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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepełnosprawne

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

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze placówki to m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 ośrodki	adopcji 
i	rodzin	zastępczych

•	 domy	wczasów	dziecięcych

•	 środowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 świetlice: 
-	 środowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajęciowej

•	 ośrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	ośrodki	adaptacyjne
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Połowa kadencji jest jak zwykle okresem podsumo-
wania poprzedniego Zjazdu, ale także służy wyciągnięciu 
wniosków do dalszej działalności TPD. Od dłuższego 
czasu odbywają się co tydzień w poniedziałki spotkania z 
prezesami i innymi działaczami Zarządów Oddziałów Re-
gionalnych, podczas których omawiane są szczegółowo 
problemy, niedostatki i sukcesy, występujące i odnotowane 
na terenie danego regionu. W sumie na bazie tych spotkań 
powstaje wiedza o aktualnej kondycji i funkcjonowaniu 
TPD w całym kraju. Czy można już teraz, zanim odbędzie 
się Zjazd, podsumować rezultaty tych spotkań? 

Należy zauważyć, że spotkania te, w związku z ograni-
czeniami wynikającymi z pandemii Covid-19, odbywają się w 
systemie zdalnym za pośrednictwem połączeń internetowych. 
Później ich przebieg jest relacjonowany podczas roboczych 
zebrań czwartkowych służących omawianiu bieżących spraw, 
wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy ich uczestnika-
mi. W sumie powstaje obraz sytuacji w oparciu o informacje z 
regionów, często uzupełniane przez przedstawicieli zarządów 
okręgowych, miejskich czy gminnych. Dodam, że onlino-
wy sposób komunikacji okazał się, paradoksalnie, wbrew 
obawom, efektywny. W zebraniach zdalnych biorą udział 
działacze z odległych miejscowości, nie muszą jechać długo 
pociągiem czy innymi środkami komunikacji, mówią o swoich 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przed Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym 

Krok po kroku będziemy realizować nasze cele 

Rozmowa z Wiesławem Kołakiem, prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

problemach, przedstawiają osiągnięcia, dyskutują na różne 
tematy dotyczące funkcjonowania TPD na własnym terenie. 
Na przykład pani prezes Teresa Stępniewska z Buska Zdroju 
jest obecna na niemal każdym spotkaniu, informując o podję-
tych inicjatywach, czy – jak podkreśla – poszerzając w trakcie 
spotkań swoją wiedzę o funkcjonowaniu TPD w różnych stro-
nach kraju. Z kolei pani prezes Alicja Andrzejewska, która jako 
członek Głównej Komisji Rewizyjnej TPD odwiedza ogniwa 
terenowe w Wielkopolsce, dzieli się uwagami na temat ich 
działalności, aktualnych spraw i przedsięwzięć czy współpracy 
z samorządami. Podobnych wystąpień i refleksji działaczy jest 
oczywiście więcej. Służą i pomagają w przygotowaniu materia-
łów na Zjazd, ale także budują klimat zaangażowania i dobrej 
współpracy, przyczyniają się do lepszego rozumienia celów 
i misji TPD. Dodatkowo zebrania online mają ten walor, że 
osoby, które się nigdy lub rzadko widziały, mogą się nawzajem 
zobaczyć, usłyszeć i lepiej poznać. Ale oczywiście będziemy 
chcieli wrócić do spotkań osobistych sprzed pandemii, zacho-
wując niektóre spotkania w formie zdalnej. 

Jak wiadomo, misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci od 
ponad 100 lat jest wciąż taka sama. Zmieniają się tylko 
warunki działania, które często są niełatwe. A jednak TPD 
wciąż odnosi sukcesy na polu działalności dla dobra dzieci 
i rodzin. Nawet w szczególnie pandemicznym okresie od-
bywały się i nadal się odbywają zajęcia dla podopiecznych, 
dostarczane są dzieciom komputery czy tablety do nauki 
w szkole i służące do zajęć w środowiskowych ogniskach 
wychowawczych TPD oraz w innych placówkach TPD.

Sto lat to ogromnie długi czas w dziejach nie tylko naszej 
organizacji, ale także narodów. Były wojny, bieda, cierpiały 
osierocone dzieci. Dokładnie te sprawy, wiążące się z histo-
rią naszego kraju i Towarzystwa od początku jego założenia, 
zostały opisane w publikacjach, książkach i broszurach, jakie 
licznie powstały z okazji jubileuszu TPD. Odszukane zostały 
rozmaite archiwalne dokumenty, wspomnienia i fotografie. 
Również media lokalne poświęciły temu tematowi sporo uwa-
gi. Organizowane były także uroczyste spotkania, imprezy i 
gale, dzięki czemu wizerunek TPD mógł się stać bardziej po-
pularny, a co za tym idzie również została wzbogacona wiedza 
o osiągnięciach i wysokim poziomie działalności naszego 
stowarzyszenia. Jednak, czerpiąc z tradycji i wypracowanych 
w pierwszych dziesiątkach lat kierunków pracy, musimy wciąż 
nadążać za aktualnymi, szybko zmieniającymi się potrzeba-
mi dzieci i rodzin. Trzeba tu podkreślić, że dziecko musi być 
traktowane razem z rodzicami jako wspólnota, dlatego TPD 
rozwija na przykład takie formy działań, jak szkolenia w za-
kresie pedagogizacji rodziców. Są też zajęcia organizowane 
wspólnie dla dzieci i rodziców, jak choćby prace kulinarne w 
ramach programu Żółty Talerz. Różnych form pracy integru-
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jących rodzinę TPD prowadzi więcej. Są one szczegółowo 
opisywane w naszych czasopismach: „Przyjaciel Dziecka” o 
zasięgu krajowym oraz lokalnie: „Wśród Nas” w Szczecinie, 
„Świat Dziecka” w Koszalinie, „Troska i Radość” i „Nade 
Wszystko Dziecko” w Legnicy. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, mimo pandemii, jest 
bardzo aktywne. Zarówno w terenie, jak i w Zarządzie 
Głównym dzieje się wiele dobrego. Proszę o przykłady.

Dobrze działają komisje funkcjonujące przy ZG TPD. Na 
przykład Komisja Finansowa pod bardzo kompetentnym prze-
wodnictwem Grzegorza Piestraka, którego zaangażowanie 
i kwalifikacje zasługują na najwyższe uznanie, zajmuje się 
trudnymi problemami związanymi z potrzebą poprawy sytuacji 
finansowej ZG TPD, w tym jego biura w Warszawie. Komisja 
zajmuje się także stanem posiadania TPD, budynkami i innymi 
nieruchomościami stanowiącymi własność TPD, sposobem 
ich wykorzystania, jak również zabezpieczeniem ich własno-
ści. Są to nieraz sprawy bardzo skomplikowane, wymagające 
długotrwałych starań, które jednak przynoszą dobre efekty. 
Sukcesem jest odzyskanie ośrodka TPD w Jastrzębiej Górze, 
przeprowadzenie szeroko zakrojonych remontów i moderniza-
cji, dzięki czemu powstały w tej wypoczynkowej nadmorskiej 
miejscowości doskonałe warunki do prowadzenia kolonii dla 
dzieci, również niepełnosprawnych, czy szkoleń dla działa-
czy. Przykładem podobnych starań jest sytuacja związana 
z ośrodkiem TPD w Woźnejwsi, położonego nad jeziorem 
w województwie białostockim. Duże kłopoty, z jakimi bory-
kamy się od dłuższego czasu, spowodowane są wyłącznie 
nieodpowiedzialnym postępowaniem kierownictwa Zarządu 
Miejskiego TPD w Białymstoku. Chcemy odzyskać ośrodek, 
który powinien służyć dzieciom jako świetne miejsce różnych 
form wypoczynku i w tym kierunku prowadzimy starania. 

Na wdrażanie wielu inicjatyw potrzebne są pieniądze. 
Jest to temat nieustannie przewijający się podczas spo-
tkań i dyskusji w TPD, nie tylko podczas narad komisji 
finansowej. 

Nie wszystko da się zorganizować wyłącznie siłami spo-
łecznymi. Cenimy bardzo pomoc wolontariuszy, ale już na 
przykład w księgowości czy innych specjalistycznych oddzia-
łach w biurach muszą być zatrudnione osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach; lokale na biura, ich obsługa i wyposażenie 
także generują koszty. Wprawdzie staramy się pozyskiwać 
środki finansowe z jednego procenta z odpisów podatkowych, 
dotacji czy pomocy sponsorów, ale są one niewystarcza-
jące na prowadzenie tak szerokiej działalności, jaką może 
się wykazać i poszczycić TPD. Dlatego musimy starać się 
o stworzenie planu pozyskiwania środków finansowych na 
działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z uwzględnieniem 
dywersyfikacji ich źródeł. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze 
do realizacji tego celu.

A co można powiedzieć o pracy innych komisji działa-
jących przy ZG TPD?

Każda komisja wywiązuje się należycie z podjętych zadań. 
Przykładowo wymienię tylko niektóre. Komisja historyczna, 
kierowana przez Henryka Romańczuka nieustannie gromadzi 
materiały i dokumenty obrazujące przeszłość i teraźniejszość 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzonej w 
całym kraju. Ponadto rozpoczęła przygotowania do wydania 

księgi pamiątkowej poświęconej osobom najbardziej zasłu-
żonym dla historii i osiągnięć TPD. Wydanie tej publikacji jest 
zaplanowane na druga połowę tego roku. Z kolei Komisja ds. 
odznaczeń, także prowadzona przez Henryka Romańczuka, 
rozpatruje wnioski oddziałów terenowych o przyznanie odzna-
czeń organizacyjnych. W ubiegłym roku komisja przyznała 9 
Medali dr. Henryka Jordana, 2 Złote i 11 Srebrnych Odznak 
Zasłużonego Działacza TPD, 1 Godność Przyjaciela Dziecka 
i 1 Odznakę Specjalną Przyjaciela Dziecka. Wszystkie te 
wyróżnienia, stanowiąc formę docenienia, a zarazem podzię-
kowania za wspieranie naszego Towarzystwa, są wysoko 
cenione zarówno przez działaczy, jak też sponsorów i inne 
osoby przychodzące dzieciom z pomocą. 

Bardzo pomocna jest Komisja prawna, której przewodzi 
dr Piotr Zamelski. Zadaniem komisji jest przygotowywanie 
na wniosek ZG TPD lub Głównej Komisji Rewizyjnej opinii 
prawnych, a także projektów uchwał w istotnych sprawach 
wymagających oparcia o przepisy prawa. 

Ostatnio dużo się dzieje w sprawach dotyczących za-
dań pedagoga rodzinnego. Zajmuje się tym zagadnieniem 
Komisja ds. rozwoju środowiskowych ognisk wychowaw-
czych pod kierunkiem Zygmunta Pyszkowskiego. Jednak 
to stanowisko istniało już wcześniej i są dostępne na 
ten temat opracowania Barbary Głowackiej, jak również 
publikacje w książce „Dajmy dzieciom szansę” wydanej 
przez KKWR. Jaką rolę w działaniach TPD pełni pedagog 
rodzinny?

Bardzo ważną. Geneza tej funkcji wywodzi się z początko-
wego okresu działalności Krajowego Komitetu Wychowania 
Resocjalizującego, kiedy to powstawały środowiskowe ogni-
ska wychowawcze TPD, również zainicjowane przez KKWR. 
Przypomnieć należy, że celem ognisk było i jest zapewnienie 
pomocy dzieciom z deficytami opiekuńczymi i wychowaw-
czymi. Odrabianie lekcji pod okiem wychowawcy zapobiega 
drugoroczności w szkole, udział w zajęciach plastycznych, 
muzycznych, sportowych oraz innych pozwala rozwijać zdol-
ności i talenty podopiecznych. Ważne jest dożywiane, które 
dzieci mają zapewnione w ognisku. Chodzi nam też o to, 
żeby dzieci nie były kierowane do domów dziecka czy innych 
placówek opieki całkowitej. Do dziś wciąż powtarzamy hasło 
„Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach 

Dolnośląski Oddział Regionalny  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

otrzymał  Honorową Złotą Odznakę

„Zasłużony dla Województwa  
Dolnośląskiego”  

Wyróżnienie zostało przyznane przez Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego uchwałą podjętą 29 kwietnia 
2021 roku.
Wiesław Kołak, prezes ZG TPD, przesłał z tej okazji 
list gratulacyjny, w którym podkreślając osiągnięcia i 
sukcesy Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
życzył jego członkom i działaczom wytrwałości oraz sa-
tysfakcji w dalszej pracy na rzecz dzieci i ich rodzin.  
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własnych”, bo uważamy, że tylko we własnej dobrej rodzinie 
dziecko może się prawidłowo rozwijać. Do ognisk przeważnie 
trafiają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, nieporad-
nych życiowo i z innymi dysfunkcjami. Chcemy tym dzieciom 
stworzyć szanse na lepsze życie, pomyślny start życiowy, a 
uczęszczanie do ogniska to umożliwia. 

