalność na rzecz dzieci uhonorowano radnego Rady Miejskiej 
w Przemyślu Roberta Bala oraz dyrektora ZS w Kalnikowie Stanisława Kalawskiego. W imieniu TPD i szczęśliwych dzieci 
podziękowano również serdecznie sponsorom i ludziom dobrej woli, bez których nie udałoby się zorganizować tak wspa-
niałej zabawy. 

Opracowała Irena Malanowska
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Pomysły i praca 
Z satysfakcją odnotowujemy wszelkie wieści o tym, 

że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w gminie, powiecie czy 
mieście podejmuje potrzebne i atrakcyjne inicjatywy. W 
ostatnich latach dołączył do nich Oddział Miejski TPD w 
Białymstoku, gdzie – jak czytamy w nadesłanej korespon-
dencji – daje się zauważyć prawdziwy rozkwit działań: 
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, skierowanych 
do dzieci i młodzieży. 

Ferie i wakacje

Ale po kolei. Oto w styczniu 2015 roku udały się świetnie 
półkolonie zimowe, podczas których zabawa łączyła się z 
nauką. Głównymi atrakcjami były takie zajęcia jak: „język an-
gielski na wesoło”, „akademia cyrkowca”, prace plastyczne, 
programy edukacyjne prowadzone przez Instytut Pamięci 
Narodowej, tańce prowadzone przez członka zespołu lu-
dowego „Kurpie Zielone”, sport, w tym wyjścia na ścianki 
wspinaczkowe, lodowisko i basen.  

Z kolei w czerwcu odbył się „Bieg dla Jezusa” stanowiący 
integralną imprezę z „Bogu Dźwięki”. Był to bieg dziękczynny, 
bez rywalizacji sportowej. Trasę można było pokonać bieg-
nąc lub maszerując. Cel tego biegu to promocja zdrowego 
stylu życia oraz integracja pokoleniowa. Brały w nim udział 
rodziny z Białegostoku i okolic bez ograniczeń wiekowych: 
dzieci, rodzice, a czasem i dziadkowie. 

W okresie wakacji najważniejszą sprawą było zorgani-
zowanie kolonii i półkolonii, na które, jak się okazało, jest 
duże zapotrzebowanie. Od czerwca do sierpnia odbyło 
się aż siedem turnusów półkolonii, dla których bazą były 
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD. Dzieci chętnie 
przychodziły na zajęcia lata w mieście, zorganizowane po-
dobnie jak podczas ferii zimowych. 

W okresie letnim dzieci z TPD wyjechały na kolonie do 
Głuchołaz w Sudetach. Na uwagę zasługuje fakt, że osobne 
kolonie zorganizowane zostały w miejscowości Wojtkowizna 
w pobliżu Olsztyna dla dzieci chorych na cukrzycę, które 
oprócz wypoczynku i zabaw ze zdrowymi dziećmi, korzystały 
z fachowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza, 
dietetyka, i pielęgniarkę.

Jubileusz

Z kolei wrzesień był miesiącem wielkiego jubileuszu, 
ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Białymstoku ob-
chodziło swoje 50-lecie. Z tej okazji 12 września odbył się 
wspaniały festyn dla dzieci i młodzieży na białostockim Ryn-
ku Kościuszki. Wszyscy zgromadzeni mogli się dowiedzieć o 
wielu faktach i zdarzeniach z historii TPD, a także byli świad-
kami oficjalnego wręczenie najbardziej zasłużonym osobom 
działającym na rzecz dzieci odznaczeń „Przyjaciel Dziecka”. 
W festynie uczestniczyły rodziny z Białegostoku i okolic, 
korzystając z atrakcji, jakich w tym dniu nie brakowało. 

Dzieci chętnie brały udział w grach, zabawach i konkursach 
prowadzonych przez animatorów, inni podziwiali występy 
tańca ludowego, aerobiku i pokazy karate. Powodzeniem 
cieszył się dmuchany plac zabaw, z m.in. zjeżdżalnią, tram-
poliną, miękką górą, były też basen z piłeczkami, sumo, 
piłki oraz zagroda z żywymi zwierzętami z gospodarstwa 
agroturystycznego. 

Od października do marca trwały zajęcia dla dzieci, w 
ramach projektu „Alfabet Ekonomii”, którego celem było 
przybliżenie prawie 300 uczniom klas 1–3 szkół podsta-
wowych z miasta i powiatu białostockiego podstaw wiedzy 
ekonomicznej. Podczas warsztatów fachowcy z dziedziny 
ekonomii i biznesu odpowiadali na pytania np.: „Skąd się 
biorą pieniądze?”, uczyły się również planowania wydat-
ków. 

W edukacji naszych dzieci – czytamy w informacji bia-
łostockiego Oddziału Miejskiego TPD – nie zapominamy 
o wychowaniu w duchu patriotyzmu, dlatego pamiętamy o 
„Święcie Niepodległości”. Uczciliśmy je uczestnictwem w 
XV Biegu Niepodległości im. Seweryna Nowakowskiego. 
W biegach ulicznych można było zobaczyć dzieci, mło-
dzież i wiele osób w każdym wieku, wśród nich także se-
niorów. Dla młodszych dzieci był bieg dla krasnoludków, 
starsi uczniowie startowali w biegu dla gimnazjalistów, 
a dorośli w biegach na 5 i 10 kilometrów. Chętnych nie 
brakowało.

Z uśmiechem przez życie

Okres świąteczny jest wyczekiwany szczególnie przez 
najmłodszych, ale także przez dorosłych, którzy mogą 
przypomnieć sobie lata, kiedy jako dzieci z utęsknieniem 
czekali na ubieranie choinki czy odwiedziny Świętego Mi-
kołaja. Oprócz tradycyjnych spotkań dla wszystkich dzieci, 
sporo uwagi białostockie TPD poświęciło realizacji projek-
tu „Z uśmiechem przez życie” skierowanego do dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie. Odbyły się specjalnie 
dla nich zajęcia teatralne, filmowe i fotograficzne. Dwu-
krotnie wystawiono jasełka pt. „Śpiewamy dla dzieciątka”. 
Podopieczni mogli aktywnie uczestniczyć w świątecznych 
tradycyjnych wydarzeniach i obyczajach, co sprawiało im 
nie tylko radość, ale i pomogło w ogólnym rozwoju, po-
strzeganiu otoczenia i świata, a także przyczyniło się do 
ich lepszej rehabilitacji społecznej, wpłynęło pozytywnie 
na rozwój intelektualny, rozwijanie umiejętności mówie-
nia, wysławiania się, zapamiętywania, spostrzegania i 
koncentracji. 

W roku 2016 TPD w Białymstoku prowadziło podobną 
działalność dla dzieci, ale wzbogaconą o nowe inicjatywy 
i elementy. Były więc półkolonie, jak w czasie poprzed-
nich zimowych ferii. Obok znanych już zajęć na basenie, 
lodowisku czy w kręgielni pojawiły się nowe atrakcje np. 
pokazowy trening zapasów z byłym Mistrzem Świata, 

TPD w Białymstoku: Chcemy, aby nasi podopieczni wyrośli na wartościowych ludzi
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kino, warsztaty z nauką techniki decoupage, zapozna-
nie się z pracą redakcyjną w „Gazecie Białostockiej”, 
zajęcia prowadzone przez harcerzy, były też pogadanki 
na różne tematy, np. o zasadach zachowywania się na 
półkoloniach, w tym dotyczących regulaminu i prze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa. Z kolei dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowano zajęcia 
sportowe, które wpłynęły na poprawę ich samopoczucia 
i sprawności fizycznej. Inną inicjatywą było zorganizo-
wanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sekcjach 
sportowych, takich jak piłka ręczna, karate, zapasy i judo. 
Szkolenia te miały na celu zachęcanie dzieci do czynnego 
uprawiania sportu. 

W kalendarzu działań TPD znalazły się ponownie trady-
cyjne już półkolonie i kolonie letnie z bogatymi programa-
mi rekreacyjnymi i edukacyjnymi. Oto niektóre przykłady. 
Półkolonie w Gibach: wycieczki do Parku Linowego w Fa-
stach, na fortyfikacje w Piątnicy, do „Krainy krasnoludków” 
i Wioski Indiańskiej, zajęcia zapaśnicze w klubie Vale Tudo, 
lekcja historii „II wojna światowa” z grupą rekonstrukcyjną. 
Kolonie w Gibach i Głuchołazach: wycieczki rowerowe i 
wycieczki autokarowe; zwiedzanie zabytków i Aquaparku 
w Suwałkach, przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową, 
zwiedzanie Muzeum Papieża Jana Pawła II, spływ kajako-
wy rzeką Marychą, edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna 
Tropem Wilka. Kolonie w Głuchołazach: wycieczki: do ko-
palni złota, na Górę Chrobrego, do Czech i jaskini solnej. 
A na wszystkich koloniach stale są organizowane zajęcia 
plastyczne i muzyczne, warsztaty ekologiczne, różnorodne 
zabawy integracyjne i rekreacyjne w tym: dyskoteki, wie-
czornice, ogniska, olimpiady i rozgrywki sportowe, kąpiel i 
nauka pływania. 

Wiedza i umiejętności

Nie zapomina się, także poza miesiącami wakacyjnymi, o 
rozwijaniu wiedzy i umiejętności. Już od 6 roku życia dzieci 
mogą chodzić na lekcje języka angielskiego z elementami 
zabawy np. muzyki czy rysunków. Lekcje prowadzone są 
przez doświadczonego lektora – wieloletniego nauczyciela. 
Są też zajęcia z informatyki, na których dzieci uczą się pro-
gramowania i niektórych pojęć matematycznych. 

W listopadzie, jak w poprzednim roku, odbyły się imprezy 
i biegi związane z odzyskaniem niepodległości, ale także 
z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Cele tych przedsięwzięć to 
budzenie dumy z historii i osiągnięć ojczyzny, a jednocześ-
nie propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, 
czynnego wypoczynku rodzinnego oraz form doskonalenia 
fizycznego, sposobu na poprawę stanu zdrowia, integrację 
międzypokoleniową oraz przedstawianie Białegostoku jako 
miasta przyjaznego biegaczom.

W okresie świątecznym zorganizowany był Mikołajkowy 
Turniej Piłki Ręcznej z udziałem drużyn gimnazjalnych. Dzieci 
i młodzież mogły spotkać się z olimpijczykami i reprezen-
tantami Polski w piłce ręcznej. W świetlicy TPD odbyły się 
Mikołajki, dzięki którym dzieci mogły odczuć magię świąt, 
otrzymały też świąteczne upominki. 