Z czasem, w toku narad i dyskusji prowadzonych w gronie 
wybitnych specjalistów, profesorów pedagogiki i resocjalizacji 
oraz wychowawców – praktyków z ognisk, podjęliśmy decyzję 
o powołaniu funkcji pedagoga rodzinnego, którego zadaniem 
jest współpraca z rodzicami naszych podopiecznych, szkołą i 
innymi instytucjami, zależnie od potrzeb. Okazało się, że peda-
gog rodzinny skutecznie wspiera rodzinę, pomaga w rozwią-
zywaniu wielu codziennych problemów, a także wzmacnia jej 
kompetencje wychowawcze. Nie można było jednak szerzej 
spopularyzować tego stanowiska z powodu braku funduszy 
na zatrudnienie pedagogów rodzinnych. 

Kilka lat temu funkcja ta została ponownie zauważona 
i zastosowana przez TPD w Szczecinie w realizacji pro-
jektu „Droga do domu”, o którym pisaliśmy obszernie w 
„Przyjacielu Dziecka”. Realizacja tego projektu przyniosła 
wymierne efekty w postaci licznych powrotów dzieci z 
domów dziecka do swoich rodzin biologicznych, a także 
zapobiegła umieszczaniu dzieci w tych placówkach, nawet 
gdy już sprawy znalazły się w sądzie. Pedagog rodzinny 
wypełnia również zadania profilaktyczne w środowisko-
wych ogniskach wychowawczych, prowadząc spotkania 
w ramach pedagogizacji rodziców. Wszystkie opracowa-
nia dotyczące tego tematu podkreślają dużą doniosłość i 
skuteczność pracy pedagogów rodzinnych. Powinno ich 
być więcej?

Zdecydowanie tak. Od kilku lat pod przewodnictwem 
prezesa Zygmunta Pyszkowskiego prowadzone są działania 
komisji ds. rozwoju środowiskowych ognisk wychowawczych, 
funkcjonujących w systemie ustawowych placówek wsparcia 
dziennego. Celem jest wzmocnienie ognisk TPD o pracę z 
rodziną, a ma temu służyć sprawdzone już stanowisko pe-
dagoga rodzinnego. Brane są również pod uwagę prawne 
aspekty kierowania dzieci przez sądy do placówek wsparcia 
dziennego; chodzi o to, by zapobiegać umieszczaniu dzieci w 
pieczy zastępczej, czyli w domach dziecka i innych formach 
opieki całkowitej, co przecież od początku jest postulatem 
KKWR. Podjęte zostały także starania o wpisanie pedagoga 
rodzinnego do ogólnopolskiego rejestru zawodów. Takie roz-
wiązanie przyczyniłoby się do upowszechnienia stanowiska 
pedagoga rodzinnego z korzyścią dla wielu dzieci i rodzin. 
Jest to tym ważniejsze, że mimo kryzysu pandemicznego, w 
ubiegłym roku przybyło placówek wsparcia dziennego w sto-
sunku do roku 2019, zwiększyła się w nich również o ponad 
1700 liczba podopiecznych, co wskazuje że są one potrzebne 
w środowiskach lokalnych, w gminach i dzielnicach. Przy 
okazji warto wspomnieć nadzorowane przez ZG TPD ośrodki 
„Helenów”, w Serocku i Jastrzębiej Górze, stale poprawiające 
infrastrukturę i wzbogacające formy działania.

Dużą uwagę przywiązuje się do przygotowywania li-
derów do prowadzenia działalności Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci. Świadczy o tym choćby niedawne szkolenie 
poprowadzone w „Helenowie” przez profesora Tomasza 
Arciszewskiego. W ciągu trzech dni słuchacze mogli do-

wiedzieć się o znaczeniu innowacyjności i kreatywności w 
organizowaniu pracy społecznej, dyskutowano też o tym, 
jakie cechy musi posiadać dobry lider. 

Nie ulega wątpliwości, że na rezultaty pracy w takiej społecz-
ności, jaką tworzy TPD, ma duży wpływ osobowość lidera. Tam 
gdzie lider (prezes) jest zaangażowany, posiada umiejętność sku-
piania wokół realizacji zadań odpowiednich osób, jest kreatywny 
i kompetentny w organizowaniu pracy zespołu, obserwujemy 
znakomite rezultaty działalności, jak na przykład na Pomorzu 
Zachodnim, w Legnicy, Łodzi, Przemyślu czy Krakowie i w wielu 
innych regionach, w miastach i na wsi, wszystkich wymienić nie 
sposób. Dobre kierowanie działalnością buduje „markę” TPD i 
przyciąga ludzi do współpracy, również wolontariuszy, sponso-
rów oraz fundacje, na przykład PEPCO, Kulczyk Foundation, Te-
sco, Orange i inne. Cieszy, że pojawiła się szansa odbudowania 
działalności TPD w Opolu i województwie świętokrzyskim. Obec-
ni i przyszli liderzy potrzebują rozmów, wymiany doświadczeń, 
porad, co ujawniło się szczególnie podczas czwartkowych zdal-
nych zebrań. Staramy się, mimo bardzo szczupłych możliwości 
kadrowych w biurze ZG, odpowiadać na te potrzeby i wspierać 
ciekawe oddolne inicjatywy. Problemem do rozpatrzenia w naj-
bliższym czasie jest ocena możliwości kadrowego wzmocnienia 
biura ZG TPD, co z pewnością byłoby korzystne dla całokształtu 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Otrzymujemy z róż-
nych stron kraju zaproszenia na zebrania, zjazdy, konferencje, 
uroczystości, na które z wymienionych przyczyn kadrowych, nie 
zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć pozytywnie; wymaga to 
sukcesywnej poprawy. 

Optymistyczne jest to, że w ostatnich latach, mimo trudno-
ści w czasie pandemii i zawieszenia stacjonarnych form pracy, 
personel środowiskowych ognisk wychowawczych, warszta-
tów terapii zajęciowych i innych placówek doskonale radził 
sobie z prowadzeniem pracy online, kontaktując się z dziećmi 
i rodzicami telefonicznie oraz za pośrednictwem komunikato-
rów internetowych. Dla rodziców były organizowane spotkania 
z psychologiem, w czasie których na bieżąco udzielane były 
porady na temat rozwiązywania trudności wychowawczych. 
Inicjatywy te dobrze służyły naszym podopiecznym, łagodząc 
negatywne skutki ograniczeń spowodowanych pandemią. 

W perspektywie rysuje się jednak powrót do normalno-
ści, choć zapewne jakieś ograniczenia pozostaną jeszcze 
przez jakiś czas. Jakie priorytety przewiduje się w związku 
z tym w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

Takie same jak zawsze. Krok po kroku będziemy reali-
zować nasze cele, wychodząc naprzeciw potrzebom, na 
przykład organizując wakacyjny wypoczynek, zimowiska, 
wycieczki, zakładając nowe żłobki i przedszkola, prowadząc 
nadal wszystkie spopularyzowane już stałe formy pracy śro-
dowiskowej. Musimy także kłaść większy nacisk na przeka-
zywanie działaczom wiedzy o potrzebie przestrzegania zasad 
postępowania wynikających z hierarchiczności i osobowości 
prawnej Towarzystwa oraz zapisów w naszym statucie, co 
zobowiązuje ogniwa TPD do prowadzenia różnych form do-
skonalenia zawodowego. Ubiegłe lata pokazały, że stać nas, 
mimo trudności, na rozwój działalności, na kontynuowanie 
niezmiennej od ponad stu lat misji TPD, jaką jest troska o 
dobro dziecka i rodziny. 

Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Irena Malanowska
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Zbliża się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Nasza działalność w pierwszych dwóch 
latach kadencji 2019–2023 przypadła w szczególnym okresie, 
bo w czasie pandemii COVID-19. Ten trudny czas skłania do 
zastanowienia się i refleksji nad kondycją oraz przyszłością 
naszego stowarzyszenia.

Prawie półtoraroczne czwartkowe spotkania online władz 
Zarządu Głównego TPD z członkami Prezydium ZG, preze-
sami oddziałów regionalnych i innymi działaczami przybliżyły 
ich uczestnikom bieżące problemy stowarzyszenia, pozwoliły 
bliżej poznać działaczy, wymienić doświadczenia i zintegro-
wać się wokół bieżących wyzwań stojących przed naszym 
stowarzyszeniem. Udało się też pobudzić lub przywrócić do 
aktywnego działania kilka mniej aktywnych oddziałów, a także 
rozwiązać niektóre problemy.

Przemyślenia

Jako wieloletniemu działaczowi TPD z udziału w tych 
spotkaniach nasuwają się pewne przemyślenia i refleksje co 
do dalszej przyszłości Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wiele 
rzeczy, które hamują dalszy rozwój i zagrażają jedności i przy-
szłości TPD, moim zdaniem, jest do rozwiązania.

Pierwsza refleksja to narzucające się myślenie kategoria-
mi odpowiedzialności i dobra całego stowarzyszenia. To my 
tworzymy TPD, i to jakie ono będzie, zależy od każdego z nas. 
„Dzisiejsze czasy” wychowują nas w takim duchu, że wszystko 

Pilne sprawy do przemyślenia i podjęcia w trosce o przyszłość  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Przedzjazdowe refleksje
To my tworzymy TPD, i to jakie ono będzie, zależy od każdego z nas.

co złe, to wina „góry” i wielu z nas biernie czeka i za wszystko 
co złe wini „górę”. 

„Górę” tworzy u nas Zarząd Główny, w którym swoich 
przedstawicieli posiadają wszystkie regiony i wielu z nich nale-
życie i godnie wypełnia swą funkcję, kierując się dobrem TPD, 
ale część jest nieaktywna i obojętnie patrzy na sprawy stowa-
rzyszenia. Uważam, że w skład Zarządu Głównego powinno 
wchodzić więcej działaczy z kół przyjaciół dzieci i oddziałów 
terenowych, co przyczyniłoby się do lepszego zrozumienia 
przez członków Zarządu i innych przedstawicieli naszej orga-
nizacji działalności tych podstawowych ogniw i umożliwiłoby 
większy wpływ na uchwały podejmowane przez ZG TPD.

Problemy do rozwiązania

Ważnym problemem, który obecnie przejawia się zwłasz-
cza wśród podmiotów posiadających osobowość prawną, jest 
nieuznawanie hierarchiczności struktur Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, co powoduje źle rozumiane dążenie do samodzielno-
ści i utrudnia kontrolę ich działalności.

Innym problemem do rozwiązania jest promocja TPD. Jak-
kolwiek na poziomie lokalnym w większości środowisk daje 
się zauważyć współpracę z mediami, to w ogólnopolskich 
środkach masowego przekazu brak jest informacji o dużych 
przedsięwzięciach TPD, a część społeczeństwa nawet nie wie 
o istnieniu naszego stowarzyszenia. Konieczne jest powołanie 
rzecznika prasowego TPD w Zarządzie Głównym, wydawanie 

„Przyjaciela Dziecka” 
raz na kwartał oraz 
bieżące aktualizowa-
nie strony interneto-
wej ZG TPD.

W ostatnich latach 
(nie tylko z powodu 
pandemii) zmniejsza 
się liczba członków, 
kół i oddziałów. Wielo-
krotnie działania zmie-
rzające do powstania 
nowych kół nie dają 
rezultatów. Koła nie 
traktuje się jako pod-
stawowej jednostki 
organizacyjnej; mimo 
istnienia możliwości 
pozyskania uczniów 
jako członków TPD, 
nie jest ona wyko-
rzystywana. Grozi to 
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brakiem utrzymania wielopokoleniowości organizacji i zahamo-
waniem rozwoju kół TPD w szkołach, które są głównym miej-
scem dla rozwijania aktywności kół. Koła są ważne, tymczasem 
ostatnio „odkryto”, że nawet oddziały TPD działają bez kół. 
Jednocześnie trzeba zauważyć, że wielkim, niewykorzystanym 
polem do zakładania nowych kół są biura TPD, ośrodki, placówki 
wsparcia dziennego itp.

Coraz bardziej pogarsza się sytuacja w zakresie pozyski-
wania środków finansowych; należy zauważyć, że planowane 
zwiększenie kwoty wolnej od podatku grozi załamaniem wpły-
wu z 1 procenta. Pewnym rozwiązaniem w zakresie finansów 
jest pozyskiwanie członków wspierających spośród samo-
rządów, np. w legnickim okręgu TPD 8 samorządów wstąpiło 
na członka wspierającego, przekazując coroczne składki w 
wysokości kilku tysięcy złotych.

Starania o wsparcie

Niebagatelną rolę w działalności TPD odgrywają Przyja-
ciele i Sponsorzy, których nam w chwili obecnej szczególnie 
potrzeba. Na przykładzie działającej od 2012 r. przy Oddziale 
Okręgowym TPD w Legnicy Społecznej Rady Programowo-
Doradczej mogę stwierdzić, że jest to doskonałe wsparcie 
naszej działalności, a także umożliwia współdziałanie ponad 
podziałami przedstawicieli lokalnej społeczności.

Powinniśmy dążyć do utworzenia tego rodzaju ciał dorad-
czych przy wszystkich oddziałach okręgowych i regionalnych 
TPD. Poza tym uaktywnienia i rozszerzenia wymaga skład Spo-
łecznej Rady przy ZG TPD w Warszawie. Uważam, że do niej na-
leży pozyskać przedstawicieli Parlamentu, Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika 
Praw Dziecka, Kościoła i znaczących mediów ogólnopolskich, 
a także PFRON-u i KRUS-u. Jest to wielkie i potrzebne wyzwanie 
w zakresie promocji, pozyskiwania funduszy, wsparcia placówek 
TPD oraz pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami.

W celu odzyskania lepszej pozycji wśród organizacji poza-
rządowych, a tym samym łatwiejszego pozyskiwania dotacji, 
proponuję przy pomocy przychylnych TPD posłów na Sejm RP 
wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą przywróce-
nia statusu „organizacji wyższej użyteczności publicznej” orga-
nizacjom, które posiadają ponad stuletni dorobek społeczny i 
wychowawczy, takim jak TPD, ZHP, PTTK czy PCK. Pozwoliłoby 
to na uzyskanie priorytetu tym zasłużonym organizacjom wśród 
tysięcy przedstawicieli trzeciego sektora.

Pilną sprawą do załatwienia jest przywrócenie pewnych 
priorytetów do zatrudniania osób bezrobotnych w organiza-
cjach pozarządowych przez urzędy pracy. Obecna sytuacja 
utrudnia zatrudnianie tak potrzebnych w wielu oddziałach 
pracowników etatowych.

To tylko niektóre problemy i tematy do dyskusji, które 
nasuwają mi się w trosce o dalsze funkcjonowanie naszej 
organizacji przed nadchodzącym Krajowym Zjazdem Spra-
wozdawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Kazimierz Pleśniak
Prezes Zarządu

Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD

Kazimierz Pleśniak czwartą kadencję pełni funkcję członka ZG TPD, a od 30 lat jest 
prezesem Oddziału Miejskiego i Okręgowego TPD w Legnicy.

Janina Mazur 
Honorowym Członkiem TPD

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dniu 17 
czerwca 2021 roku nadał tytuł Honorowego Członka TPD Pani 
Janinie Mazur, będącej członkiem  Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci od 1969 roku, a od 4 kadencji jest członkiem Zarządu 
Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

W Szkole Podstawowej w Bieniowicach, której była dy-
rektorem przez 25 lat, od 1967 r. działa jedno z najbardziej 
aktywnych Kół Przyjaciół Dzieci w okręgu legnickim TPD. 

 W latach 2015–2018 Janina Mazur pełniła funkcję Starosty 
Powiatu Legnickiego, a obecnie jest Wicestarostą. To dzięki 
niej Legnickie Starostwo Powiatowe wspiera w wielu wymia-
rach działalność naszego stowarzyszenia, a dzięki jej inicja-
tywie Starostwo wraz z 6 gminami od 2019 r. jest członkiem 
wspierającym naszego stowarzyszenia.

TPD zawsze może liczyć na jej wszechstronną pomoc. Szcze-
gólnie dzięki jej zaangażowaniu nastąpił rozwój Kół Przyjaciół 
Dzieci. We wszystkich szkołach powiatu legnickiego działają 
bardzo aktywnie Koła Przyjaciół Dzieci. Pani Janina Mazur czę-
sto uczestniczy w spotkaniach przewodniczących kół i w wielu 
przedsięwzięciach programowych. Ma szczególne zasługi w 
organizacji corocznych pobytów w czasie wolnym dzieci z tzw. 
Kresów Wschodnich oraz w pielęgnowaniu polskich tradycji, 
a także w pozyskiwaniu członków wspierających TPD. Dobre 
efekty daje jej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Za swoją działalność zawodową i społeczną została od-
znaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Medalem im. dr. Henryka Jordana, Srebrną i Złotą 
Odznaką „Zasłużony działacz TPD”, Krzyżem „Za Zasługi dla 
ZHP”, odznaczeniem Serduszko Wdzięczności MCK Harcerz, 
Medalem Wdzięczności 100-lecia TPD i 75-lecia TPD na Dol-
nym Śląsku. 

Kazimierz Pleśniak
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KSZTAŁTOWANIE NOWEJ GENERACJI LIDERóW TOWARZySTWA PRZyJACIóŁ DZIECI 

Innowacyjność i kreatywność 

Dobry lider musi umieć pomóc ludziom znaleźć drogę do wartościowego życia

i pasją ze słuchaczami wielu wyższych uczelni w Ameryce, 
Azji, Afryce i Europie. Odwiedził 25 krajów, w tym Słowenię, 
Tajwan. Włochy, Chiny i Szkocję. Obecnie współpracuje 
z Wydziałem Architektury na University of Katar w projek-
cie badawczym na temat „rezyliencji”. Uważa, że kierunki 
wiedzy stanowiące przedmiot jego zainteresowań, można 
i należy zastosować m.in. w rozwiązywaniu szeroko ro-
zumianych problemów społecznych, w tym szczególnie 
w organizacjach. 

W programie szkolenia prof. Arciszewski napisał: Obec-
nie żyjemy w świecie przechodzącym transformację z „Epoki 
Wiedzy” do „Epoki Innowacyjności i Kreatywności”. Tak jak 
w końcu XX wieku o pozycji konkurencyjnej państw i ich 
poszczególnych mieszkańców decydował dostęp do wie-
dzy, tak obecnie decydują o tym innowacyjność i kreatyw-
ność. W powstałej sytuacji organizacje społeczne muszą 
zaadaptować swoją działalność do zachodzących zmian, 
uwzględniając nie tylko obecne, ale i wyłaniające się po-
trzeby społeczeństwa. W Polsce taką główną potrzebą jest 
konieczność stworzenia „społeczeństwa innowacyjnego”, 
tzn. społeczeństwa przygotowanego do działań innowacyj-
nych, wykorzystującego wynalazki w produkcji przemysło-
wej oraz inne rozwiązania kreatywne w zakresie organizacji 
pracy, medycyny, edukacji, opieki nad niepełnosprawnymi 
członkami społeczeństwa itd. TPD jest ważną organizacją 
społeczną już od ponad 100 lat skutecznie opiekującą się 
polskimi dziećmi, również niepełnosprawnymi. Sukcesy 

Szkolenie, które w połowie tego roku odbyło się w Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, zaini-
cjował i prowadził wybitny przedstawiciel świata nauki prof. 
Tomasz Arciszewski, który co pewien czas odwiedza nasz 
kraj, spotykając się z przedstawicielami Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, prowadząc wykłady w Krakowie, Warszawie, 
Legnicy, Wrocławiu i innych miejscowościach. Korzenie ma 
polskie, jego dziadkiem był Tomasz Arciszewski, w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego wybitny działacz społecz-
ny, poseł na Sejm, a od roku 1926 pierwszy przewodniczący 
Towarzystwa (wtedy RTPD), zaś po drugiej wojnie światowej 
premier rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie. Od 
początku odzyskania przez Polskę niepodległości prowadził 
aktywną działalność na rzecz dzieci potrzebujących opieki 
i pomocy, a tych po okresie zaborów i pierwszej wojnie 
światowej, w zniszczonym kraju, nie brakowało. Do dziś 
jego pamięć jest kultywowana w TPD, szczególnie w „He-
lenowie”, gdzie często odwiedzał „dzieci Tomasza” – jak 
wychowanków nazywał Marszałek Józef Piłsudski – i gdzie 
znajdują się ich pomniki, przy których wiele osób chętnie 
robi sobie zdjęcia. 

Dziś jego wnuk, o tym samym imieniu, Tomasz Arciszew-
ski, jako „Professor Emeritus” na George Mason University 
w Fairfax USA i prezes firmy konsultingowej „Successful 
Education LLC”, badacz naukowy i autorytet w dziedzinie 
Inżynierii Wynalazczości, wynalazca, aktywny propagator 
idei innowacyjności i kreatywności dzieli się swoją wiedzą 

Uczestnicy szkolenia w „Helenowie”
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w pracy organizacji wynikają z faktu, że liderzy TPD są nie 
tylko znakomicie przygotowani do działania, ale również 
silnie umotywowani i zdolni do podejmowania nowych 
i kreatywnych działań. Ta tradycja musi być kontynuowana 
również w obecnych zmieniających się warunkach i dlatego 
TPD potrzebuje nowej generacji liderów. 

Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy, którzy przy-
jechali do „Helenowa” z tak odległych regionów Polski, 
jak Dolny Śląsk czy Pomorze Zachodnie, reprezentujący 
Zarządy TPD różnych szczebli, uzyskali sporą wiedzę na 
temat procesu kształtowania nowej generacji liderów, która 
powinna być odpowiednio przygotowana do objęcia sterów 
i rozwijania działalności organizacji w XXI wieku i efektywna 
w inicjowanych przedsięwzięciach. 

Profesor, w przystępnej formie, podając wiele przykładów 
z historii i czasów współczesnych, przybliżył słuchaczom 
zasady działania nowoczesnego lidera. Wskazał m.in. osią-
gnięcia wybitnych ludzi okresu renesansu, którym osią-
gnięcia w sztuce, literaturze, nauce i innych dziedzinach 
życia umożliwiły takie cechy, jak kreatywność, projektowanie 
wynalazczości, twórcze nastawienie do rozwiązywania pro-
blemów. 

Cechy te potrzebne są również dzisiaj, wzbogacone o wy-
niki współczesnych badań naukowych, z których wynika, że 
nowoczesne liderstwo musi być powiązane z kreatywnością 
i innowacyjnością. – Umiejętności te – podkreślił wykładow-
ca – są absolutnie niezbędne dla każdego lidera, który chce 
osiągać sukcesy. Lider musi umieć nie tylko organizować 
działania, ale również tworzyć nowe, ważne i realne idee 
oraz nakreślić cele proponowanego działania, inspirując 
zarazem jego uczestników. Ważne jest również docenianie 
roli rezyliencji jako czynnika koniecznego do osiągnięcia 
sukcesu. Profesor mówił o tradycyjnej roli rezyliencji, ale 
najwięcej czasu poświęcił ewolucji w rozumieniu tego pojęcia 
w związku ze zmianami warunków życia, potrzeb środowiska 
czy celów, jakie chcemy zrealizować. 

Podczas praktycznej części zajęć uczestnicy zadawali py-
tania, proponowali rozwiązania w różnych obszarach działal-
ności, aktywnie brali udział w dyskusji na temat omawianych 
zagadnień. Co dało szkolenie jego uczestnikom? – Takie 
szkolenie jest potrzebne, gdyż dostarcza nie tylko wiedzy 
teoretycznej na wysokim poziomie – odpowiedziała na to py-
tanie jedna z uczestniczek – ale wskazuje również możliwości 
jej praktycznego zastosowania. W sumie ogromnie poszerza 
horyzonty i patrzenie na obecne i przyszłe zadania, sposoby 
ich podejmowania i rozwiązywania. 

Szkolenie zakończyło wręczenie nagrody specjalnej im. T. 
Arciszewskiego (książka) oraz certyfikatów jego uczestnikom 
przez przedstawiciela ZG TPD Arkadiusza Gawińskiego, któ-
ry – dziękując za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć – 
powiedział: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które działa już po-
nad 100 lat, zawsze było i nadal jest otwarte na poszukiwanie 
rozwiązań będących trafną odpowiedzią na potrzeby dzieci. 
Stale unowocześniany i rozwijający się ośrodek „Helenów”, 
który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz 100 lat 
istnienia, jest tego najlepszym przykładem. Przeprowadzone 
przez Pana Profesora Tomasza Arciszewskiego szkolenie, za 
które należą mu się słowa najwyższego uznania i wdzięcz-
ności, potwierdza i wzmacnia nasze przekonanie, że to co 
robimy, jest w zgodzie z wiedzą i wskazaniami wynikającymi 
z badań naukowych, gdyż wciąż szukamy nowych, lepszych 
rozwiązań w naszej pracy dla dobra dzieci. 