W roku 2017, który dopiero co się zaczął – czytamy we wspo-
mnianej już informacji – kontynuujemy dotychczasowe działa-
nia na rzecz dzieci, ale mamy również nowe pomysły i plany. 
Chcielibyśmy, aby nasi podopieczni wyrośli na wartościowych 
ludzi: mądrych, skromnych, pełnych współczucia dla drugiego 
człowieka; a także, żeby trud wychowawców, nauczycieli, wo-
lontariuszy i wszystkich tych, którzy wkładają ciężką pracę w 
działalność naszego stowarzyszenia wydał piękny owoc.
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Na podstawie nadesłanej korespondencji opracowała
Irena Malanowska
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Zimowisko w Serocku

W dniach 20–26 lutego br. w Domu Wczasów Dzie-
cięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Serocku od-
poczywało na zimowisku 30 podopiecznych TPD z 
województw: dolnośląskiego, mazowieckiego oraz 
zachodniopomorskiego; przyjechały dzieci z Legnicy, 
Szczecina, Nowego Dworu, Pomiechówka i Duczek.

Zimowisko mogło się odbyć dzięki dotacji przeka-
zanej na ten cel przez PEPCO Poland przy aktywnym 
udziale IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. 

Większość dzieci miała okazję po raz pierwszy 
zobaczyć i zwiedzić stolicę, w tym  Trakt Królewski i 
Centrum Nauki Kopernik. W czasie zajęć podopieczni 
uczestniczyli w warsztatach robienia świeczek i my-
dełek zapachowych, były w Manufakturze Cukierków, 
pływały na basenie. 

W sumie dzieci wzbogaciły się o wiele nowych 
wrażeń, poszerzyły swoją wiedzę, dużo zobaczyły. Nie 
byłoby to możliwe bez pomocy wyżej wymienionych 
sponsorów, którym uczestnicy i organizatorzy serdecz-
nie dziękują.

Na zakończenie pobytu uczestnicy zimowiska przy-
gotowali przedstawienie, w którym zaprezentowali na 
wesoło swoje przeżycia i wrażenia oraz atrakcyjne 
wydarzenia, w których brali udział. Wszystkie dzieci na 
pożegnanie otrzymały dyplomy i upominki ufundowa-
ne przez sponsora.  

Nowe czasopisma  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Koszalin

Od roku ukazuje się 
miesięcznik „Świat Dzie-
cka” wydawany przez 
Oddział Okręgowy TPD 
w Koszalinie. Na łamach 
8-stronicowego, koloro-
wego pisma ukazują się 
informacje o działalno-
ści i nowych inicjatywach 
koszalińskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzie-
ci, jak również artykuły 
problemowe, głównie na 
tematy wychowawcze i 
opiekuńcze, nie brakuje 
też zdjęć ilustrujących 
publikacje.   

„Helenów”

W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Hele-
nów” został opracowany pierwszy numer pisma „Wiadomo-
ści Szkolne” informującego o życiu i rehabilitacji uczniów 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Małgorzata Trzcińska 
i Ewelina Woźniak z zespołu redakcyjnego dbają o to, aby 
wszechstronnie przedstawić szeroki wachlarz wydarzeń, 
takich jak: koncerty, wystawy, przedstawienia Klubu Absol-
wenta, wyjścia do bibliotek, wycieczki, imprezy kulturalne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi i wiele innych.   

Legnica 

„Troska i Radość” to tytuł nowej gazety Oddziału Okrę-
gowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, której 
jednym z celów jest informowanie lokalnego społeczeństwa 
o działalności, problemach i osiągnięciach legnickiego TPD. 
Na razie ukazał się pierwszy numer pisma, które ma być 
wydawane jako kwartalnik, ale w przyszłości zamierza się je 
przekształcić w miesięcznik. Warto dodać, że TPD w Legnicy 
wydaje również czasopismo „Nade Wszystko Dziecko”. 

 
***

Dzięki lokalnym przedsięwzięciom, Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci wzbogaciło się o nowe, atrakcyjne wydawnictwa. 
Wydawcy uważają, że gazety i czasopisma są ważnym in-
strumentem popularyzującym codzienne działania TPD, co 
w efekcie przekłada się na większą aktywność i zaangażo-
wanie środowiska w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw 
na rzecz dzieci i dla ich dobra. 

 
Opracowała Irena Malanowska Opracowała Jolanta Szklarska
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W bieżącym roku Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa obchodzi 95. rocznicę swej działalności. To, co 
zrobiła w ciągu tych lat, na pewno zasługuje na wyrazy 
najwyższego uznania i szacunku. Chyba więc warto też z 
tej okazji przypomnieć, jaki był wkład Robotniczego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w to wielkie dzieło (RTPD w II RP 
to obecne TPD). Działaczy WSM i RTPD łączyła silna więź 
ideowa i emocjonalna, realizacja tych samych, wyjątkowo 
ważnych celów społecznych.

Na terenie WSM na Żoliborzu w 1927 r. został zorganizo-
wany Oddział RTPD, a w 1928 r. WSM powierzyła mu całość 
spraw dzieci do lat 14 na terenie swego osiedla. Głównym 
twórcą koncepcji opieki i wychowania dziecka w spółdziel-
czym osiedlu mieszkaniowym na Żoliborzu był Aleksander 
Landy, dr medycyny, pediatra, prezes oddziału RTPD, czło-
nek zarządu WSM. Jego koncepcja opierała się na najnow-
szych osiągnięciach medycyny, pedagogiki, psychologii i so-
cjologii oraz na wymogach społecznych WSM. Wielki wpływ 
na jej kształt wywarły również prace m. in. S. Rychlińskiego, 
F. Znanieckiego, T. Szczurkiewicza i H. Radlińskiej.

Koncepcja ta obejmowała całokształt potrzeb dziecka i 
rodziny w lokalnym środowisku. Zakładała profilaktykę po-
przez stałą troskę o zdrowie i wychowanie dziecka, od najw-
cześniejszego okresu jego życia poczynając. Akcentowała 
potrzebę wszechstronnego rozwoju dziecka. Przewidywała 
konieczność indywidualizacji w procesie oddziaływania na 
dziecko i jego udział w życiu społecznym, grupy rówieśniczej 
i całego osiedla. Wielką rolę przypisywała rodzinie, dlatego 
akcentowała potrzebę wspierania jej i współdziałania z nią, 
konieczność współpracy domu rodzinnego ze środowiskiem 
sąsiedzkim i rozwiązywania różnorodnych problemów także 
na zasadzie samopomocy rodzin.

 W celu realizacji podstawowych założeń tej koncepcji 
RTPD zmierzało do utworzenia na terenie osiedla WSM całego 
systemu placówek i instytucji, uruchamiania różnorodnych 
form życia społecznego dorosłych i dzieci. Wymagało to 
rozwijania współdziałania z Zarządem WSM oraz z innymi in-
stytucjami i organizacjami społecznymi, a zwłaszcza ze Stowa-
rzyszeniem Wzajemnej Pomocy Lokatorów „Szklane Domy”.

W 1927 roku, jako pierwsza i najważniejsza, powstała 
Poradnia Higieniczno-Wychowawcza „Zdrowie Dziecka”. 
Spełniała funkcje profilaktyczne, troszczyła się o higienę 
dzieci, badała je, udzielała rodzicom i wychowawcom porad, 
organizowała dożywianie dla dzieci wycieńczonych, prowa-
dziła półkolonie i kierowała dzieci na kolonie. Stopniowo 
poszerzała swoją działalność. Z czasem prowadziła coraz 
więcej placówek: poradnię dla niemowląt i dzieci do lat 
czterech, poradnię dla dzieci w wieku przedszkolnym, po-
radnię dla dzieci w wieku szkolnym, poradnię wychowawczą, 

gabinet dentystyczny, poradnię dla dorosłych (profilaktyka 
przeciwgruźlicza); wszystkie te poradnie stanowiły całość, 
miały wspólne kierownictwo, lokal oraz administrację.

Do placówek pomocniczych zespołu poradni profilak-
tycznych RTPD zaliczane były: kuchnia mleczna, lampa 
kwarcowa, gabinet dentystyczny, przychodnia prawna oraz 
– utworzona z inicjatywy Barbary Brukalskiej i Janiny Jan-
kowskiej – poradnia „Moje Mieszkanie”.

Wszystkie poradnie i placówki pomocnicze prowadziły 
wielostronną, profesjonalną działalność. I tak na przykład 
poradnia szkolna prowadziła okresowe badania wszystkich 
uczniów, dzieci były szczepione (na ospę i dyfteryt), a te, 
które tego wymagały, były kierowane na leczenie. 

Lekarz poradni codziennie odwiedzał szkołę dla zbadania 
dzieci niedomagających, powracających z choroby, doko-
nywał oceny czystości uczniów i pomieszczeń. Psycholog 
poradni prowadził badania zbiorowe i indywidualne dzieci, 
zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze. Jeżeli za-
chodziła taka potrzeba, odwiedzał dziecko w domu. Do zadań 
psychologa należało też wygłaszanie pogadanek dla rodziców 
na tematy wychowawcze. Pediatra i psycholog brali aktywny 
udział w życiu szkoły i placówek wychowania pozaszkolne-
go. Często w sprawach dzieci pośredniczyli między szkołą a 
rodziną. Poradnia „Moje Mieszkanie” zajmowała się kulturą 
użytkowania mieszkań. Prowadziła również wypożyczalnię 
higienicznych mebli dla małych dzieci – krótko używanych, 
drogich i bardzo potrzebnych (łóżeczka z regulowanym pozio-
mem posłania, stoliki, krzesełka, wagi niemowlęce itp.).

Przedszkole na osiedlu zostało założone w 1927 r. przez 
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Lokatorów WSM „Szkla-
ne Domy”. W następnym roku przejęło je i prowadziło RTPD. 
Początkowo obejmowało ono niewielką liczbę dzieci (19), 
a swoją siedzibę miało w lokalach zastępczych. Jednak 
zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną stale wzrastało. 
W związku z tym wybudowano specjalnie dla przedszkola 
drewniany budynek („Szklany Domek”). Był widny, słonecz-
ny, łatwy do przewietrzania i utrzymania w czystości. 

Zajęcia w przedszkolu trwały 5 godzin, od godziny 9.00 
do 14.00. W zależności od potrzeb dziecka mogły być skra-
cane do 2–3 godzin lub wydłużane do 8–9 godzin. Dla dzieci, 
które wymagały opieki do godz. 17.00 zorganizowano świet-
licę przedszkolną, czynną od godz. 14.00. W przedszkolu 
starano się umiejętnie dozować zajęcia indywidualne i zbio-
rowe, ciche i głośne, zajęcia rozwijające umysł, motorykę, 
sferę emocjonalną i społeczną dziecka, tworzono warunki 
dla rozwoju jego indywidualności, pozostawiano mu dużo 
swobody. Dla dzieci, które tego wymagały, organizowano 
zajęcia wyrównawcze. Dla rozwoju i wychowania dzieci mak-
symalnie wykorzystywano zajęcia plastyczne prowadzone 

Wkład Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w działania i osiągnięcia  
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu w latach międzywojennych

Wszechstronne myślenie o dzieciach
Opracowano program obejmujący całokształt potrzeb dziecka i rodziny w lokalnym środowisku.
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przez Hannę Rembowską oraz zajęcia muzyczne realizo-
wane przez Marię Cukierównę i Marię Wieman. Piosenka, 
taniec, muzyka – jak napisała w swej książce „Żoliborskie 
obietnice” Zofia Topińska – to przyjemność, to jeszcze jedna 
forma zabawy, która cieszy i rozwija wszechstronnie.