Irena Malanowska

T. Arciszewski, Inventive Engineering. Knowledge and Skills for Creative Engineers, 
CRC Press,UK,2016. Książka dostępna jest na: Amazon. com 

Od lewej: prof. Tomasz Arciszewski, Adam Kobel
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Dzieci gorszych szans potrzebują 
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Był wybitnym 
działaczem politycz-
nym i społecznym, 
członkiem Polskiej 
Partii Socjalistycz-
nej. W pierwszych 
polskich rządach, 
po odzyskaniu w 
1918 roku niepod-
ległości, pełnił funk-
cję ministra pracy i 
opieki społecznej, a 
następnie ministra 
poczt i telegrafów. 
W latach 1922–1935 
był posłem na Sejm 
Ustawodawczy.

Po wybuchu II wojny światowej Tomasz Arciszewski mu-
siał się ukrywać. W 1944 roku, w ramach akcji „MOST III”, zo-
stał przerzucony do Wielkiej Brytanii. Wkrótce (29.XI.1944 r.)  
został premierem Rządu RP na uchodźstwie z siedzibą w 
Londynie. Funkcję premiera pełnił do lipca 1945 r., ponieważ 
w tym czasie, w wyniku porozumienia aliantów (USA, Wielka 
Brytania i ZSRS), powstał Tymczasowy Rząd Jedności Na-
rodowej, a rządy USA i Wielkiej Brytanii wycofały poparcie 
dla rządu RP na uchodźstwie. Arciszewski, pozostając dzia-
łaczem środowiska emigracyjnego, porozumienia aliantów 
dotyczące Polski, m.in. wschodniej granicy z ZSRS (wg tzw. 
Linii Curzona!), nazwał nowym rozbiorem naszego kraju.

WyBITNy POLSkI PATRIOTA, POLITyk, PIeRWSZy PRZeWOdNICZąCy RTPd

Tomasz Arciszewski
(1877–1955)

Poza działalnością polityczną i administracyjną w kraju,  
Arciszewski wspierał założony przy PPS Robotniczy Wydział 
Wychowania Dziecka i Opieki nad Niem, zaś w roku 1926 zo-
stał pierwszym przewodniczącym Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci (RTPD), którego celem było organizowanie 
pomocy dzieciom będącym w potrzebie. 

Tragiczna sytuacja gospodarcza i społeczna w Polsce 
porozbiorowej zobowiązywała wielkich Polaków, miłośników 
wieku dziecięcego do walki o dobro dzieci osieroconych, żyją-
cych w nędzy, głodnych, chorych, często nieślubnych, wyko-
rzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo. 

 Towarzystwo (RTPd) w pierwszym okresie rozwijało dzia-
łalność na terenie byłego królestwa kongresowego, tworząc 
oddziały w Białej, Częstochowie, Lublinie, Łodzi i Warszawie. 
Nawiązana została również współpraca ze stowarzyszeniami 
działającymi w krakowie, Lwowie i Tarnowie.  

Tomasz Arciszewski, rozwijając działalność opiekuńczo- 
-wychowawczą, współpracował z krakowskim TPd. dążył do 
tego, aby TPd stało się organizacją ogólnopolską, co zaowo-
cowało powstaniem w 1926 roku Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół dzieci, które działając pod jego kierownictwem, 
poszukiwało skutecznych form pomocy dzieciom, młodzieży 
i ubogim rodzinom. RTPd utworzyło w roku 1927 Radę Pe-
dagogiczną, która nadawała kierunek pracy wychowawczej 
w powstających placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci, np. w przedszkolach, ogniskach wychowawczych 
i klubach dziecięcych. W ten sposób ratowano dzieci, którym 
groziło wycieńczenie, głód, a nawet przedwczesna śmierć. 
Rada Pedagogiczna organizowała także na specjalnych 
kursach kształcenie wychowawców RTPd (B. Tracewski, 
2009 r.).

Arciszewski, wytrwały opiekun dzieci, zwłaszcza robotni-
czych i ich rodziców, w dwudziestoleciu międzywojennym, 
wraz z Bronisławą i Kazimierzem Dłuskimi, Aleksandrem 
Landym i Stanisławem Tułodzieckim, związał się z Ośrod-
kiem „Helenów” i realizowaną tu koncepcją wychowawczą. 
Gorącym sercem pokochał także dzieci „helenowskie”, które 
powszechnie nazywano „dziećmi Tomasza”.

Robotniczy Wydział (1919–1926) i RTPD działające pod 
kierownictwem Tomasza Arciszewskiego od 1926 do 1939 r., 
stworzyły trwałe fundamenty pracy opiekuńczo-wychowaw-
czej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej TPD. Z ich merytorycznego 
dorobku korzystało RTPD już od 1944 roku, po wyzwoleniu 
Polski z hitlerowskiej, zbrodniczej okupacji.

Tomasz Arciszewski, wielki twórca i przywódca naszego 
Towarzystwa w latach 1919–1939, zmarł w Londynie w 1955 
roku.

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecz-
nych i Krzyżem Niepodległości z Mieczami. 

Opracował Henryk Romańczuk

Sztandar dla „Helenowa”
Zbliża się niecodzienny jubileusz niezwykłej placów-

ki naszego stowarzyszenia: 100 lat działalności Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Z 
tej okazji zawiązał się Komitet Organizacyjny Fundacji 
Sztandaru dla „Helenowa”. W jego skład wchodzą 
Kazimierz Pleśniak i Dariusz Czekaj z TPD w Legnicy, 
Henryk Zabrocki z TPD w Koszalinie oraz Henryk Ro-
mańczuk, przewodniczący Komisji Historycznej ZG 
TPD. Marzeniem organizatorów jest wręczenie sztan-
daru podczas obchodów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka 2022.

Prosimy wszystkich sympatyków „Helenowa” 
o wpłacenie choćby symbolicznej kwoty na konto:  
18 1240 6175 1111 0010 2559 9102 z dopiskiem „Daro-
wizna na sztandar”.

Tomasz Arciszewski
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Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD w Szcze-
cinie od dłuższego czasu prowadzi starania o wpisanie 
Pedagoga Rodzinnego do ogólnopolskiego rejestru za-
wodów. Czym różni się pedagog rodzinny funkcjonujący 
w placówkach TPD od asystenta rodziny? Oto fragmenty 
opracowań naświetlające to zagadnienie i uzasadniające 
potrzebę szerokiego wprowadzenia funkcji pedagoga ro-
dzinnego do pracy z rodziną. 

Zygmunt Pyszkowski, prezes zachodniopomorskiego 
TPD, w marcowym wydaniu czasopisma „Wśród Nas” pisze: 
„Niezmiernie ważna, w obecnym czasie, jest rola Pedagoga 
Rodzinnego jako ogniwa łączącego funkcję wychowawcy 
oraz osoby wspierającej kompleksowo całą rodzinę. W 
związku z tym, wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych w 
Warszawie, zakończyliśmy fazę wypracowywania kwalifika-
cji do zarejestrowania definicji nowego zawodu Pedagoga 
Rodzinnego. Wniosek oczekuje na zatwierdzenie przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zważywszy na 
ogromne zapotrzebowanie oraz lata praktyki w naszych pla-
cówkach liczymy na to, że zawód Pedagoga Rodzinnego, 
jako wydzielone stanowisko, na stałe zostanie wpisany do 
kwalifikacji rynkowej”. 

Miedzy asystentem rodziny a pedagogiem rodzinnym 
jest istotna różnica. Szczecińskie opracowania TPD opubli-
kowane w „Świecie Dzieci” wyjaśniają, na czym ta różnica 
polega: 

„Asystent rodziny zaczyna zajmować się rodziną, gdy 
nie radzi sobie z nią pracownik socjalny, a odbywa się to 
poprzez złożenie wniosku do kierownika ośrodka pomocy 
społecznej lub do sądu o przydzielenie asystenta. 

Asystent powoływany jest do szczególnych przypadków, 
w których kumuluje się wiele czynników, np. uzależnienia 
rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba 
członka rodziny, przemoc, ubóstwo, nieumiejętność gospo-
darowania środkami finansowymi i prowadzenia gospodar-
stwa domowego”.

Należy podkreślić, że rodzic i dziecko będące w kryzy-
sie wymagają codziennego wsparcia, natomiast asystent 
opiekujący się np. piętnastoma rodzinami udziela pomocy 
raz na dwa tygodnie w dni robocze, czyli raz w miesiącu, 
co stanowi margines w stosunku do ogólnej liczby rodzin 
mających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

„Pedagog rodzinny pracuje w szczególności z rodzi-
nami, w których dzieci nie trafiły do pieczy zastępczej. W 
tej grupie praca pedagoga daje najlepsze efekty zmniej-
szenia liczby dzieci w pieczy zastępczej (według priorytetu 
resortu).

Pedagog pracuje zarówno z dziećmi, jak i rodzicami 
codziennie, w nienormowanym ośmiogodzinnym czasie 
pracy, częściowo z rodziną na zasadzie pracy indywidual-
nej lub grupy wsparcia, a częściowo z dziećmi w placówce 
wsparcia dziennego. Pełny etat daje możliwość pozyskania 

Szczęśliwe dzieciństwo to dzieciństwo w rodzinie

Asystent rodziny a Pedagog rodzinny
odpowiedniej kadry na to stanowisko, a nie tylko możliwości 
dorobienia sobie w placówce wsparcia dziennego przez 
kilka godzin. (…) 

Pedagog rodzinny, działający z ramienia placówki 
wsparcia dziennego nie jest postrzegany przez rodziny 
jako urzędnik, od którego zależy, czy dziecko zostanie, czy 
nie, odebrane na wniosek sądu. Rodzice i dzieci nabierają 
do niego większego zaufania, traktują go jak przyjacie-
la rodziny. Dzięki realizowanemu projektowi „Droga do 
domu” opierającemu się na prowadzeniu placówek (98 w 
województwie) poprzez działanie pedagoga rodzinnego 
wypracowaliśmy skuteczny model zapobiegania umiesz-
czaniu dzieci w pieczy zastępczej i powrotu do rodziny 
biologicznej”.

Fakty te na podstawie swojej praktycznej działalności 
potwierdza Magdalena Wilk w wywiadzie opublikowanym 
w 2 tegorocznym numerze „Wśród Nas”. Mówi: „Kolejnym, 
przełomowym w mojej karierze zawodowej, był projekt 
«Droga do Domu», realizowany w latach 2017–2018. Pro-
jekt ten miał na celu wsparcie dziecka i rodziny będącej 
w kryzysie oraz pomoc rodzinom, których dzieci zostały 
umieszczone w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej w 
powrocie do rodzin biologicznych. Swoim wsparciem ob-
jęłam 17 rodzin. Dzięki podjętym przeze mnie działaniom 
projektowym do rodzin biologicznych powróciło 9 dzieci, 
a wobec 8 wstrzymano procedurę umieszczenia dzieci 
w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej. 

W 2019 roku brałam udział w realizacji projektu «Pe-
dagog Rodzinny – pomoc dla rodzin w kryzysie», był 
to projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta 
Szczecin. Współpracowałam w nim z 10 rodzinami. Od 
roku 2020 biorę udział w Projekcie również współfinan-
sowanym przez Urząd Miasta Szczecin pod hasłem «Sa-
modzielni – kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny», 
w którym również wspieram 10 rodzin. Podczas realizacji 
wszystkich projektów żadne dziecko nie zostało umiesz-
czone w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej. Nie-
ustannie pracuję z rodzinami, których dzieci powróciły do 
swoich domów. 

Ogromnym wyzwaniem była pomoc rodzinom w odzy-
skaniu dzieci i ustawiczna pedagogizacja tych rodzin, tak 
aby dzieci były w nich bezpieczne, kochane i szczęśliwe. 
Z kilkoma rodzinami utrzymuję stały kontakt, nawet po za-
kończeniu projektów. Wspomagam je w dalszej pracy nad 
poprawą jakości życia, wspieram w trudnych sytuacjach 
oraz pomagam rozwiązywać problemy. Nie wyobrażam 
sobie sytuacji, w której mogłabym odmówić pomocy tylko 
dlatego, że «projekt się skończył»”.

Opracowała Irena Malanowska

Powyższy tekst powstał w oparciu o materiały Zachodniopomorskiego Oddziału 
Regionalnego TPD w Szczecinie i publikacje w czasopismach TPD: „Świat Dziecka” 
oraz „Wśród Nas”.  
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Jakie znaczenie dla działalności TPD w Koninie miało 
powołanie w roku 1989 Krajowego Komitetu Wychowania 
Resocjalizującego, afiliowanego przy Zarządzie Głównym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? 

Bardzo duże. Był to niezwykle potrzebny nurt w rozwijaniu 
naszej działalności. Ale zacznę od początku: Komitet, w skró-
cie KKWR, który został powołany z inspiracji Wiesława Kołaka, 
od początku jego przewodniczącego, oraz innych osób, takich 
jak m.in. Leszek Gomółka, ówczesny prezes ZG TPD, czy prof. 
Lesław Pytka, tworzących tzw. grupę inicjatywną, zainspirował 
i wzbogacił wiele form pracy prowadzonych na rzecz dzieci 
i rodzin. Przypomnę, że w okresie tak zwanej transformacji 
ustrojowej pojawiły się zjawiska, które negatywnie odbiły 
się na codziennym życiu rodzin, a szczególnie dzieci. Dziś 
już mało kto pamięta, że początek lat dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku naznaczony był wysokim bezrobociem, 
biedą w rodzinach, szerzeniem się alkoholizmu, często gło-
dem dzieci, zaniedbaniem wychowawczym i w konsekwencji 
zagrożeniem sieroctwem społecznym. Taki obraz w Koninie 
i ówczesnym województwie konińskim był widoczny jeszcze 
przed transformacją, ponieważ szybki proces industrializacji 
przyciągał do naszego miasta pracowników z różnych regio-
nów kraju, w większości solidnych i pracowitych, ale także 
lekkoduchów szukających łatwych pieniędzy i przygody. Po-
wstawały formalne i nieformalne związki, z których rodziły się 
dzieci, często potem niechciane i porzucane. Krajowy Komitet 
Wychowania Resocjalizującego stał się dla nas przewodni-
kiem w pełnionej misji na rzecz dziecka i rodziny z motywem 
przewodnim „Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się 
w rodzinach własnych”.

Na konferencjach i w publikacjach pojawiało się wówczas 
określenie „dzieci ulicy”. Jak definiowano to zjawisko? 

Określenie „dzieci ulicy” zwykle budziło zdumienie, po-
nieważ mimo wielu trudności tamtego czasu zdawało się, 
że ulica już nie wychowuje dzieci. Niemniej jednak niemało 
dzieci, nie mając w domu zapewnionych właściwych warun-
ków bytowych i wychowawczych, szukało towarzystwa i za-
jęcia na ulicach, co nieraz skutkowało kontaktami z grupami 
przestępczymi, narkotykami i innymi zagrożeniami. W książce 
„Dajmy dzieciom szansę”, wydanej na 15 lecie Krajowego 
Komitetu Wychowania Resocjalizującego, zagadnienie to 
przybliża następujący fragment: „Pojęcie dzieci ulicy pojawia 
się w piśmiennictwie już na początku ubiegłego stulecia. 
Określono nim wówczas dzieci głodne, żebrzące, włóczące 
się, bezdomne, sieroty wojenne, dzieci z rodzin żyjących 
w biedzie. Również dzisiaj problem dzieci ulicy obecny jest 
zarówno w Europie, jak i Ameryce, Azji i Afryce, prawie wszę-

Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych

Stwarzamy dzieciom warunki i szanse 

Rozmowa z Krystyną Chowańską, prezesem Zarządu Powiatowego  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie 

dzie na świecie”. Myślę, że przyczyniają się do tego gęstość 
zaludnienia, epidemie, konflikty zbrojne. 

W wielu dyskusjach szukano odpowiedzi na pytanie, 
jak pomóc tej grupie dzieci. 

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zaczął w tym 
celu propagować działania profilaktyczno-resocjalizujące, co 
w praktyce wyrażało się głównie w organizowaniu środowisko-
wych ognisk wychowawczych w oparciu o bazę lokalową i kadry 
TPD. Pierwsze takie ogniska powstały w roku szkolnym 1989/90 
w Warszawie i Stołecznym Województwie Warszawskim. Były 
one szeroko popularyzowane, a do KKWR przyjeżdżali działacze 
z Łodzi, Poznania, Konina, Koszalina i innych miast w celu za-
poznania się z tą inicjatywą. W efekcie powstawało coraz więcej 
ognisk TPD, w których dzieci miały zapewnione dożywianie, po-
moc w nauce, ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, 
udział w wycieczkach, koloniach letnich i inne atrakcje. Dzięki tym 
programom wychowankowie zarówno wówczas, jak i obecnie 
szybko nadrabiają zaległości szkolne, wyeliminowana zostaje 
drugoroczność, a także kierowanie podopiecznych do domu 
dziecka czy innej formy opieki całodobowej. Równolegle KKWR 
opracowywał kolejne programy profilaktyczno-wychowawcze 
wdrażane następnie w ogniskach. 

W 1997 roku zorganizowane zostaje pierwsze Forum 
Przyjaciół Dzieci Ulicy, a na jego miejsce wybrano Konin. 
Wszystkie następne odbywały się już w Warszawie.

Z wielką satysfakcją wspominam I Ogólnopolskie Forum 
Dzieci Ulicy w 1997 roku w Koninie, podczas którego zary-
sowano na lata program „Szanse i zagrożenia dzieci z grupy 
ryzyka społecznego”, który stał się tematem wielu konferencji 
KKWR i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wcze-
śniej, bo w roku 1990 podczas krajowej narady działaczy 
TPD, przekazana została informacja o powołaniu KKWR. 
Zaprezentowany przez przewodniczącego Wiesława Kołaka 
innowacyjny program bardzo mnie zainteresował i postanowi-
łam w ramach TPD włączyć się w działalność wzbogacającą 
realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i resocjaliza-
cyjnych, adresowanych do dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. 
Program ten wywołał duże zainteresowanie wśród działaczy 
TPD, rodzin, nauczycieli, społecznych opiekunów i lokalnych 
władz samorządowych.

W Koninie efektem tego zainteresowania było wiele kon-
kretnych inicjatyw i przedsięwzięć. Warto je wymienić. 

Współpraca z Krajowym Komitetem Wychowania Reso-
cjalizującego w latach 1992-2004 zaowocowała utworzeniem 
w naszym mieście i regionie (województwie) 22 środowisko-
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wych ognisk wychowawczych dla około 1000 dzieci. Placówki 
zlokalizowane były w obiektach gminnych, oświatowych, 
spółdzielczości mieszkaniowej oraz parafialnych. Szeroka 
działalność środowiskowa prowadzona była we współpracy 
z władzami samorządowymi, placówkami kultury, oświaty, 
zdrowia oraz parafiami. Przez okres 10 lat ogniska funkcjo-
nowały np. w 5 obiektach kościelnych przy dużej aktywności 
księży m.in. prałata biskupiego Antoniego Łassy. 

Obecnie, po reorganizacji administracyjnej, w powiecie 
konińskim funkcjonuje 14 placówek dla około 450 podopiecz-
nych. Jeśli w całym kraju działa blisko 300 ognisk, to możemy 
mieć satysfakcję z tej liczby u nas. Dodam, że podjęliśmy 
się również realizacji innowacyjnych, autorskich programów 
KKWR, takich jak pedagog rodzinny i wychowawca podwór-
kowy, czy społeczny rzecznik praw dziecka. Nasza kadra 
prowadząca ogniska była systematycznie szkolona przez ze-
spół specjalistów pod kierunkiem Barbary Głowackiej. Można 
śmiało stwierdzić, że bardzo dobrze sprawdziła się koncepcja 
powoływania środowiskowych ognisk wychowawczych TPD. 
Atrakcyjną inicjatywą było organizowanie, zgodnie z uchwałą 
KKWR, „Dnia Ogniskowicza” 21 marca, w pierwszy dzień 
wiosny. W czasie jego trwania podopieczni biorą udział w im-
prezach kulturalno-rekreacyjnych, promocji działań profilak-
tyczno-wychowawczych w środowisku zamieszkania oraz 
tematycznych happeningach. 

Ważną formą wychowania obywatelskiego były „Sejmiki 
dziecięce” o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym pod 
hasłem „Z podwórka do parlamentu”. Wymienione i wiele 
innych form pracy ogniskowej sprawiały, że podopieczni ko-
nińskich placówek pisali artykuły do czasopisma „Ognisko” 
wydawanego przez KKWR oraz redagowali własną gazetkę 
„Drzewko”, która w konkursie krajowym otrzymała I nagro-
dę. Środowiskowe ogniska wychowawcze stały się drugim 
domem dla podopiecznych z poczuciem bezpieczeństwa 
i możliwością wyrównywania szans życiowych, co jest głów-
nym celem pracy ognisk. Obecnie nasi podopieczni, zgodnie 
z ich postulatami, to już nie są dzieci ulicy, lecz dzieci gorszych 
szans którym uczestnictwo w ognisku stwarza szansę na 
lepszy start życiowy, zdobycie zawodu i dobre ułożenie sobie 
dorosłego życia. W tych placówkach uczą się pełnienia ról 
społecznych, samorządności, aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu środowiska lokalnego, wpływając również na dokonywanie 
zmian na rzecz społeczności. 

Specjalnością konińskiego TPD są Rodzinne Turnieje 
Kulturalno-Rekreacyjne. Pandemia COVID-19 przerwała 
ich organizowanie. Czy, gdy pojawi się taka możliwość, 
wrócą do kalendarza TPD? 

Rodzinne Turnieje organizowane są w Koninie od 1997 
roku pod hasłem „Energia pokoleń”. Do tej pory brały w nich 
udział m.in. ogniska z regionów wielkopolskiego, zachod-
niopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego. Podkreślając 
wagę wychowawczą, integracyjną, a nawet kulturotwórczą 
tych turniejów pragnę serdecznie podziękować samorządowi 
wielkopolskiemu, władzom wcześniej wojewódzkim, obecnie 
powiatowym i gminnym za udział w ponoszeniu kosztów 
i przygotowywanie uczestników. Czy turnieje wrócą? Oczywi-
ście, będą kontynuowane, z uwagi na duże zainteresowanie 
środowisk gminnych i miejskich. Chcę podkreślić znaczące, 
coroczne wydarzenie środowiskowe z udziałem społeczności 
lokalnej, którym są Integracyjne Festyny Rodzinne w „Zdro-

wym stylu” organizowane z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta Konina. Na 
uwagę zasługuje fakt, że w roku 2012 zostaliśmy laureatem 
wielkopolskiego konkursu „Działania godne uwagi”, w którym 
zaprezentowane były konińskie ogniska jako forma środowi-
skowego wsparcia dziecka i rodziny. 

Pani aktywność, nie tylko krajowa, daje możliwość 
porównania działalności na rzecz dzieci ulicy u nas i w in-
nych krajach. 

Będąc członkiem Krajowego Komitetu Wychowania Reso-
cjalizującego, miałam możliwość uczestniczenia w wyjazdach 
zagranicznych, organizowanych w ramach wymiany doświad-
czeń, oraz w wielu konferencjach krajowych. Przyjrzałam się 
tego rodzaju formom opieki nad trudnymi dziećmi w Finlandii, 
Francji, Szwajcarii i Niemczech. Znam nasz dorobek, naszą 
aktywność w tej dziedzinie. Nie mamy się czego wstydzić, 
choć oczywiście wiele jest jeszcze do poprawienia.

Mam też pytanie, czy – w związku z pandemią COVID-19  
– wielomiesięczny okres wyłączenia dzieci i młodzieży 
z normalnego procesu nauki w szkołach wymagać będzie 
podjęcia szczególnych działań i specjalnej opieki wobec 
podopiecznych ognisk? 

Skutki pandemii to nowe zjawisko, jeszcze nie w pełni 
rozpoznane. Rzeczywiście wyłączenie dzieci i młodzieży 
z normalnego toku szkolnego stworzyło zagrożenia natury 
psychologicznej i psychicznej. Mamy sporo sygnałów, że 
wielu rodziców nie radzi sobie z wychowywaniem swoich 
dzieci i ich odpowiednim prowadzeniem. Jestem przeko-
nana, że dla szkół, pedagogów, ale także organizacji jak 
KKWR i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pojawią się, zresztą 
już są, problemy, z którymi będziemy się musieli zmierzyć 
i starać się im zapobiegać. W tym celu realizujemy już obec-
nie projekty, niwelując skutki funkcjonowania dzieci i rodzin 
w pandemii. 

Proszę przyjąć gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia 
działalności Krajowego Komitetu Wychowania Resocjali-
zującego. Z wielką radością mówimy i piszemy o dokona-
niach w tej dziedzinie konińskiej od 2008 roku delegatury 
Komitetu przy Zarządzie Powiatowym TPD. 