Integralną częścią przedszkola był ogród, przystosowany 
do korzystania z niego o każdej porze roku. Odgrywał on 
wyjątkowo ważną rolę. A. Landy wręcz często mawiał, że 
budynek przedszkolny jest tylko dodatkiem do ogrodu. A Z. 
Topińska w swojej książce napisała: Ogród był konieczny, 
aby walczyć z infekcją (...) codzienny długi pobyt na świeżym 
powietrzu(...) jest warunkiem zdrowia, nie zaś przyczyną cho-
roby, i przedszkole właśnie w ten sposób uodparnia organizm 
dziecka. Praktyka to potwierdziła.

Szkoła powszechna (podstawowa) powstała z inicjatywy 
samych rodziców. Ta najbliższa bowiem znajdowała się aż na 
Marymoncie. Poza tym rodzice – inicjatorzy pragnęli zacho-
wania zasad wychowawczych realizowanych przez poradnię 
i przedszkole. Od 1928 r. zaczęły powstawać pierwsze klasy 
przy przedszkolu. Samodzielną placówką RTPD stała się w 
roku szkolnym 1930/1931. Szkołą kierowali m. in.: Jan We-
sołowski, Stanisław Żemis i Wacław Schayer.

Szkoła realizowała program szkół publicznych. Pozwalało 
to jej funkcjonować legalnie, a wysoki poziom nauczania 
umożliwiał uczniom pomyślne zdawanie egzaminów do szkół 
państwowych. Jej specyfiką było m.in. i to, że nie nauczano 
w niej religii, że miała, podobnie jak wszystkie placówki RTPD 
na terenie WSM-u, charakter świecki. Z zarejestrowanych 
wspomnień byłych uczniów, ich rodziców i osób, które od-
wiedzały szkołę, wynika, że – jak pisze Z. Topińska – dzieci 
lubiły szkołę, nie mogły się doczekać kolejnej lekcji, nie bały 
się, uczyły się spokojnie (...) nie taiły, że czegoś nie rozumie-
ją, pytały, prosiły o wyjaśnienie, darzyły swych nauczycieli 
całkowitym zaufaniem.

W celu zapoznania i ściślejszego powiązania dzieci z 
życiem osiedla, ich uspołecznienia, szkoła organizowała 
zajęcia praktyczne. Raz w tygodniu uczniowie starszych 
klas pomagali w kuchni, pracowali w sklepie spółdzielczym, 
w kancelarii szkoły, przedszkola, w warsztacie, na budowie, 
u szewca, zegarmistrza itp. Oparciem dla nauki przyrody 
był ogród szkolny. Znajdowały się tam grządki zespołowe 
i indywidualne. Dzieci, uprawiając je, zdobywały wiedzę 
potrzebną w szkole i w życiu. Z czasem w ogrodzie powstał 
zwierzyniec, stwarzający dodatkowe możliwości poznawcze 

i wychowawcze. Poza tym w szkole została zorganizowa-
na spółdzielnia uczniowska (sklepik), której klientami byli 
uczniowie. Dzieci, handlując, uczyły się ekonomiki. Była 
także kancelaria szkolna, poradnia, przedszkole. Znaczącą 
rolę w procesie dydaktycznym i wychowawczym odgrywały 
warsztaty szkolne, które m. in. wykonywały pomoce dydak-
tyczne do różnych przedmiotów szkolnych.

 Wychowanie artystyczne obejmowało muzykę, śpiew, 
taniec, teatr. Dzieci zdobyte umiejętności prezentowały 
podczas imprez osiedlowych. Z prawdziwą przyjemnością 
śpiewały, tańczyły, deklamowały wiersze z okazji święta 1 
Maja, Dnia Spółdzielczości itp. Swoim entuzjazmem bawiły 
i wzruszały publiczność. Miały swój wkład w budowę wspól-
noty mieszkańców osiedla. 

W roku szkolnym 1934/35 powstało Gimnazjum im. 
Bolesława Limanowskiego. Pierwsza klasa gimnazjalna zo-
stała uruchomiona w szkole powszechnej RTPD. Trudności 
lokalowe pozwoliły na przyjęcie tylko 24 uczniów, chociaż 
kandydatów było więcej. Gimnazjum RTPD umożliwiało 
dzieciom robotników fabrycznych zdobycie średniego wy-
kształcenia, które w okresie międzywojennym było dla nich 
trudno dostępne, często nieosiągalne. W ostatnim roku 
przed wojną, na 140 uczniów gimnazjum prawie 70% sta-
nowiły dzieci robotnicze. Gimnazjum jako pierwsze i jedyne 
w Polsce było świeckie. Jego program opracowali m.in. 
Stanisław Ossowski i geofizyk Antoni Bolesław Dobrowolski 
– uczestnik wypraw polarnych z Amundsenem. Dyrektorem 
został Jerzy Kreczmar. Nauczało w nim wielu światłych i ce-
nionych ludzi, dobrych specjalistów m. in.: Adam Próchnik, 
Wacław Schayer, Zofia Dembińska.

Gimnazjum osiągnęło wysoki poziom nauczania, co po-
twierdzały oficjalne wizytacje. Zawdzięczano to profesjonal-
nej i ofiarnej pracy nauczycieli, dużej chęci samej młodzieży 
do zdobywania wykształcenia, oparciu procesu dydaktycz-
nego na samodzielnej pracy ucznia, wsparciu Towarzystwa 
Przyjaciół Szkoły oraz odważnej, wytrwałej pracy działaczy 
RTPD w pokonywaniu licznych trudności w tworzeniu coraz 
lepszych warunków do nauki. Do małej matury pierwsi gim-
nazjaliści doszli wiosną 1939 r. Następne roczniki korzystały 
już z tajnego nauczania.

RTPD zorganizowało na żoliborskim osiedlu WSM rów-
nież następujące instytucje pozaszkolne: świetlicę, biblio-
tekę, teatr kukiełkowy „Baj”, ogród szkolny i zwierzyniec, 
warsztaty, kursy muzyczne, zajęcia z plastyki i rytmiki.

Zadaniem placówek pozaszkolnych RTPD było – jak 
napisała Maria Kuzańska w swej książce „Koncepcje wy-
chowawcze RTPD” (1919–1939)” – organizowanie odpo-
wiedniej opieki nad dziećmi pozbawionymi tej opieki w 
domu, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, 
uspołecznianie dzieci poprzez wdrażanie do zespołowych 
zabaw i pracy. Instytucje pozaszkolne czuwały specjalnie nad 
prawidłowym rozwojem dzieci specjalnie uzdolnionych oraz 
dzieci zaniedbanych.

Ś w i e t l i c a. Zorganizowała ją Janina Ładoszowa. 
Początkowo była prowadzona wyłącznie społecznie. Niepra-
cujące matki, z których został stworzony specjalny zespół, 
kolejno dyżurowały w świetlicy, znajdującej się w pomiesz-
czeniach szkolnych, użytkowanych po lekcjach. Najpierw 
urządzono pokój do nauki i czytania. Następnie szkoła 
udostępniła salę gimnastyczną i hol na tzw. zajęcia głośne. 
Z czasem przekazała także inne pomieszczenia. Stopniowo Przedszkole TPD na warszawskim Żoliborzu
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poszerzały się formy pracy świetlicy. Wyłoniły się, prowadzo-
ne przez specjalistów, działy pracy świetlicy: sport (zajęcia 
ruchowe na powietrzu i w sali, pływanie, saneczkowanie itp.), 
umuzykalnienie (śpiew – chór, rytmika, orkiestra perkusyjna), 
zajęcia techniczne (stolarstwo, ślusarstwo, introligatorstwo, 
modelarstwo, elektromonterstwo). Poza tym dzieci mogły 
indywidualnie korzystać z nauki muzyki, języków obcych, 
rytmiki i rysunku. Uczestniczyły też w zajęciach klubów: gier 
umysłowych i ruchowych, kursów kukiełkowych. Brały udział 
w pracach zespołu pełniącego opiekę nad zwierzętami. Z 
czasem kukiełkarstwo, umuzykalnienie, rytmika i warsztaty 
wyodrębniły się w samodzielne instytucje RTPD.

B i b l i o t e k a  d z i e c i ę c a. Powstała w 1931 r., a 
siedzibę miała w szkole. Maria Arnoldowa – organizatorka 
i kierowniczka biblioteki – twierdziła, że wcześnie wytwo-
rzony nawyk czytania jest ważnym czynnikiem poszerzania 
horyzontów myślenia dzieci i rozwoju ich zainteresowań. 
Pierwsze książki do biblioteki zostały zakupione przez WSM, 
a doboru książek dokonywała Maria Kownacka. Z czasem 
przy wypożyczalni powstała czytelnia. Stale doskonalono 
metody pracy z czytelnikiem. Biblioteka wraz z czytelnią 
zdobyły sobie uznanie i popularność w całej Warszawie. 
Codziennie była odwiedzana przez 90–100 dzieci, 77% z 
rodzin robotniczych.

T e a t r „B a j”. Pierwsze przedstawienia kukiełkowe od-
były się w świetlicy w 1928 r. Ich organizatorem był Szczepan 
Baczyński. W następnym roku do współpracy przystąpiła 
Maria Kownacka. Od tego momentu nastąpiło przejście od 
krótkich inscenizacji, opowiadań i wierszy do wystawiania 
sztuk pełnospektaklowych, napisanych specjalnie dla tea-
trzyku. Od 1930 r. „Baj” stał się odrębną instytucją RTPD. 
Jego kierownikiem został Jan Wesołowski, a Maria Kowna-
cka sprawowała kierownictwo literackie. Muzykę do spektakli 
komponował, lub dobierał do nich odpowiednie melodie, J. 
Wesołowski. Widowiska zaczęły się odbywać systematycz-
nie, w każdą niedzielę, przy wypełnionej sali, także goszcząc 
w innych placówkach oświatowych i kulturalnych Warszawy. 
Spektakle były odpłatne, ulgowe i bezpłatne; te ostatnie dla 
dzieci z baraków dla bezrobotnych.

Repertuar teatrzyku „Baj” zawierał cenne wartości wy-
chowawcze i artystyczne. W „Życiu WSM” napisano: Dla 
pełnego rozwoju psychofizycznego dziecka trzeba nie tylko 
racjonalnie odżywiać ciało, ale również odżywiać wyobraź-
nię i kiełkującą świadomość artystyczną...Teatr toruje drogę 
książce...wychowuje też skuteczniej niż wszelkie moralizowa-
nie i napominanie (1939 r.). Przy „Baju” została utworzona 
sekcja pedagogiczna. Od 1936 r. przewodniczył jej prof. S. 
Baley. Najwięcej spektakli odbyło się w sezonie 1937/1938. 
Obejrzało je prawie 39 tys. widzów. Największym powodze-
niem cieszyły się spektakle: „Jaś i Małgosia”, „O Kasi, co 
gąski zgubiła”, „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, 
prześlicznej królewnie i królu Goździku” oraz „Historia cała o 
niebieskich migdałach”.

O g r ó d s z k o l n y  i  z w i e r z y n i e c. Koncepcję 
osiedlowego ogrodu i zwierzyńca opracowała grupa miłoś-
ników przyrody, ludzie różnych zawodów. Organizację oraz 
kierownictwo ogrodu, RTPD powierzyło nauczycielowi przy-
rody – Stanisławowi Żemisowi. Ogród spełniał ważne funkcje 
dydaktyczne i wychowawcze. Był nie tylko terenem poglądo-
wej nauki o życiu, ale także, jak napisano w sprawozdaniu 
WSM: Ogród to pole, na którym trzeba, obok roślin i zwierząt, 

pielęgnować zjawiające się kiełki życia społecznego, to 
miejsce, gdzie się realizuje hasło – praca i współdziałanie. 
Pierwsze zagonki zagospodarowano w 1931 roku. Ogród był 
podzielony na 4 części: teren zabawowo – wypoczynkowy 
(piaskownica, skocznia, tor rowerowy, boisko do siatków-
ki...); poletka indywidualne i wspólne uprawiane przez dzieci; 
ogród szkolny (alpinarium, zioła lecznicze, rośliny wydmowe, 
akwarium...); ogród ogólny (warzywa, kwiaty, kompostow-
nia...). W ogrodzie szkolnym założono zwierzyniec. Były w 
nim: kury, kaczki, bocian, jastrząb, żółw. Dzieci je karmiły, 
czyściły klatki, gromadziły dla nich żywność na zimę.

W a r s z t a t y. Początkowo dzieci majsterkowały w 
ramach zajęć świetlicowych. W 1934 r. zorganizowano w 
dwóch pomieszczeniach warsztaty: stolarski, ślusarski i intro-
ligatorski. W warsztatach wykonywano na użytek placówek 
dziecięcych i innych instytucji potrzebne pomoce do zajęć, 
różne urządzenia, zabawki. Można też było, za zwrotem 
kosztów materiału, wykonywać przedmioty do użytku pry-
watnego. Praca w warsztatach wyrabiała u dzieci szacunek 
do pracy fizycznej, rozwijała umiejętności techniczne, uspo-
łeczniała. 

K u r s y  m u z y c z n e. Umuzykalnianie dzieci także roz-
poczęło się w świetlicy. Kursy te wyodrębniono w samodziel-
ną jednostkę w 1930 r. W ich ramach uczono gry na fortepia-
nie, wiolonczeli, skrzypcach oraz śpiewu. Prowadzono też 
chór i orkiestrę perkusyjną. Kursy miały własną biblioteczkę 
i wypożyczalnię nut. A. Landy w muzyce upatrywał ważnych 
wartości leczniczo – wychowawczych: Obudzenie zaintere-
sowania dla muzyki jest jedną ze skutecznych form opano-
wania bardzo trudnych dzieci (...) dla wielu upośledzonych 
jest jedynym jasnym punktem w życiu, a dla najliczniejszych, 
tzw. normalnych, jest wytchnieniem od nerwowej gorączki 
życia, odprężeniem w jednostronnym wysiłku intelektualnym. 
Organizatorką kursów była Wanda Landy.

W czasie wolnym dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w 
zajęciach z plastyki i rytmiki. W roku szkolnym 1938/39 korzy-
stało z nich ponad stu uczestników. M. Cukierówna prowadzi-
ła je dla dzieci młodszych, a M. Wieman dla młodzieży.

* * *

RTPD, zapewne jako jedyna organizacja społeczna okre-
su międzywojennego, wypracowała kompleksowy program 
opieki i wychowania dzieci w środowisku zamieszkania. 
Powstawał on stopniowo, w oparciu o wieloletnie doświad-
czenia. Pionierską rolę w tym zakresie odegrał Żoliborski Od-
dział RTPD wraz ze swym głównym jego twórcą, prezesem 
Aleksandrem Landym, o którym prof. Maciej Demel w swej 
książce „Aleksander Landy, życie i dzieło”(1983) napisał, 
że: ...to, co głosił Doktor, zachowało do dziś świeżość i aktu-
alność, mało tego – niektóre jego koncepcje długo jeszcze 
będą czekać na tych, którzy potrafią je zrozumieć i zechcą 
wcielać w życie.

Ten nowatorski, wielostronny i bogaty dorobek żoliborski 
sprawdził się w życiu, w czasie wojny, podczas okupacji i w 
okresie powojennym. Służył za wzór wielu dotychczasowym 
rozwiązaniom w zakresie zdrowia, oświaty, opieki i wycho-
wania dzieci w środowisku zamieszkania. Zapewne nadal 
będzie użyteczny.

Bohdan Tracewski
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Jubileusz Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

Z okazji 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej odbyła się 19 stycznia br. uroczysta gala, w której 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Podczas tego spotkania można się było przekonać, 
że tradycje współpracy Towarzystwa i Spółdzielni są konty-
nuowane i podobnie jak przed laty, tak i teraz relacje te są 
bardzo bliskie. 

– Cieszy nas dobra współpraca z WSM – mówi prezes 
żoliborskiego TPD Anna Gruszczyńska. – Przekonujemy 
się także na co dzień, że Spółdzielnia docenia potrzebę 
działalności na rzecz i dla dobra dzieci i w wielu sprawach 
przychodzi nam z pomocą. 

Dzięki wsparciu Spółdzielni TPD ma obecnie pięknie 
wyremontowaną i dobrze wyposażoną nową siedzibę TPD 
przy ul. Elbląskiej 43, co pozwala rozwijać i wzbogacać różne 
formy działalności np. poradnictwo rodzinne, w którym dużą 
rolę odgrywają: pedagog rodzinny, psycholog, logopeda i 
rzecznik praw dziecka.

 Bardzo ważna jest także praca dwóch Środowiskowych 
Ognisk Wychowawczych TPD, gdzie podopieczni korzystają 
z pomocy w nauce, mogą rozwijać swoje zainteresowania 
np. plastyczne, muzyczne, sportowe, uczestniczą w rodzin-
nych imprezach plenerowych, festynach i różnych formach 
rekreacji. 

Nieustającym powodzeniem cieszy się również Przed-
szkole TPD nr 1 (niepubliczne) istniejące od 1967 roku. 
Poza zajęciami obowiązkowymi przedszkolaki uczestniczą 
w różnych zajęciach dodatkowych, wspomagających rozwój 
umiejętności i zainteresowań, np. artystycznych, tanecznych, 
jest również prowadzona nauka języka angielskiego. Dużą 
atrakcją dla dzieci są spotkania teatralne, w tym kukiełkowe, 
a także godziny literackie, czyli czytanie książek dla młodych 
czytelników. 

 

Odznaczenie  
Sayeda Kambarji

23 listopada 2016 r. Sayed 
Kambarji, założyciel Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Liba-
nie, współtwórca Międzyna-
rodowej Federacji Przyjaciół 
Dzieci, człowiek wielkiego ser-
ca, zaangażowany w pomoc 
dzieciom na całym świecie, 
został odznaczony Medalem 
Dr. Henryka Jordana. Aktu de-
koracji dokonał prezes ZG TPD 

Wiesław Kołak w obecności ambasadora Libanu Charbel 
Macaron.

W laudacji czytamy m.in.: „Polska jest dla Sayeda Kam-
barji krajem szczególnie ważnym. W Warszawie zdobywał 
wykształcenie i spędził część swojego dorosłego życia. W ra-
mach współpracy z TPD zaprasza do naszego kraju ważnych 
gości, przedstawicieli libańskiego biznesu, którzy chętnie 
wspierają finansowo nasze placówki. Stwarza także moż-
liwość wymiany doświadczeń między polskimi i libańskimi 
specjalistami pracującymi z dziećmi poprzez organizowanie 
międzynarodowej wymiany i wizyt studyjnych”.

Od lewej: W. Kołak, S. Kambarji

Witelon: zakonnik, dyplomata, uczony. Studio-
wał i pracował w drugiej połowie XIII wieku. Urodził 
się około 1230 roku na Dolnym Śląsku, a zmarł 
prawdopodobnie w 1314 r. Był kanonikiem wroc-
ławskiej kapituły katedralnej. Doceniając znaczenie 
wykształcenia, poświęcał również swój czas na 
nauczanie w szkole parafialnej w Legnicy. Zajmował 
się m.in. optyką, anatomią oka, fizjologią widzenia, 
świetlnymi zjawiskami meteorologicznymi. 

Współcześnie jego imieniem została nazwana 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy. 
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Opracowała Irena Malanowska

*
*     *

Nie chcę pisać o Krakowie
         Bo to łatwe
Maszkaron hejnał gołębie  

Nie chcę myśleć o Krakowie
         Bo to trudne
Deficyt remont ludzie

Chcę kochać w Krakowie
         Bo to piękne
Gdy na skraju wiosny 
Usiądzie szczęście

Roman Ficek 



��Przyjaciel Dziecka 1–6/2017

Wakacje dzieci niepełnosprawnych – TPD w Legionowie

Rehabilitacja przez zabawę
Obozy dla podopiecznych Koła Pomocy Dzieciom Specjal-

nej Troski przy TPD w Legionowie organizowane są od czterech 
lat i cieszą się dużą popularnością jako atrakcyjna forma spę-
dzania wolnego czasu, sprzyjająca integracji i rehabilitacji.

Obóz letni w 2016 roku zorganizowany został w stadninie 
„Klucz” w Skrzeszewie w dniach 19–22 lipca. Właścicielami 
stajni są państwo Grażyna i Michał Michalscy. Obóz przebiegał 
pod hasłem „Rehabilitacja przez zabawę”. Uczestniczyło w nim 
18 podopiecznych, którymi opiekowało się pięciu opiekunów. 
Uczestnicy obozu mieszkali w hotelu, mieszczącym się na tere-
nie stadniny. Do dyspozycji był cały teren stadniny, z miejscem 
do rehabilitacji i boiskiem do zajęć sportowych.

 Każdy dzień rozpoczynał się gimnastyką poranną. Potem 
było śniadanie w jadalni. Pierwszego dnia pobytu zorganizo-
wano wycieczkę do stadniny oraz najbliższej okolicy. Następnie 
wszyscy zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpie-
czeństwa. Dwa razy dziennie odbywała się hipoterapia, która 
polega na leczeniu z udziałem konia. Ciepło, ruch konia i jego 
dotyk ma zbawienny wpływ przy wielu schorzeniach, takich jak 
Zespół Downa, autyzm czy nadpobudliwość ruchowa. Pierw-
sze zajęcia hipoterapii polegały na oswajaniu się z koniem; była 
to pogadanka połączona z dotykaniem i głaskaniem zwierzęcia. 
Potem wszyscy uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił 
w jeździe konnej. Chociaż niektórzy siedzieli na koniu pierwszy 
raz, to zachowywali się jak prawdziwi profesjonaliści. 

Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia pod nazwą „Nie pal 
przy mnie”, które odbyły się w ramach programu profilaktycz-
nego Promocja Zdrowia. Uczestnicy wysłuchali z zaintereso-
waniem pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów. 
Podczas burzy mózgów analizowano problem palenia tytoniu 
i jego wpływu na zdrowie i życie człowieka, mówiono o cho-
robach wywołanych nałogiem, wyjaśniono również, na czym 

polega bierne palenie tytoniu i jak bardzo jest szkodliwe dla 
osób, które zmuszone są wdychać dym z papierosów. Podczas 
zajęć oglądano broszury, ulotki, zdjęcia. Następnie uczestnicy 
wykonali własne prace plastyczne związane z tematyką zajęć.

 Bardzo ciekawe były warsztaty o pszczołach miodnych, 
które przeprowadziła pani Grażyna. Najpierw wszyscy uważnie 
wysłuchali pogadanki, następnie z przygotowanego wosku każ-
dy mógł samodzielnie wykonać świecę, którą później można 
było zabrać do domu. Wykonywanie świec zajęło trzy wieczory! 
Wszyscy chętnie je robili i dobrze się przy tym bawili. 

 Wielką radość sprawiła naszym podopiecznym całodniowa 
wycieczka do Gościńca „Wiecha” w Kawęczynie, gdzie odbyły 
się zajęcia „Od ziarenka do bochenka”, przeprowadzone wśród 
starodawnych chałup. Wszystko było ciekawe – wyrób chleba, 
dojenie krowy, jazda wozem, jak również przyglądanie się zwie-
rzętom w mini-zoo. Był też słodki poczęstunek po przybyciu do 
Kawęczyna, a na zakończenie wycieczki zajadano ze smakiem 
kiełbaski z grilla. Chwile przerwy uczestnicy wykorzystali na 
tańce przy muzyce. Taniec to najlepsza forma ruchu i integracji. 
Muzyka często rozbrzmiewała podczas czterech dni pobytu 
na obozie.

Kolejną atrakcją było ognisko integracyjne, na które zostali 
zaproszeni rodzice oraz goście z Urzędu Miasta Legionowo, 
którzy przywieźli dla uczestników upominki. Wieczór zakończo-
no wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie gitary.

Czwartego dnia po obiedzie zakończył się ten wspaniały 
pobyt wśród bujnej przyrody, blisko zwierząt, urozmaicany 
ciekawymi zajęciami, wycieczkami i możliwością poznania 
miejscowych prac i zwyczajów. Z żalem i smutnymi minami 
uczestnicy opuszczali gościnne i obfitujące w wiele atrakcji 
miejsce, aby bezpiecznie wrócić do Legionowa. Pozostaną im 
dobre i miłe wspomnienia oraz pozytywne efekty rehabilitacji. 

Opracowała Bożena Czajkowska
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Niepełnosprawni dają radę

Tych troje się nie poddało
Przedstawiam trzy osoby: Alicję z Warszawy, Marcina z Bolesławca i Michała z Wrocławia. Cała trójka cierpi 

na mózgowe porażenie dziecięce. Ale jest aktywna i dzięki swojej pracy i działalności cieszy się szacunkiem 
otoczenia. Ogromna jest w tym zasługa rodziców, którzy stale byli przy swoich dzieciach, razem przeżywali 
z nimi udrękę, ból i cierpienie, niepowodzenia, ale i radości. Zasadniczą treść opracowania stworzyli sami 

bohaterowie: Alicja, Marcin i Michał, tworzący społeczny ruch animatorów osób niepełnosprawnych z 
mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. 

O rodzinie Alicji

Iwona Nowak była wieloletnią prezes Oddziału Woje-
wódzkiego TPD w Poznaniu, członkiem Zarządu Głównego 
TPD, a nade wszystko inicjatorką, założycielką oraz pierwszą 
przewodniczącą Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym TPD w Poznaniu; to 
także wieloletni lider w działalności Krajowego Komitetu Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD. Lista jej 
dokonań jest znacznie dłuższa i jej społeczna działalność ze 
wszech miar zasługuje na słowa szacunku, uznania i podzię-
kowania. Jest inicjatorką i współtwórcą pierwszego żłobka 
integracyjnego w Poznaniu, któremu nadano imię „Bartek”.  

Alicja wyrastała w domu rodzinnym w Poznaniu razem 
ze swoimi siostrami, a rodzice czynili wszystko, aby mała 
Ala mogła funkcjonować w życiu dorosłym na miarę swoich 
możliwości. Alicja była pracowita i zdawała sobie sprawę z 
tego, że tylko ciężką pracą, czyli wieloprofilowym i systema-
tycznym usprawnianiem będzie mogła funkcjonować w życiu 
jako osoba niepełnosprawna z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym (obecnie w zależności od sytuacji i potrzeb korzysta 
z wózka, kul lub chodzika). Dzisiaj mieszka w Warszawie i 
daje sobie radę.

Oczywiście są sprawy, których samodzielnie nie może 
lub nie potrafi załatwić lub wykonać, ale od czego są zna-
jomi, przyjaciele, a nade wszystko rodzice. Funkcjonuje 
samodzielnie i z pomocą, idzie przez życie i daje radę, ale 
tak jak jej mama została zarażona bakcylem działalności 
społecznej, jest aktywnym społecznikiem, o czym pisze w 

swoim autorskim opracowaniu. Prawdą jest, że „niedaleko 
pada jabłko od jabłoni”. 

Alicja o sobie...

Jestem osobą niepełnosprawną od 39 lat. Urodziłam się z 
mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). Moja niepełno-
sprawność nie jest przeszkodą, aby być aktywną społecznie. 
Problematyką osób niepełnosprawnych zajmuję się od 1997 
roku. Poza osobistymi kontaktami pomocny jest internet i 
komputer. Prowadzę swoje blogi w ramach radiawnet. W 
ramach tego radia piszę już od 2010 eter pod tytułem „Nie-
pełnosprawna, ale sprawna i jej życie na co dzień”. W tym 
eterze poruszam tematykę dotyczącą osób niepełnospraw-
nych, a wśród nich:
• Pamiętnik po latach na nowo. Na dziś takich wpisów jest 

już 53.
• Wpisy na temat autorskiego programu „Pierwszy kontakt 

z osobą niepełnosprawną” (program opisuję poniżej).
• Sport w życiu osoby niepełnosprawnej.
• Prawa dotyczące osób niepełnosprawnych.
• Fundacja Sprawni.
• Fundacja Amigo.

Jak Państwo widzą, tematyka na moim eterze jest sze-
roka. Nie na tym jednak koniec mojej aktywności. Od 2003 
roku prowadzę w radiu autorski program „Pierwszy kontakt 
z osobą niepełnosprawną”. Zapytacie Państwo dlaczego? 
Dlatego, bo zauważyłam ogromne bariery pomiędzy śro-
dowiskiem osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Na 
początku istnienia mojego programu jeździłam sama z moim 
projektem po całej Polsce. Prowadziłam program w szkołach 
podstawowych i gimnazjach w Śremie, Wrocławiu, Często-
chowie, Nowej Iwicznej k/Warszawy.

Od roku 2012 współpracuję z Fundacją Amigo i teraz w 
ramach działań fundacji realizowany jest mój program. Fun-
dacja pisze wnioski z propozycją przeprowadzenia spotkań 
i warsztatów i czeka na odpowiedź. Gdy otrzymuje pozytyw-
ną odpowiedź, zaczyna się realizacja programu. Wówczas 
członek Fundacji pomaga mi w realizacji zajęć, jak również 
dowozi mnie na zajęcia. Zajęcia prowadzimy na wszystkich 
poziomach, czyli od klas „0” (najmłodsi uczestnicy) do 
gimnazjum. Program odbierany jest bardzo pozytywnie nie 
tylko przez samach uczestników, ale również przez dyrekcje i 
grona pedagogiczne. Mam kilka szkół, które poprosiły o stałą 
współpracę w ramach programu „Pierwszy kontakt z osobą 
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niepełnosprawną”. Program ten cieszy się wielkim zainte-
resowaniem i pozytywnym odbiorem, ponieważ uczestnicy 
widzą osobę niepełnosprawną na wózku, czyli wiarygodną. 
Uczniowie w czasie 45-minutowych zajęć mają okazję zapo-
znać się z następującą tematyką:
• obserwacja wizualna; wszyscy mogą zobaczyć osobę 

niepełnosprawną, jak porusza się sama na wózku i jak 
jej to sprawnie wychodzi

• witamy się, stosujemy różne formy powitania
• rozmawiamy o aktywności osób niepełnosprawnych, 

aktywności zawodowej, społecznej, sportowej i wielu 
innych

• uczymy się pierwszego pozytywnego kontaktu, pokazu-
jemy scenki przejścia przez ulicę

• wyjaśniamy dlaczego czasami osoby na wózkach reagują 
gwałtownie i z czego to wynika

• pokazujemy, jak osoba niepełnosprawna przemieszcza 
się

• demonstracja praktyczna; w czasie zajęć uczniowie mogą 
poczuć, jak to jest być na wózku, mogą zadawać pytania 
i być aktywnymi uczestnikami grupy

• młodsze dzieci malują na kartkach to, co kojarzy im się z 
tematem zajęć, czyli z osobą niepełnosprawną

• uczymy się podstaw wolontariatu.
Zawsze proponujemy, aby uczniowie spróbowali sami 

poruszać się na wózku, sami z pozycji wózka próbowali 
otworzyć i zamknąć drzwi, bo tylko w ten sposób mogą 
przekonać się, jak to długo trwa i dlaczego należy być 
wyrozumiałym, spokojnym i życzliwym dla osób niepełno-
sprawnych. Przestrzegamy także przed skokami do wody i 
wyjaśniamy, dlaczego jest to tak bardzo ważne; prosimy, aby 
tego nie czynić, szczególnie w miejscach nieznanych lub gdy 
do skoków jesteśmy nieprzygotowani.

Organizując zajęcia, prowadzimy je w ten sposób, aby 
ich uczestnicy czuli się pewnie i bezpiecznie, żeby nie bali 
się wózka i innego sprzętu pomocniczego (chodzik, kule). 
Po prostu staramy się „oswoić” uczniów, naszych uczestni-
ków szkoleń, z wózkiem i pomocniczym sprzętem ortope-
dycznym, aby było to dla nich normalnością, gdy przyjdzie 
im udzielić pomocy lub chociażby w ramach wolontariatu 
towarzyszyć osobie niepełnosprawnej na spacerze.

Opisałam przykładowy scenariusz mojego spotkania z 
młodzieżą i uważam, że taka treść zajęć na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum jest wystarczająca dla poznania 
możliwości wspólnego funkcjonowania w społeczeństwie 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Poza realizacją autorskiego programu uczestniczę także 
w spotkaniach różnych gremiów omawiających problema-
tykę osób niepełnosprawnych. Udział w życiu społecznym 
przyczynił się do tego, że jestem aktywna i otwarta, mam 
sporo znajomych, nie siedzę w domu i nie płaczę, tylko 
jestem w środowisku i pomagam innym w miarę swoich 
możliwości.