Bardzo dziękuję. Korzystam z okazji, by podziękować prze-
wodniczącemu i pomysłodawcy KKWR Wiesławowi Kołakowi 
i zespołowi działaczy, w tym Irenie Malanowskiej i Henrykowi 
Romańczukowi. W naszej pamięci pozostanie dyrektor Ośrod-
ka Metodycznego KKWR do roku 2018 Barbara Głowacka. 
Przekazuję gratulacje i wyrazy uznania za osiągane w tych 
latach sukcesy, które wciąż mają inspirującą i motywującą silę, 
dobrze służąc dzieciom i młodzieży. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Ryszard Sławiński

Podczas II Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy, które było konferencją międzyna-
rodową z udziałem delegatów z 9. państw, przyjęto polską definicję dzieci 
ulicy. Upowszechnia się hasło „Zróbmy wszystko, aby dzieci wychowywały 
się w rodzinach własnych”. 
Z czasem na wniosek dzieci, które nie chciały być nazywane dziećmi 
ulicy, zaczęto używać określenia „dzieci gorszych szans” jako bardziej 
adekwatnego do działalności KKWR i TPD.
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Zaczęło się od artykułu „Szansa dla wszystkich” Wiesła-
wa Kołaka, opublikowanego w „Przyjacielu Dziecka” w roku 
1987, w którym autor przedstawił swój plan stworzenia sieci 
środowiskowych ognisk wychowawczych. Pomysł cieszył się 
szerokim zainteresowaniem, toteż wkrótce został powołany 
Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, którego 
celem było organizowanie szeroko rozumianej pomocy dzie-
ciom. Na przełomie 1989 i 1990 roku, w okresie tzw. transfor-
macji ustrojowej wiele rodzin znalazło się w bardzo trudnej 
sytuacji: bezrobocie, bieda, alkoholizm, awantury domowe 
odbijały się negatywnie na dzieciach, które, nie mając poczu-
cia bezpieczeństwa w swoich domach, często szukały towa-
rzystwa i zajęcia na ulicach, gdzie były narażone na kontakty 
z grupami przestępczymi, narkotykami i inne zagrożenia. 
Wtedy zaczęły powstawać pierwsze środowiskowe ogniska 
wychowawcze TPD w Warszawie, po trzech latach istniało już 
75 takich placówek, a po dalszych kilku latach funkcjonowało 
ich około 400 w całym kraju. 

Wiesław Kołak w „Przyjacielu Dziecka” pisał: Cechą wy-
różniającą spośród innych placówek o zbliżonym profilu jest 
to, że praca z potrzebującymi dziećmi i ich rodzicami opiera 
się na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza w praktyce? 
Dla wszystkich poszukujących wsparcia rodzin, drzwi ognisk 
były i są otwarte. Każde dziecko może zgłosić się do placów-
ki i być ciepło przyjęte zarówno przez wychowawców, jak  
i kolegów. Rodzice natomiast mogą liczyć na pomoc peda-
gogiczną w trudnościach wychowawczych oraz w utrzymaniu 
trwałej, emocjonalnej więzi ze swoim dzieckiem.

Ognisko drugim domem 

Środowiskowe ogniska wychowawcze miały przede 
wszystkim pełnić rolę drugiego domu, ciepłego, przyjaznego, 
oferującego ciekawe zajęcia. Dzieci przychodzą do ogniska 
z poranioną duszą – napisała w pracy nadesłanej na konkurs 
KKWR jedna z wychowawczyń Małgorzata Sembrat oraz o tym, 
w jaki sposób w ogniskach leczy się dziecięce traumy.

W ogniskach dzieci mogą liczyć na posiłek, pomoc 
w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc 
w odrabianiu prac domowych i w nauce, dzięki czemu 
otrzymują promocję do następnych klas i likwidowana jest 
drugoroczność. Wychowawcy dbają również o kreatywną or-
ganizację czasu wolnego swoich podopiecznych, pomyślną 
integrację i atmosferę wolną od agresji i kłótni, czyli zjawisk, 
z którymi część dzieci mierzy się na co dzień w domu. Jak 

ŚRODOWISKOWE OGNISKA WyCHOWAWCZE TPD

Wciąż są potrzebne

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstały z potrzeby niesie-
nia pomocy dzieciom z trudnych i ubogich środowisk. Dzisiaj placówki te poza polepszaniem jakości 
życia najmłodszych, stwarzaniem im bezpiecznego miejsca, w którym mogą poczuć się jak w domu, 
pełnią także inne ważne funkcje. Warto prześledzić najpierw historię tych inspirujących miejsc, żeby 
następnie zapytać, z jakich powodów są dzieciom nadal potrzebne.

możemy przeczytać na stronie internetowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci: Ogniska stanowiły pierwsze próby opieki 
środowiskowej w miejscu zamieszkania. Stwarzały warunki do 
uzyskania pomocy dla dzieci słabo uczących się, były miej-
scem zabaw, rozwijania inicjatyw, umiejętności współżycia 
w grupie. Obecnie dla wielu dzieci, przede wszystkim z rodzin 
ubogich, żyjących w niekorzystnych warunkach mieszkanio-
wych, mających często niepowodzenia w nauce szkolnej, 
sprawiających trudności wychowawcze, ogniska są szansą 
na prawidłowy rozwój poznawczo-społeczny. Dodajmy, że 
ważnym celem programów realizowanych w ogniskach jest 
zapobieganie kierowaniu dzieci do domów dziecka. Służy 
temu m.in. współpraca z rodzicami podopiecznych. Hasło 
Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach 
własnych jest aktualne i w wielu przypadkach skuteczne. 
Rodzina, która otrzyma odpowiednie wsparcie np. dzięki 
pomocy pedagoga rodzinnego, może prawidłowo wykony-
wać obowiązki opiekuńcze i wychowawcze wobec własnych 
dzieci.

Można żyć inaczej – przesłanie dla wszystkich

Poza niesieniem pomocy dzieciom, które nie miały 
odpowiedniego startu w życiu, ogniska środowiskowe peł-
nią jeszcze inną ważną funkcję. Z czasem na ogniskowe 
spotkania zaczęła uczęszczać młodzież z nieco lepiej sytu-
owanych finansowo rodzin. Dzięki takiej integracji i wspól-
nym rozmowom, przy których nie ma podziału na osoby 
z biednych i zamożnych rodzin, dzieci mogą poznać siebie 
nawzajem, podzielić swoimi problemami, nawiązać przyjaź-
nie. Takie placówki pokazują, że można żyć inaczej zarówno 
tym, którzy nie wierzyli w swoje możliwości i perspektywy, 
jak i dzieciom, które być może nie zdawały sobie sprawy, 
że część ich rówieśników mierzy się z poważnymi trudno-
ściami. Przyjaźnie budowane w takich miejscach, opierają 
się na zrozumieniu, zaufaniu i trwałości. Środowiskowe 
ogniska wychowawcze pomagają najmłodszym odnaleźć 
w życiu najcenniejsze wartości i uwierzyć w dobro. Liczne 
świadectwa dorosłych już wychowanków ognisk TPD są 
tego najlepszym dowodem. 

Przemek, obecnie absolwent szkoły wyższej na kierunku 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi napisał: W ognisku poznałem 
wspaniałych wychowawców, którzy pokazywali mi inny, lepszy 
świat. Zawdzięczam im bardzo wiele i nie wyobrażam sobie, jak 
wyglądałoby moje życie bez tego miejsca i bez tych ludzi. Oni 
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traktują każde dziecko z miłością, jak swoje własne. W pewnej 
chwili zrozumiałem, że ognisko stało się moim drugim domem, 
w którym czuję się nawet bardziej bezpiecznie i beztrosko niż 
w rodzinnym domu. 

O wyjątkowych przyjaźniach nawiązanych w ognisku TPD 
pisała również Renata: Pierwsza rzecz, która mnie urzekła, 
to gościnna atmosfera. Wszyscy przyjęli mnie z radością, byli 
życzliwi, uśmiechnięci, przyjęli mnie jak swoją. Tutaj poznałam 
później moich pierwszych przyjaciół.

Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD to także prze-
strzeń do poszukiwania własnej tożsamości. Niezależnie od 
statusu społecznego, każdy młody wychowanek mierzy się 
na pewnym etapie swojego życia z wieloma problemami, 
związanymi np. z okresem dojrzewania, niemożnością zna-
lezienia własnych zainteresowań czy pasji. Z pomocą wspie-
rających „cioć”, czyli wychowawczyń, zawsze gotowych do 
wysłuchania podopiecznych, dzieci odnajdują tu bezpieczne 
miejsce, w którym mogą poznawać nie tylko innych, ale także 
siebie samych, o czym pisze Justyna: Do Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego TPD „Puchatek” w Olecku zaczę-
łam uczęszczać jako 7-letnie dziecko i spędziłam tu swoje 
dzieciństwo aż do 17 roku życia. Będąc wychowanką, brałam 
udział w pracach Rady Ogniska. Dzięki temu nauczyłam się sa-
morządności i planowania zajęć. Ponieważ ładnie śpiewałam, 

często wygrywałam konkursy. Dzięki temu nabrałam pewności 
siebie i odwagi. Najważniejsza była jednak dla mnie atmosfera 
panująca w ognisku. To dzięki ludziom, z którymi spędziłam 
czas, nauczyłam się rozwiązywać najtrudniejsze problemy. 
Nauczyłam się rozumienia innych i tolerancji. Nauczyłam się 
także wypowiadania swoich myśli.

Dzięki pomocy TPD wielu podopiecznych odnalazło swoją 
drogą zawodową, zdobyło szansę na lepszą przyszłość. Tak 
było w przypadku Agaty z Zamościa, która pisze: Jestem 
nauczycielką języka niemieckiego w szkole średniej oraz tłu-
maczem przysięgłym języka niemieckiego. Gdy byłam 11-letnią 
dziewczynką, za pośrednictwem TPD w Zamościu wyjechałam 
na wakacje do Niemiec. Tam przez trzy tygodnie przebywałam 
w niemieckiej rodzinie i spędzałam czas ze swoją rówieśnicz-
ką Katią, córką rodziny, która mnie gościła. Pomimo bariery 
językowej czułam się tam dobrze, gdyż mama Katii troszczyła 
się o mnie nie mniej niż o własną córkę. [...] Przed maturą 
zdecydowałam się na kontynuację nauki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, gdzie studiowałam filologię germańską. 
Na ten wybór miały wpływ moje wakacyjne wyjazdy z TPD do 
Niemiec. 

W jaki sposób potoczyłby się los tych wszystkich osób, 
gdyby nie obecność w ich życiu środowiskowych ognisk wy-
chowawczych? Gdzie samotne, często zupełnie zagubione 

młode osoby, szukałyby ratunku? Nie da 
się łatwo odpowiedzieć na te pytania, ale 
faktem jest, że to właśnie dzięki ogniskom 
TPD, wiele dzieci mogło odnaleźć swo-
ją drogę, uwierzyć w marzenia i znaleźć 
wspierających ludzi. 

Czy ogniska środowiskowe wciąż są 
potrzebne?

Sytuacja dzieci od czasu powstawa-
nia pierwszych ognisk opiekuńczo-wycho-
wawczych zmieniła się na lepsze. Dzisiaj 
mniej rodzin boryka się z tak trudnymi 
problemami jak w tamtym okresie. Może 
pojawić się więc pytanie: czy ogniska śro-
dowiskowe TPD wciąż są potrzebne? Jaką 
pełnią funkcję w 2021 roku? Tej refleksji 
towarzyszyć powinno wciąż żywe hasło 
Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały 
się w rodzinach własnych, wymienione 
we wspomnianym już artykule Wiesława 
Kołaka „Szansa dla wszystkich”. Mimo 
zmian, które niewątpliwie zaszły od tam-
tego czasu, potrzeby dzieci są takie same 
– chęć bycia wysłuchanym, zaopiekowa-
nym, ważnym dla kogoś. Dzieci, również 
te z dobrą sytuacją finansową, mierzą 
się z wieloma trudnościami i dylematami, 
którym mogą stawić czoło w bezpiecznej 
przestrzeni, jaką tworzą ogniska Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.

 Natalia Borzuta
 

Autorka jest studentką Wydziału Filologii Polskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim.

Fo
t. 

R
af

ał
 K

lim

Podczas zajęć plastycznych podopieczni środowiskowych ognisk wychowawczych rozwijają wyobraźnię  
i kreatywność.
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Dostępność opieki nad dziećmi do lat 3 uzależniona jest od 
ich różnorodności i usytuowania w środowisku, odległości od 
miejsca zamieszkania, ale także od wysokości odpłatności rodzi-
ców za żłobek czy inne formy opieki. Podejmując decyzję o po-
wierzeniu dziecka zorganizowanej opiece, rodzic, najczęściej 
matka, bierze pod uwagę opłacalność podejmowania pracy, czyli 
otrzymywane zarobki. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych środo-
wisk miejsko-wiejskich, ale również nierzadko wielkomiejskich.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby różnych 
form opieki nad małym dzieckiem. Niemniej jednak potrzeby, 
przy wzrastającej świadomości rodzicielskiej, nadal nie są 
zaspokajane. O liczbie publicznych żłobków i innych form 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz liczbie w nich miejsc decydują 
lokalne władze, gdyż gminy mogą tworzyć i prowadzić tego 
typu formy opieki, jednak nieobligatoryjnie, a słowo „mogą” 
oznacza, że nie muszą. 

Na koniec 2018 r. (dane ze sprawozdań MRPiPS) w 930 
gminach czyli w 38% gmin w Polsce funkcjonowały instytucje 
opieki takie jak: żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opieku-
nowie. Odsetek dzieci objętych tymi formami opieki w wieku 
do lat 3 stanowi około 13%. W około 80% gmin wiejskich nie 
ma żłobków lub klubów dziecięcych. Tylko około 27% gmin 
miejsko-wiejskich oferuje opiekę dla dzieci do lat 3 (wg badań 
Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego).

Opieka nad małymi dziećmi 

Zanim pójdą do przedszkola

O liczbie publicznych żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz liczbie w nich 
miejsc decydują lokalne władze, gdyż gminy mogą tworzyć i prowadzić tego typu formy opieki, 
jednak nieobligatoryjnie, a słowo „mogą” oznacza, że nie muszą.

Przykładem rozwiązania problemu „użłobkowienia” jest 
przyjęty po 2009 roku przez oświatę system „uprzedszkolnie-
nia” poprzez wprowadzenie obowiązkowego dofinansowania 
niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (75% 
dofinansowania w przedszkolach oraz 40 % w punktach i ze-
społach wychowania przedszkolnego, w porównaniu do tych 
kosztów, jakie gmina ponosi w publicznych przedszkolach na 
jedno dziecko). 

Koszty i decyzje

Jeżeli w gminie nie ma publicznego przedszkola, dofi-
nansowanie ustala się na podstawie kosztów z sąsiedniej 
gminy. Gmina, na terenie której prowadzone jest niepubliczne 
przedszkole (punkt), automatycznie obciąża kosztami gminę, 
z terenu której dziecko jest w nim umieszczone. 

Analogicznie należałoby przyjąć dofinansowanie do nie-
publicznych form opieki: wspomniane wyżej 75% w żłobkach 
i 40% w klubach dziecięcych, w porównaniu do kosztów pono-
szonych przez gminę w publicznym żłobku na jedno dziecko.

Obecnie art. 60 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 daje samorządom możliwość, ale nie obowiązek, 
dofinansowania podmiotów prowadzących żłobek. Jednak 
nawet, gdy gminy je dofinansowują, to kwoty na jedno dziecko 

nie odnoszą się do rzeczywistych 
kosztów ponoszonych na każdą 
z tych form opieki, gdyż wysokość 
tych kwot jest uznaniowa.

Koszt pobytu dziecka w żłob-
ku jest dwukrotnie wyższy niż 
w przedszkolu; dofinansowanie na 
niepubliczne przedszkola wynosi 
średnio ok. 600–900 zł. W przed-
szkolu 1 nauczyciel przypada na 
nie więcej niż 25 dzieci. Trzeba też 
zauważyć, że na dziecko z niepeł-
nosprawnością zapisane do przed-
szkola przyznawane jest znacznie 
wyższe dofinansowanie z budżetu 
państwa. 

W żłobku 1 opiekun dziecięcy 
może mieć pod opieką nie więcej 
niż 8 dzieci. Zaś w przypadku ko-
rzystania z tej opieki przez dziecko 
niepełnosprawne na jednego opie-
kuna w grupie nie może przypadać 
więcej niż 5 dzieci. To powoduje, że 

Żłobek TPD „Słoneczko” w Stargardzie
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wzrastają koszty pobytu dziecka w żłobku, co oznacza także 
wyższą odpłatność rodziców. Należy dodać, że dofinansowanie 
przez samorządy żłobków i innych form opieki nad dziećmi do 
lat 3 występuje zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, 
zaś w znikomym stopniu w środowiskach małomiasteczkowych 
i wiejskich, co wpływa oczywiście na ich dostępność, a więc 
i powszechność.

Potrzebne zmiany w dofinansowaniu

Dotychczas nie jest unormowana refundacja dopłat do 
żłobków dla dzieci z innej gminy, tak jak to jest w przypad-
ku przedszkoli. Wprawdzie obecnie gminy mogą zawierać 
porozumienia z inną gminą, ale taka sytuacja występuje 
bardzo rzadko. 

Niepewność organu prowadzącego (np. stowarzyszenia) 
co do otrzymywania systematycznego comiesięcznego dofi-
nansowania zniechęca potencjalnych prowadzących do or-
ganizowania żłobków i inwestowania w takie przedsięwzięcia, 
ponieważ musieliby oni liczyć na dopłaty rodziców wynoszące 
wg cen na dzień dzisiejszy 1000 – 2000 tys. złotych. Młodych 
rodzin oczywiście nie stać na takie dopłaty za żłobki, co jak 
można przewidywać wpłynie negatywnie na rozwój i upo-
wszechnianie tych form opieki. 

W 2018 r. 57,1% niepublicznych żłobków i klubów dziecię-
cych otrzymało dofinansowania od samorządów wynoszące 
200-500 złotych, jednak tylko w bogatszych gminach. Pozo-
stałe to mniejsze aglomeracje, które nie dofinansowują tych 
form opieki, gdyż często ich na to nie stać albo, o czym już 
było wyżej, „mogą, ale nie muszą”. Wypada zapytać retorycz-
nie: Czy w tych środowiskach nie mieszkają młode rodziny? 
Czy młode mamy nie chcą iść do pracy? 

Co więc robić, aby zwiększyć dostępność żłobków i innych 
form opieki nad małym dzieckiem? Wiąże się z tym pewne 
ryzyko, wynikające z potrzeby zagwarantowania opłacalności 
przedsięwzięcia podejmowanego przez organy prowadzące 
wspomniane formy opieki, zwłaszcza niepubliczne.

Na pewno warunkiem jest zmiana dobrowolności ich do-
finansowania przez władze samorządowe na obowiązkowe 
dopłaty do publicznych i niepublicznych form opieki wsparte 
dotacją z budżetu państwa oraz zapisami zawartymi w obo-
wiązującej ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
a także w corocznym resortowym programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”.

Warto podkreślić, że systemowe dofinansowanie określo-
nych form opieki dla małych dzieci z budżetów samorządów 
i państwa uwolniłoby rynek żłobków i klubów dziecięcych, a 
w rezultacie przybywałoby tych placówek przede wszystkim 
dzięki zachęceniu osób prawnych (np. stowarzyszeń) i osób 
fizycznych do ich organizowania i prowadzenia. Podobnie 
jak stało się to w przypadku upowszechniania wychowa-
nia przedszkolnego. Przykładem może być województwo 
zachodniopomorskie, gdzie w roku 2006 tylko 7,3% dzieci 
wiejskich objętych było wychowaniem przedszkolnym. Dzi-
siaj jest to około 80%, co oznacza osiągnięcie standardu 
europejskiego.

Zygmunt Pyszkowski
Prezes Zachodniopomorskiego

Oddziału Regionalnego TPD
w Szczecinie

Przygotowania Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci do wypoczynku 
letniego w 2021 roku

Wakacyjne atrakcje

Więcej dzieci i młodzieży wyjedzie na kolonie, 
obozy i wycieczki oraz dobrze spędzi wolny 
czas w ramach zajęć organizowanych przez 
TPD w mieście i na wsi. 

Przewiduje się, że w tym roku w różnych formach wypo-
czynku wakacyjnego, organizowanego przez TPD w całym 
kraju, weźmie udział ponad 23 tysiące dzieci, znacznie więcej 
aniżeli podczas wakacji w ubiegłym pandemicznym okresie, 
kiedy to tylko 13514 dzieci korzystało z akcji letniej. 

Oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizują 157 
turnusów, będą to kolonie wypoczynkowe oraz obozy specja-
listyczne. Weźmie w nich udział łącznie około 7400 uczestni-
ków. (W ubiegłym roku zorganizowano 66 turnusów dla 2655 
uczestników). 

Będzie także więcej turnusów rehabilitacyjnych, których 
TPD zorganizuje w tym roku 27 (w 2020 r. było 17), weźmie w 
nich udział 1080 niepełnosprawnych uczestników, dwukrotnie 
więcej niż w roku poprzednim. 

Jak w każde wakacje, odbędą się wycieczki krajoznawcze, 
wyjazdy integracyjne i terapeutyczne oraz biwaki. Razem tzw. 
małych form wypoczynku będzie 85 dla około 3250 uczestni-
ków (w ub. roku 2050 osób). 

Również więcej dzieci weźmie udział w stacjonarnych ak-
cjach wypoczynkowych w miejscu zamieszkania. Zgłoszono 
już 11145 dzieci, z czego 526 w miastach, gdzie będą zorga-
nizowane 293 turnusy w ramach akcji „Lato w Mieście” i 3619 
osób na wsi, gdzie odbędzie się 155 turnusów w ramach akcji 
„Lato na Wsi”. Liczba dzieci, które skorzystają z tych form wy-
poczynku jest porównywalna z danymi z roku 2019. To dobre 
prognozy także na następne lata. 

Liderem w organizowaniu stacjonarnych form wypoczynku 
jest Zachodniopomorski Oddział Regionalny, który zgłosił 
zorganizowanie 226 turnusów dla 4262 uczestników. Jeśli cho-
dzi o obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży liderami są: Pod-
karpacki Oddział Regionalny TPD, organizujący 29 turnusów 
dla 1277 uczestników, Dolnośląski Oddział Regionalny 
TPD z planowanymi 23 turnusami dla 1400 uczestników oraz 
Mazowiecki Oddział Regionalny TPD, który przygotował 
21 turnusów dla 1190 uczestników. Natomiast Podkarpacki 
Oddział Regionalny TPD zorganizuje najwięcej turnusów 
rehabilitacyjnych, będzie ich 8 dla 347 niepełnosprawnych 
uczestników (w roku 2020 było 6 turnusów dla 185 niepełno-
sprawnych uczestników).

W następnym numerze „Przyjaciela Dziecka” zamieścimy 
informacje podsumowujące przebieg akcji letniej TPD w całym 
kraju.

Opracowała: Irena Malanowska
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Kiedy w 1989 roku powstawały pierwsze środowiskowe 
ogniska wychowawcze, miały to być z założenia placówki 
profilaktyczne. Oferta ognisk stanowiła skuteczną przeciwwa-
gę dla niekontrolowanego spędzania przez dzieci i młodzież 
czasu na ulicy. Dziś, wraz z upowszechnieniem dostępu do 
internetu konflikty rówieśnicze, różne formy agresji i poniża-
nia, coraz częściej są przenoszone ze świata realnego, także 
z ulicy, do sieci. Przybierają formę hejtu, nierzadko mowy 
nienawiści. Jak mówił na konferencji zorganizowanej przez 
TPD w Koszalinie współpomysłodawca projektu „Cyfrolatki” 
Wojciech Ronatowicz: My wychowaliśmy się na podwórkach. 
Dziś dzieci też wychowują się na nich, ale specjaliści nazywają 
je cyberpodwórkami. 

Czy dorośli mają kontrolę nad tym, jak młodzi ludzie spę-
dzają czas w cyberprzestrzeni? Czy rozmawiają z dziećmi 
o tym, że internet jest cennym źródłem wiedzy, informacji, 
rozrywki, ale także, że funkcjonowanie w świecie wirtualnym 
niesie ze sobą zagrożenia? Inne, ważne pytanie: czy młodzi 
ludzie wiedzą, jak komunikować własną opinię w taki sposób, 
by nie obrażać innych?

Ogólnopolskie badania wykazują, że rodzice, nauczyciele 
i opiekunowie w większości nie mają kontroli nad tym, jak 
młodzież spędza czas w świecie wirtualnym. Dlaczego tak się 
dzieje? Wielu dorosłych bagatelizuje zagrożenie. Większości 
brak jest umiejętności i kompetencji cyfrowych, często nie wie-
dzą jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci: na 
czym polega kontrola rodzicielska, co można zrobić, gdy młody 
człowiek doświadcza hejtu bądź sam jest jego sprawcą. 

Musimy przekonać młodych ludzi, że z hejtem można i trzeba walczyć

Projekt „Cyfrolatki”

Wraz z upowszechnieniem dostępu do internetu konflikty wśród rówieśników, różne formy 
agresji i poniżania coraz częściej są przenoszone ze świata realnego, także z ulicy, do sieci.

 Potrzebna jest edukacja 

Potrzebna jest edukacja rodziców, wychowawców, a także 
działania profilaktyczne adresowane do młodych użytkow-
ników internetu. Potrzebę takich kompleksowych działań 
dostrzega Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzięki wsparciu 
finansowemu PEPCO od marca do grudnia 2019 roku reali-
zowany był w środowiskowych placówkach TPD pilotażowy 
projekt szkoleniowo-profilaktyczny „Cyfrolatki”. 