Jestem wdzięczna wszystkim, którzy pokazali mi moje 
mocne strony i powiedzieli, że mimo swojej niepełnospraw-
ności mogę być aktywna i sporo osiągnąć, również w spor-
cie. Sport w moim życiu był zawsze, od kiedy tylko pamiętam. 
Przygoda ze sportem zaczęła się w Poznaniu od pływania i 
łucznictwa. Najpierw w szkole podstawowej było pływanie; 
w basenie, w którym pływałam, woda była naprawdę ciepła, 
(niezbędna dla spastyków), potem było łucznictwo.

Moja przygoda z pływaniem trwała stosunkowo krótko. 
Dłużej uprawiałam łucznictwo w Klubie Sportowym „Start”, 
gdzie pod okiem wspaniałego trenera Witka Maciejewskiego 
rozpoczęłam zgłębianie tajników strzelania z łuku. Trener Wi-
tek nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, w tym: punktualności, 
odpowiedzialności, wytrwałości w działaniu, konsekwencji w 
działaniu, niepoddawania się.

Trener Witek miał żelazną zasadę: najpierw nauka, po-
tem zabawa i sport. Trenowaliśmy regularnie, najczęściej 
strzelałam na odległość 30 metrów. Zawsze przestrzegał 
zasad, i po latach muszę powiedzieć, że bardzo wiele 
mnie to nauczyło. Dziękuję trenerze za tak ważną lekcję 
życia. Trener Witek organizował obozy w Wągrowcu pod 
Poznaniem. Tam po raz pierwszy poznałam Szwedów, któ-
rzy nauczyli nas Bocci (w Polsce ta gra bardziej jest znana 
pod nazwą gra w kulki).Bardzo spodobała mi się ta gra. Jej 
zasady są dosyć proste. Pierwsza bila mała, na ogół biała 
lub innego koloru, rzucana jest jako pierwsza. Potem ko-
lejna innego koloru np. czerwona jest rzucona jak najbliżej 
małej kulki – bili. Kolejny rzut wykonuje drużyna przeciwna. 
Jedno rozegranie trwa tak długo, aż wszystkie kule zostaną 
rzucone. Wygrywa ta drużyna, która ma jak najwięcej swo-
ich bil wokół małej bili. Gra jest dla wszystkich, polecam ją 
serdecznie.

Od 6 lat moim największym hobby jest żeglarstwo. Na 
początku nie przypuszczałam, że to w ogóle będzie moż-
liwe. Pomógł mi instruktor pan Waldemar Paszyński. Pan 
Waldemar pokonał ze mną moje największe lęki i strach. 
Pokazał mi, że stać mnie na więcej niż mi się na początku 
wydawało. Spowodował, że zakochałam się w żeglarstwie 
i nauczyłam się dzięki niemu wchodzić i wychodzić z łódki 
w każdych warunkach. Tę ważną umiejętność wykorzystuję 
do dziś w czasie żeglowania. Lecz sam egzamin zdawałam 
w szkole żeglarskiej Orland. Szkołę tę poznałam dzięki mo-
jemu przyjacielowi, reżyserowi Tomaszowi Świątkowskiemu. 
Tomek zna Andrzeja Orłowa, który w 2010 roku zgodził się, 
abym po raz pierwszy pojechała z nimi w lipcu na obóz. 
Tomku, dziękuję ci bardzo za ten kontakt. Pierwszy mój obóz 
wspominam bardzo pozytywnie, wszyscy mi pomagali i mnie 
zaakceptowali i wyjaśnili mi, co jest możliwe, a co nie w mojej 
sytuacji. Dzięki Papo i Czaki (Papa to Andrzej Orłow, a Czaki 
– Dariusz Gilewski) pierwszy sezon w Orlandzie ukończyłam 
bez egzaminu, ale ustaliłam strategię moich działań, czyli co 
mam umieć i jak się przygotować do egzaminu. Miałam na 
to rok, w czasie którego musiałam zgromadzić odpowiednie 
dokumenty, czytać pytania i książki, opanować prace bos-
mańskie (węzły).

Czaki przychodził do mnie co tydzień i sprawdzał, jak 
wiążę węzły, pokazywał mi kolejne, a ja potem ćwiczyłam 
i ćwiczyłam. Powiem tak: warto było tyle ćwiczyć, zrobić i 
powtarzać, ponieważ było mi łatwiej w kolejnym sezonie. 
W 2011 roku wielki milowy krok – zdany egzamin i Patent. 
Wszystkim za duże wsparcie dziękuję. To oczywiste: bez 
wsparcia wielu ludzi nie osiągnęłabym swojego celu.

Należy sobie uświadomić jedną, ale za to bardzo ważną 
rzecz, że osoby niepełnosprawne nie zawsze mogą same 
uprawiać swoje hobby, np. sport, bez wsparcia osoby dru-
giej. Tak jest w moim przypadku. Ja sama nie mogę pływać 
na łódce, a tylko z pomocą moich przyjaciół żeglarzy. Jed-
nak warto dać szansę, aby każdy spróbował znaleźć swoje 
hobby.
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O Marcinie z Bolesławca

Marcin wywodzi się również z rodziny społeczników. 
działających na Dolnym Śląsku i w kraju. Mama Marcina 
Maria jest wieloletnią działaczką społeczną w TPD, zarówno 
w Kole Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, jak również 
w Oddziale Miejskim TPD w Bolesławcu. Nie rozróżnia dzia-
łalności społecznej dla zdrowych i chorych, zdolnych i mniej 
zdolnych, niepełnosprawnych, biednych i ubogich. Uważa, 
że wspólnie trzeba czynić dobro dla dobra wspólnego. 
Maria jest również członkiem Krajowego Komitetu Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD i zawsze można 
na nią liczyć. Trzeba pomagać przy dystrybucji żywności, to 
Maria pomaga; trzeba organizować opłatkowe spotkanie nie-
pełnosprawnych (nawet na 800 osób), to go przygotowuje i w 
nim uczestniczy; trzeba zorganizować turnus rehabilitacyjny, 
to uczestniczy przy jego organizacji. 

Marcin wzrastał w Bolesławcu, wśród lokalnej społecz-
ności i miał zawsze wsparcie u rodziców, ale ile tej ciężkiej 
pracy, wręcz harówki musieli włożyć rodzice w rehabilitację 
i wychowanie, a później w edukację dziecka niepełnospraw-
nego i z jakimi trudnościami i bolączkami się borykali, to 
tylko oni sami wiedzą. Dzisiaj Marcin jest już trzydziestokil-
kuletnim mężczyzną, funkcjonuje w miarę samodzielnie, nie 
wszędzie wymaga pomocy drugiej osoby, jest aktywny w 
domu, pracy, sporcie oraz działalności społecznej. A że jest 
niepełnosprawny, to taka jego uroda i Marcin daje radę. Nie-
kiedy tylko korzysta z wózka lub chodzika. Jak aura pozwala, 
przemieszcza się skuterem, ale także potrafi samodzielnie 
jeździć samochodem. 

Marcin o sobie...

Dopiero w wieku 3 lat zdiagnozowano u mnie mózgowe 
porażenie dziecięce czterokończynowe z przewagą strony le-
wej. Z rozmowy z panią doktor wynikało, że nie będę siedział, 
mówił, samodzielnie się ubierał czy chodził. Rozpoczęła się 
ciężka praca, głównie rodziców, nad moim usprawnianiem. 

Nadszedł czas rozpoczęcia nauki. Na początek spędziłem 
rok w zerówce, do której nie tak łatwo było się dostać. Było 
to przedszkole, gdzie jedynym dzieckiem niepełnosprawnym 
byłem ja. Patrząc z perspektywy czasu był to sukces, który 
rozpoczął proces nauki zakończonej studiami wyższymi. Po 
roku spędzonym w zerówce rozpocząłem naukę w podsta-
wówce. Przez 8 lat byłem codziennie dowożony do szkoły 
przez mamę samochodem. Mogłem liczyć również na po-
moc nauczycieli i rówieśników. Dwa razy udało mi się otrzy-
mać świadectwo z czerwonym paskiem. Nie zawsze było 

jednak słodko i kolorowo. W 1996 roku rozpocząłem naukę 
w Liceum Ekonomicznym w Bolesławcu i znowu byłem wo-
żony przez 4 lata samochodem do szkoły przez mamę, która 
oprócz tego prowadziła mi zeszyty i pomagała w odrabianiu 
zadań, głównie z matematyki. Nauka odbywała się niestety 
w 3 budynkach, na każdy dzień w szkole wyznaczane były 
dwie osoby dyżurne, które pomagały mi przemieszczać się 
z klasy do klasy. Cztery lata szkoły szybko minęły, nadeszła 
matura, udało się tak zorganizować egzamin, abym to, czego 
nie zdążyłem zapisać, mógł dopowiedzieć ustnie przed ko-
misją maturalną. Miałem zdaną maturę. W tym czasie w Bo-
lesławcu został otwarty zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 
Była to szansa, z której skorzystałem, studiowałem w syste-
mie zaocznym na miejscu w Bolesławcu. Na zajęcia na studia 
tradycyjnie zawoziła mnie mama, gdyż nie miałem jeszcze 
prawa jazdy. Miałem możliwość, za zgodą wykładowcy, 
nagrywania wykładów na dyktafon. W 2005 roku obroniłem 
pracę magisterską i otrzymałem tytuł magistra ekonomii. 
Wkrótce po ukończeniu studiów odbyłem 9-miesięczny staż 
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu. Był to 
niezapomniany epizod z wojskiem. Nie myślałem, że ja ze 
swoją niepełnosprawnością będę pracował w wojsku wspól-
nie z żołnierzami.

 Następnym etapem było poszukiwanie pracy na wolnym 
rynku i zderzenie się z pełnosprawnymi kandydatami na pra-
cownika. Po ukończeniu studiów, bez praktyki zawodowej, 
byłem pełen obaw i strachu, czy w końcu znajdę pracodawcę, 
który podpisze ze mną umowę o pracę. Pierwszym krokiem 
do otrzymania pracy było zarejestrowanie się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, z którym byłem związany 10 lat. Po kilku 
miesiącach zostałem skierowany na staż w bolesławieckim 
Towarzystwie Gospodarczym. Po kilku odbytych szkoleniach 
otrzymałem propozycję stażu w Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień w Bolesławcu, gdzie spędziłem 6 miesięcy wśród 
wojskowych. Pewnego dnia kolega, aby zmotywować mnie 
do efektywnego szukania pracy, postawił ultimatum: masz 
3 miesiące na znalezienie stałej pracy. Zostałem zmotywo-
wany do efektywnego szukania pracy. Obawy w dalszym 
ciągu pozostawały, jednak za namową rodziny postanowiłem 
zapisać się do psychologa, aby zmienić negatywne nasta-
wienie do pracy. Cykl pracy z psychologiem trwał ponad 
rok. Metodą małych kroków doszedłem do punktu, w którym 
rozpocząłem pracę. Po drodze było jeszcze kilka szkoleń 
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, które jednak 
nie przyniosły efektu.

Bolesławiec nie jest dużym miastem, położony na Dol-
nym Śląsku dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą drogo-
wą, nowoczesnymi miejscami wypoczynku i rekreacji (Park 
Wodny, Orka, Termy Solankowe). Bolesławiec mieści się w 
Wałbrzyskiej Podstrefie Gospodarczej, dzięki czemu bezro-
bocie jest niskie. Mimo to miałem problem ze znalezieniem 
pracodawcy, który zaryzykowałby i przyjął mnie do pracy. 
Pewnego dnia, podczas zajęć na basenie, spotkałem kole-
gę z czasów szkoły podstawowej. W czasie luźnej rozmowy 
zapytał: dlaczego nie pracujesz, przecież intelektualnie je-
steś pełnosprawny. Ja pokrótce opowiedziałem, jakie mam 
obawy z podjęciem pracy. Po tej rozmowie zgłosiłem się do 
jego firmy. Na początek na miesięczny okres próbny, póź-
nej na staż, a od 1 grudnia 2015 roku podpisałem umowę 
o pracę na czas nieokreślony. Firma, w której pracuję, to 
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BIKESTACJA, jest to sklep internetowy z akcesoriami rowe-
rowymi Jestem jedyną osobą niepełnosprawną w firmie. Mój 
pracodawca dostaje refundację do mojego zatrudnienia w 
wysokości 80% kosztów najniższego wynagrodzenia brutto 
za zatrudnionego pracownika ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności. 

Na podstawie mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że 
warunkiem ułożenia prawidłowej współpracy z pracodawcą 
i pracownikami jest określenie jasnych zasad panujących 
w pracy, co choćby dotyczy pomocy współpracowników w 
przyniesieniu dokumentów czy podprowadzenia do toalety. 
Jestem niepełnosprawny ruchowo i z tego powodu nie ma 
jakoś specjalnie przystosowanego stanowiska pracy, siedzę 
przy standardowym biurku i klasycznym laptopie. Bikesta-
cja mieści się na dużej hali magazynowej, z przeszklonymi 
boksami, w których mieszczą się biura. Aby ułatwić sobie 
poruszanie się, używam balkonika i jest to jedyne narzędzie, 
które ułatwia mi funkcjonowanie w pracy. Początkowo, gdy 
wdrażałem się w rytm pracy, nie mogłem się pogodzić z tym, 
że wiele czynności wykonywałem wolniej niż pełnosprawny 
pracownik. Po przepracowanym roku już prawie dorównuję 
pełnosprawnym pracownikom.

Rozpoczynając pracę nie możemy rozczulać się nad 
sobą, jeśli chcemy być traktowani jak pełnoprawny pracow-
nik. Musimy często zachować dystans, np. jeśli ktoś zażar-
tuje czy opowie dowcip dotyczący niepełnosprawnych, nie 
bierzmy tego do siebie. Wychodząc do pracy zostawmy 
wszystkie problemy w domu, aby w pracy skupić się tylko 
na zadaniach dotyczących pracy. Wielu moich znajomych 
pracuje w różnych branżach w formie telepracy. Ma to też 
swoje zalety, że nie trzeba wychodzić z domu, szykować 
się specjalnie do wyjścia do firmy. Mnie taka forma nie 
odpowiada. Mieszkam bardzo blisko Bikestacji, dojeżdżam 
do firmy samochodem w 5 minut od wyjścia z domu. Dojeż-
dżam do firmy, wyciągam swój balkonik, przy którym poru-
szam się, przechodzę przez duża halę i wchodzę do biura 
w, którym pracuję. Taki schemat bardzo mi odpowiada, 
uczy mnie systematyczności i nawyku, że od poniedziałku 
do piątku trzeba wstać i uszykować się do pracy. Oprócz 
wypłaty, która jest jednym z najprzyjemniejszych elemen-
tów pracy, równie ważny jest codzienny kontakt z ludźmi. 
Mój pracodawca, gdyby nie dostał refundacji z PFRON 
do mojego wynagrodzenia, nigdy nie zdecydowałby się 
mnie za zatrudnić. Okazuje się że jest to duże wsparcie dla 
pracodawcy.

Korzyści z podjęcia pracy: poczucie spełnienia (robię 
coś pożytecznego, potrzebnego); poczucie sprawczości 
(mogę mieć wpływ na to, co się dzieje); kontakty z ludźmi 
(ważne, wyjście z „czterech ścian” domu); niezależność 
(przyjemnie ją posiadać); okazja do rozwoju osobistego, 
podróżowania (lubię nowe wyzwania); satysfakcja (ogromna 
ulga, mam pracę, mogę być samodzielny); pieniądze (jakie 
są, ale są, przyszłość przede mną).

Wyzwania związane z podjęciem zarudnienia: wymóg 
systematyczności i odpowiedzialności (uzasadnione oba-
wy); działanie pod presją czasu (organizacja pracy, zakres 
czynności); konfrontowanie się z otoczeniem (obawy, jak 
zostanę przyjęty); pokonywanie barier związanych głównie z 
dojazdem, niekiedy rozumienie mowy (jeśli chodzi o dojazd 
do pracy, posiadam prawo jazdy i sam dojeżdżam samocho-
dem); bezpieczeństwo ekonomiczne.

 Umowa o pracę, na podstawie której jestem zatrud-
niony, to przede wszystkim krótszy czas pracy dla mnie z 
zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Pracuję 35 godzin 
tygodniowo od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00–15.00, 
czyli 7 godzin dziennie. Kolejną korzyścią dla pracownika 
niepełnosprawnego jest dodatkowe 15 minut przerwy prze-
znaczone na gimnastykę lub wypoczynek. Osoby takie jak ja, 
mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
posiadają prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych. Łącznie 
mogę skorzystać z 30 dni urlopu lub 36 dni, jeśli staż wynosi 
co najmniej 10 lat. 

Każdy pracodawca ma obawy przed zatrudnianiem oso-
by niepełnosprawnej. Ja jestem w trochę innej sytuacji, gdyż 
z pracodawcą chodziliśmy do jednej podstawówki i znamy 
się od dziecka. Z tego faktu wynika jego tolerancja i akcep-
tacja osób niepełnosprawnych. Pomimo tego, że niektóre 
powierzone mi zadania wykonuję wolniej, jestem solidnym i 
dokładnym pracownikiem.

Mój dzień pracy rozpoczyna się przyjazdem o godz. 
8.00 rano samochodem i od kliknięcia kartą na kontrolerze 
czasu pracy, znajdującym się przy wejściu do Bikestacji. 
Po uruchomieniu komputera sprawdzam pocztę, następnie 
od współpracownika pobieram plik zamówień od klientów, 
którzy poprzedniego dnia zakupili towar, płącąc za niego 
w formie przedpłaty. Osobiście muszę wystawić dokument 
zakupu, paragon lub fakturę za zapłacony i kupiony towar. 
Następnie zamówienie na towar zostaje skompletowane w 
magazynie i przygotowane do spakowania oraz przekazane 
odpowiedniemu kurierowi, który codziennie odbiera paczki 
z Bikestacji. Jeśli z różnych przyczyn towar nie może do-
trzeć do klienta w określonym terminie, wysyłam komunikat 
tekstowy do klienta, w którym informuję o terminie dostawy i 
ewentualnie przyczynach opóźnienia. Pracuję już ponad rok 
w Bikestacji i jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy, nie 
żałuję podjętej decyzji. Jestem akceptowany w środowisku 
pracy, czuję się jak pełnosprawny pracownik. Jestem dumny, 
że pracuję i każdemu polecam podjęcie zarobkowej pracy. 
Wystarczy znaleźć pracodawcę, przeprowadzić szczerą roz-
mowę, przedstawić korzyści, jakie wynikną z zatrudniana 
osoby niepełnosprawnej, wyjaśnić obawy, jakie może mieć 
potencjalny pracodawca, i rozpocząć współpracę poprzez 
podpisanie umowę o pracę.

O Michale 

Michał Piechel osiągnął już bardzo wiele, zważywszy cho-
ciażby jego ograniczone możliwości, wynikające z mózgo-
wego porażenia dziecięcego, które powstało przy urodzeniu. 
Funkcjonuje jednak i przemieszcza się w miarę samodzielnie. 
Chodzi z trudem, dlatego najczęściej używa trzykołowego 
roweru, do którego bardzo się przywiązał.

Michał jest wrocławianinem od urodzenia. Rodziców 
Michała poznałem 30 lat temu, gdy wstąpili do Koła Ro-
dziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we 
Wrocławiu.

Michał posiada zacięcie społeczne. Lubi taką działalność, 
ma chęć do społecznego działania i pragnie wiele dobrego 
uczynić dla dobra wspólnego. Walczy o słuszne sprawy 
mieszkańców i poprawę wizerunku miasta. Przed nim, jak 
mówi – jeszcze Sejm lub Senat.
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Michał o sobie...

Mam 30 lat. Urodziłem się w 1986 roku we Wrocławiu. 
Jestem osobą niepełnosprawną fizycznie z dziecięcym pora-
żeniem mózgowym. Szkołę Podstawową nr 116 i gimnazjum 
ukończyłem w Zespole Szkół Nr 21 we Wrocławiu. Kolejny 
etap edukacji, to Liceum Integracyjne „Amigo”. Uzyskałem 
wyższe wykształcenie, studiując na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Katedrze Historii i Filozofii, gdzie uzyska-
łem tytuł magistra teologii.

Od początku lat studenckich zacząłem angażować się w 
prace społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych. Jestem 
członkiem takich stowarzyszeń, jak: Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży z Porażeniem Mózgowym „Ostoja” (stowarzyszenie 
kontynuuje działalność i tradycje Koła Rodziców Dzieci z 
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym), oraz stowarzyszenia 
na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe 
Możliwości”. Jestem aktywnym członkiem tych organizacji. 
Współpracuję także z Krajowym Komitetem Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Trzykrotnie miałem przyjemność być wolontariuszem 
na balu dobroczynnym Anny i Rafała Dutkiewiczów (2010, 
2011, 2012). (Rafał Dutkiewicz jest prezydentem miasta 
Wrocławia).

W lutym 2013 zostałem społecznym asystentem posła 
na Sejm RP pana Jacka Świata. Natomiast w wyborach 
do rad osiedli 19 maja 2013 r. zostałem wybrany radnym 
Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w której pełnię funkcję 
wiceprzewodniczącego zarządu osiedla. Kandydowałem 
również w wyborach do samorządów miast i gmin i od 2014 
roku jestem radnym Rady Miejskiej Wrocławia. W ramach 
swej samorządowej działalności pracuję w następujących 
komisjach: Praworządności i Bezpieczeństwa, http://bip.
um.wroc.pl/contents/content/429/13775

Opracował Józef Bogdaszewski

Wspomnienie

Stanisław Brański
Pukał do wielu drzwi

24 stycznia 2017 r. odszedł 
Stanisław Brański, powszechnie 
znany, nie tylko w Obornikach Ślą-
skich, niezwykle aktywny działacz 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pracę zawodową jako mgr pe-
dagogiki rozpoczął w 1959 roku, 
ale już kilka lat później w 1964 
r. zaangażował się w działalność 
społeczną w TPD. 

Przywiązywał dużą wagę do 
działalności kół Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, toteż zorganizował je w Górze, Świdnicy, Trzeb-
nicy, Obornikach Śl., Prusicach, Zawoni i Wiszni Małej. Przez 
całe swoje życie podejmował ważne inicjatywy na rzecz 
dzieci w sferze materialnej i pedagogicznej. Przyczynił się do 
remontowania wielu obiektów służących dzieciom, zabiegał o 
poprawę wyposażenia żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. Organizował również wycieczki i 
bezpłatne przedstawienia teatrów lokalnych dla dzieci. 

Szczególną opieką otaczał dzieci specjalnej troski, leżał 
mu na sercu los dzieci i rodzin biednych i znajdujących 
się w innych trudnych sytuacjach życiowych. Podejmował 
działania w zakresie resocjalizacji nieletnich, organizował 
pedagogizację rodziców. Dzięki Jego zaangażowaniu wiele 
rodzin otrzymało wsparcie materialne. 

Pamiętał o nauczycielach, lokalnych działaczach, spo-
łecznikach, którzy wspomagali inicjatywy i przedsięwzięcia 
TPD. Dzięki Jego staraniom wielu z nich zostało uhono-
rowanych odznaczeniami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
co mobilizowało do jeszcze większego zaangażowania w 
działalność stowarzyszenia. Pukał do wielu drzwi, by pozy-
skać sponsorów, dzięki którym można było zapewnić chwile 
radości oraz wypoczynek dzieciom i młodzieży z najuboż-
szych środowisk.

Podczas licznych spotkań i konferencji często cytował 
słowa Janusza Korczaka: „Niech będzie mało smutku i łez”. 

Pełnił w TPD wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 
1964–1971 był w Zarządzie Koła TPD w powiecie Góra Śl. 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a następnie skarbni-
kiem. Do roku 1974 dał się poznać jako aktywny członek 
Zarządu Powiatowego TPD w pow. Świdnica Śl., zaś od 
roku 1974 do stycznia br. prowadził działalność jako prezes 
Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Obornikach Śl.

Za swoją pracę i aktywność społeczną otrzymał wiele 
wyróżnień, m.in.: Odznakę „Przyjaciel Dziecka”, Srebrną Od-
znakę „Zasłużony Działacz TPD”, Złotą Odznakę „Zasłużony 
Działacz TPD”, Medal im. Dr. Henryka Jordana, Złoty Krzyż 
Zasługi, a także dwukrotnie Złotą Odznakę „Zasłużony dla 
Woj. Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.

Opracowała Irena Malanowska
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie spotyka-
my się na uroczystej kolacji. Tym razem spotkaliśmy się już 
po raz 25, bo tyle lat istnieje nasze Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Wałbrzychu. Z okazji 
jubileuszu nasze spotkanie miało szczególny charakter, 
gdyż zostało poszerzone o najmłodsze, działające od 2 lat 
koło TPD „Szczęśliwa 17” (siedemnastka) przy Przedszkolu 
Samorządowym nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami 
Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu oraz Przyjaciół 
Dzieci. 

Spotkanie odbyło się na Poniatowie, w pięknych wnę-
trzach filii Przedszkola nr 17 w Wałbrzychu. Uroczystość 
rozpoczęła się występem słowno-muzycznym dzieci z przed-
szkola, które grały na cymbałkach, trójkątach muzycznych i 
tamburinach, tańczyły i śpiewały kolędy. Występ ten okazał 
się wspaniałą zabawą, w której uczestniczyli również za-
proszeni goście. Następnie wystąpił zespół akordeonistów 
młodszych dzieci z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisła-
wa Moniuszki w Wałbrzychu, który pod kierunkiem nauczy-
ciela pana Waldemara Polowego zagrał kilka utworów, co 
zostało nagrodzone dużymi brawami. Na koniec wystąpił 
zespół młodzieży z tej samej szkoły pod kierunkiem pani 
pedagog Marii Guran. Dziewczęta grały na skrzypcach i 
flecie, a chórek śpiewał najpiękniejsze polskie kolędy. Cała 
sala oczywiście włączała się w śpiew. Było pięknie, nastro-
jowo i świątecznie. 

J. E. Ks. Biskup Adam Bałabuch przybliżył nam symbo-
likę opłatka, którym wszyscy się dzieliliśmy, składając sobie 
szczere i płynące z głębi serca życzenia. Podkreślił, że w 
tym miejscu i w tym gronie chcemy pamiętać o wszystkich 
dzieciach: zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, o tych 

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w Wałbrzychu

Uroczyste spotkanie świąteczne
które cierpią na całym świecie z powodu głodu, nędzy, 
wojny czy różnych kataklizmów. W intencji tych wszystkich 
dzieci odmówiliśmy wspólną modlitwę. Po błogosławieństwie 
Ksiądz Biskup obdarował wszystkie dzieci, i te małe i te duże, 
obrazkami. Glos zabrali również zaproszeni goście, ciepło 
zwracając się do dzieci i dorosłych, składając życzenia jesz-
cze wielu wspaniałych lat działalności. 

Podczas kolacji królowały tradycyjne potrawy, częściowo 
dostarczone na zamówienie z zakładu gastronomicznego, 
część przygotowało przedszkole, a ciasta upiekli i przynieśli 
rodzice dzieci niepełnosprawnych. Po posiłku odbyło się 
wspólne kolędowanie. Do śpiewu przygrywał nam zespół 
muzyczny pana Janka Pawłowskiego, ojca naszej pod-
opiecznej – Asi. I tak w miłej rodzinnej atmosferze uroczy-
stość dobiegła końca. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie i uczestnictwo w naszej uroczystości, a 
wśród nich: J.E. ks. Bp. Adamowi Bałabuchowi, pani Urszuli 
Polowy, prezes Zarządu Okręgowego TPD za wsparcie finan-
sowe, pani Barbarze Kowal, dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego nr 17 oraz gronu pedagogicznemu i pracownikom 
za użyczenie i przystrojenie pięknej sali oraz przygotowanie 
poczęstunku. Wolontariuszom dziękujemy za pomoc w ob-
słudze tego ważnego wydarzenia, a także rodzicom za ich 
poświęcenie i udział wraz z dziećmi w naszej wspólnej świą-
tecznej uroczystości. Za uświetnienie spotkania i wspieranie 
naszej działalności składamy również serdeczne dzięki wi-
ceprzewodniczącej Rady Miasta Wałbrzycha pani Krystynie 
Olanin, radnym Wałbrzycha paniom Renacie Wierzbickiej 
i Małgorzacie Wiłkomirskiej, radnemu Świebodzic panu 
Dariuszowi Błaszczykowi, prezesowi Krajowego Komitetu 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
TPD Józefowi Bogdaszewskiemu, pełnomoc-
nik Prezydenta Wałbrzycha ds. Osób Niepełno-
sprawnych pani Janinie Turickiej oraz wszystkim 
sponsorom i sympatykom..

Spotkanie było także okazją do rozmów o 
planach na najbliższy rok. Podkreślano, że dzię-
ki temu, iż jesteśmy razem, a każde nasze przed-
sięwzięcie polecamy Panu Bogu, dajemy sobie 
radę, a nawet więcej – stwarzamy sobie wiele 
okazji do radości i zabawy. Poznajemy coraz 
więcej pięknych i uroczych miejsc i zakątków 
Polski i Europy, poznajemy przy tym ciekawych 
i znanych ludzi. Następnym naszym wyzwaniem 
z okazji naszego Srebrnego Jubileuszu będzie 
Pielgrzymka Integracyjna Osób Niepełnospraw-
nych „Najpiękniejsze Sanktuaria Maryjne Euro-
py”, która odbędzie się w dniach 23 września 
do 8 października 2017 roku.

Antoni Piątek 
Przewodniczący Koła w Wałbrzychu
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Małe akordeonistki z Zespołu Szkół Muzycznych uświetniają spotkanie świąteczne
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Co roku w reprezentacyjnej auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
organizuje tradycyjny bal karnawałowy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. W styczniu br. bawiono się na balu WTZ już po 
raz 21. Oprócz organizatorów i uczestników Warsztatów, 
bawili się rodzice i opiekunowie, zaproszeni goście, wśród 
których byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samo-
rządowych i organizacji pozarządowych. Ten tradycyjny już 
w Koninie bal mógł się odbyć, dzięki wspólnemu wysiłkowi 
TPD, uczestników WTZ, ich rodziców oraz sponsorów, wśród 
których nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta Konina. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie powstał w roku 
1993 jako pierwszy na Ziemi Konińskiej, stanowiąc konty-
nuację i rozwinięcie działań Ośrodka Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie 
dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarko-
wanym prowadzone są zajęcia z rehabilitacji społecznej, 
zawodowej oraz leczniczej. W trzech pracowniach: gospo-
darstwa domowego, artystycznej i technicznej uczestnicy 
rozwijają umiejętności zawodowe. Uczestniczą również 
w zajęciach organizowanych poza siedzibą Warsztatu, 
jest np. usprawnianie ruchowe na basenie (pływanie), w 

Ośrodku Rekreacji (bowling) czy na boisku (bocce). Mogą 
też rozwijać zainteresowania artystyczne w Młodzieżowym 
Domu Kultury.

Dla każdego uczestnika sporządzony jest indywidualny 
program rehabilitacyjny, a jego efekty oceniane są dwa razy 
w roku. Dużo uwagi poświęca się indywidualnej i grupo-
wej terapii psychologiczno-socjologicznej. Z kolei trening 
ekonomiczny polega przede wszystkim na tym, że uczest-
nicy pracowni artystycznej i technicznej wykonane prace 
prezentują na wystawach i sprzedają na kiermaszach. W 
ramach rehabilitacji społecznej uczestniczą w imprezach 
organizowanych przez miasto, ośrodki kultury i sportu. Biorą 
udział w imprezach integracyjnych, festynach, często jako 
wolontariusze, startują w Regionalnym Mitingu Olimpiad 
Specjalnych: w pływaniu, bowlingu, turnieju w bocce. Dla 
uczestników Warsztatu i ich rodzin organizowane są wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze. Co roku też przygotowuje się 
obchody Dnia Osoby Niepełnosprawnej. Wszystkie te zajęcia 
i wydarzenia oceniane są przez uczestników WTZ, ale i przez 
inne osoby jako bardzo atrakcyjne. 

Patrz zdjęcia na str. 33

Opracowała Irena Malanowska 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie

Bal karnawałowy 

Wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Opiekunom,  

Działaczom, Wolontariuszom, 

Sponsorom oraz Sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Radosnych Świąt Wielkanocnych,  

smacznego Święconego w gronie bliskich osób,  

pogody w sercu i spełnienia marzeń

życzy Redakcja
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Czytaj artykuł na str. 32

Bal Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Koninie
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