Projekt składa się z części diagnostycznej oraz warsztatowej. 
Skierowany był do podopiecznych oraz kadry pedagogicznej 
25 środowiskowych ognisk wychowawczych prowadzonych 
przez TPD w Warszawie, Krakowie, Koninie, Zamościu oraz Ło-
dzi. Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, młodzi 
ludzie byli bardzo otwarci na przekazywaną wiedzę, angażowali 
się w proponowane w czasie warsztatów zadania. Obecnie do 
realizacji programu przystępują kolejne placówki. 

Pokłosiem pierwszej edycji projektu jest publikacja autor-
stwa Wojciecha Ronatowicza, Bereniki Anders-Mosakowskiej 
oraz Łukasza Andersa Cyfrolatki. Profilaktyka cyberprzemocy, 
hejtu i mowy nienawiści w placówkach TPD. Lekturę publikacji 
polecić można nie tylko kadrze pedagogicznej placówek śro-
dowiskowych, ale także nauczycielom oraz rodzicom. Znajdą 
w niej diagnozę e-zachowań podopiecznych środowiskowych 
placówek, uwagi praktyczne dotyczące bezpiecznego funk-
cjonowania dzieci w świecie wirtualnym oraz zadań dorosłych. 
Szczególnym wsparciem dla pracy wychowawców są scena-
riusze zajęć dla różnych grup wiekowych.

 Diagnoza e-zachowań 
podopiecznych TPD

Czy podopieczni TPD są narażeni na 
hejt i mowę nienawiści? Jak postrzegają 
przyczyny hejtu oraz jak reagują? Czy ro-
dzice rozmawiają z dziećmi o bezpieczeń-
stwie w sieci? Czy korzystają z aplikacji 
lub oprogramowań służących do kontroli 
rodzicielskiej? 

Zagadnienia te były przedmiotem ba-
dań ankietowych przeprowadzonych przez 
Wojciecha Ronatowicza wśród podopiecz-
nych objętych programem placówek. Wy-
nika z nich, że ponad połowa rodziców 
nie rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie 
w sieci. Blisko połowa badanych dzieci 
wskazała, że ma pełną swobodę korzy-
stania z internetu. Tylko niespełna 20% Fo
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Program „Cyfrolatki” – zajęcia zorganizowane przez TPD w Krakowie
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respondentów potwierdziło, że rodzice kontrolują ich czas 
przebywania w sieci, instalując kontrolę rodzicielską. 

Wyniki diagnozy e-zachowań podopiecznych TPD potwier-
dzają, że rozmowy rodziców z dziećmi na temat korzystania 
z internetu sprowadzają się najczęściej do kwestii limitowania 
jego dostępu. Dorośli uczą dziecko już od najmłodszych lat 
postrzegać korzystanie z urządzeń ekranowych jako pewną 
formę nagrody lub kary za odpowiednie zachowanie lub wyni-
ki w nauce. Takie podejście – jak zauważa W. Ronatowicz- nie 
jest skuteczne: powoduje jedynie gloryfikowanie internetu 
przez dziecko. Potrzebna jest rozmowa, wyjaśnianie, jak 
mądrze korzystać z sieci, jakie mogą być zagrożenia, jak się 
przed nimi chronić.

 Reagowanie na hejt i mowę nienawiści

Ważną informacją zarówno dla rodziców, jak i wychowaw-
ców są informacje na temat doświadczania cyberprzemocy 
przez podopiecznych TPD. Według badań Najwyższej Izby 
Kontroli 52 % internautów w wieku 12-17 lat przyznało, że 
spotkało się w sieci z przemocą werbalną, niemal połowa 
badanych (47 %) doświadczyła wulgarnego wyzywania, co 
piąty poniżania, ośmieszania i upokarzania (21%); a co szósty 
był zastraszany i szantażowany (16%). Zebrane w diagnozie 
„Cyfrolatków” dane, są zbliżone do powyższych wyników 
badań ogólnopolskich. 

Bardzo rozpowszechnione jest posiadanie profilu w serwi-
sie społecznościowym. Warto podkreślić, że ten rodzaj ak-
tywności w sieci najbardziej związany jest z narażeniem na 
hejt i mowę nienawiści, naruszenie prywatności. Badania 
pokazują też, że podopieczni TPD zdecydowanie usprawie-
dliwiają reagowanie na hejt, kiedy dotyka on ich rodzinę lub 
przyjaciół. Niepokoi fakt, że jest to często natychmiastowa 
reakcja emocjonalna, słowo za słowo. 

Zalecaną metodą jest brak reakcji, co jest trudne do za-
stosowania przez młodych ludzi. Dlatego też konieczne jest 
prowadzenie przez rodziców, wychowawców lub trenerów roz-
mów i ćwiczeń na temat reagowania na hejt, uświadamianie 
dzieciom i młodzieży, że reakcja emocjonalna tylko prowokuje 
hejtera do dalszych wypowiedzi. Jak pokazują przytoczone 
wcześniej liczby, coraz więcej młodych ludzi miało do czynie-
nia ze zjawiskami mającymi znamiona hejtu lub mowy niena-
wiści. Niestety, wyniki polskich badań wskazują – jak podkreśla 
W. Ronatowicz, autor badań wśród podopiecznych TPD – na 
bezwzględną zależność, z której wynika, że im większy jest kon-
takt z mową nienawiści w otoczeniu, tym bardziej młodzi ludzie 
się z nią oswajają. Można zaobserwować w ostatnich latach 
niepokojące zjawisko zobojętnienia, zmniejszenia się wrażli-
wości młodych ludzi na występowanie mowy nienawiści.

Rola rodziców 

Wnioski z diagnozy zostały wykorzystane w części publika-
cji dedykowanej rodzicom. W jaki sposób od najmłodszych lat 
przeciwdziałać uzależnieniu dzieci od urządzeń ekranowych? 
Jakie treści są szczególnie niebezpieczne? W jaki sposób 
ustalić zasady korzystania z internetu? 

Szczególnie niebezpieczne dla młodszych dzieci mogą 
być treści zawarte w grach pobranych na telefon lub tablet. 
Tu zadaniem rodziców jest znajomość dostępnej w sklepach 
internetowych klasyfikacji wiekowej gier, zaleca się także 

wcześniejsze sprawdzanie treści tych gier. Kolejne zagrożenie 
związane z grami to możliwość nawiązywania kontaktu z in-
nymi graczami. Stąd ważnym zadaniem rodziców jest ostrzec 
dzieci przed podawaniem swoich danych osobowych, zadbać 
o anonimowość dziecka w sieci. Konieczna jest także blokada 
w internecie treści dla dorosłych, wybór aplikacji, z których 
dziecko może korzystać. Co istotne, wszystkie metody kon-
troli rodzicielskiej są bezpłatne i dostępne w większości 
nowych telefonów i smartfonów. Jednakże, jak podkreśla 
W. Ronatowicz: Żadne oprogramowanie, nawet najdroższe, 
nie zabezpieczy dziecka tak, jak rozmowa i przebywanie z nim 
na co dzień, również wtedy, gdy jest on-line.

Kolejne pytanie: jak wprowadzić domowe zasady korzysta-
nia z internetu? Zakazy nie działają, nie są skuteczne, nawet 
jeżeli są słuszne. W internecie znaleźć można wiele opraco-
wań zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ekranowych. 
Autor badań zaleca jednak omówienie i ustalenie ich wspólnie 
z dzieckiem: Pamiętajmy, że te własne, rodzinne, wypracowane 
wspólnie ze wszystkimi domownikami są najważniejsze.

Projekt „Cyfrolatki” uwzględnia organizowanie szkoleń dla 
rodziców, spotkań z ekspertami cyberbezpieczeństwa. 

 Dotrzeć do młodych ludzi

Profilaktyka – jak tłumaczą autorzy publikacji – to wytłu-
maczenie, omówienie, na czym polega hejt i mowa niena-
wiści, czym się różnią, jakie mogą być skutki tych zjawisk, 
pokazanie, że sprawcy mogą ponieść konsekwencje prawne. 
Profilaktyka to także zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejęt-
ności, jak mają się zachować, gdy spotykają się z hejtem, jak 
mają reagować, aby nie nakręcała się spirala hejtu. 

Najważniejsze to dotrzeć do młodych ludzi z przekazem, 
że z hejtem można i trzeba walczyć, także uwrażliwić na krzyw-
dę doznawaną przez innych.

Kluczowe znaczenie ma – jak już pisałam wcześniej – ćwi-
czenie umiejętności odpowiadania na prowokację. Konieczne 
jest omówienie z dziećmi, gdzie mogą zgłosić swoje zastrze-
żenia, jak zabezpieczyć dowody hejtu i mowy nienawiści.

Trzeba także uczulać je, że nie można być obojętnym, gdy 
hejt dotyka kolegę lub koleżankę. Istotne jest, aby wspierać się 
nawzajem. Dodam w tym miejscu jeszcze, że ważne jest także 
nauczenie młodych użytkowników internetu komunikowania 
własnej opinii w taki sposób, by nie obrażać innych. Autorzy 
programu „Cyfrolatki” proponują w publikacji scenariusze 
zajęć, w czasie których realizowane są te niezwykle ważne 
zadania profilaktyczne. 

 Scenariusze zajęć są tak opracowane, aby wiedza zdo-
bywana była poprzez aktywne uczestnictwo oraz zaangażo-
wanie uczestników (dyskusje, wymiana doświadczeń, opinii, 
na temat przyczyn oraz skutków hejtu i mowy nienawiści, 
metod radzenia sobie). Godne podkreślenia jest, że projekt 
„Cyfrolatki” obejmuje także bardzo potrzebne zagadnienia, 
jakimi są: symbolika znaków związanych z mową nienawiści 
i nietolerancją oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na te 
przejawy mowy nienawiści, które wyrażają się przez symbo-
le i znaki odwołujące się do nietolerancji. W ramach zajęć 
uczestnicy mają zadanie praktyczne: wspólne usunięcie tych 
znaków z najbliższej okolicy bądź z przestrzeni wirtualnej.Od-
wołam się jeszcze w tym miejscu do diagnozy e-zachowań 
podopiecznych TPD. U kogo szukają wsparcia, gdy spotkają 
się z hejtem i mową nienawiści? Podopieczni TPD wskazują 



18 Przyjaciel Dziecka 1–6/2021

najczęściej na matkę oraz przyjaciół i kolegów; podkreślić 
trzeba, że aż jedna trzecia podopiecznych wskazuje na 
wychowawców TPD. Nie są jednak popularne wśród mło-
dych ludzi telefony zaufania (zaledwie 5% szukałoby tam 
wsparcia). Biorąc to pod uwagę autorzy projektu proponują 
także scenariusz zajęć warsztatowych na temat poradnictwa 
telefonicznego, zachęcają także do szukania tam pomocy 
w trudnych sytuacjach. Bardzo ważnym elementem propo-
nowanych scenariuszy zajęć jest zachęcanie uczestników 
do dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w tym 
np. napisanie artykułu na ten temat do gazetki lub kroniki 
szkolnej lub zamieszczenie relacji na stronie internetowej 
szkoły, ogniska czy świetlicy TPD.

 Przygotowanie liderów

Celem szkoleń jest nie tylko zdobycie przez młodych lu-
dzi wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z hejtem 
i mową nienawiści. Zajęcia warsztatowe mają ich przygotować 
do roli liderów środowiskowych, którzy wiedzę na temat hejtu 
i mowy nienawiści będą upowszechniać wśród rówieśników 
oraz w środowisku lokalnym. Liderzy mają za zadanie – przy 
pomocy odpowiednio przeszkolonych wychowawców – prze-
prowadzić zajęcia w ognisku, szkole, zorganizować mini akcję 
lokalną. 

Jak poradzili sobie z tym niełatwym przecież zadaniem 
uczestnicy pierwszej edycji szkoleń z ognisk w Koninie, Za-
mościu, Warszawie, Krakowie oraz Łodzi? Okazało się, że 
podejmowane przez nich działania były bardzo różnorodne: 
niektóre ogniska przygotowały mini akcje adresowane do 
szerokiego grona osób, inne podejmowały edukację bez-
pośrednią w placówce. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się happeningi organizowane na ulicach miast, rozdawanie 
ulotek, popularyzowanie wiedzy wśród przechodniów. W jed-
nej ze świetlic wydzielono kilka pomieszczeń, w których nie 
będzie można korzystać z telefonów komórkowych; w innych 
w atrakcyjny sposób edukowano młodszych podopiecznych, 
były quizy, gry, konkursy, przygotowywano plakaty, wymy-
ślano hasła promujące bezpieczeństwo w sieci. Adresatami 
tych działań byli nie tylko podopieczni ognisk, ale także inne 
placówki, szkoły, a nawet Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
Niektóre ogniska organizowały mini akcje jako wydarzenia 
towarzyszące większej imprezie z udziałem dzieci i dorosłych. 
W ten sposób docierały do większego grona odbiorców.

Edukacja rówieśnicza okazała się trafnym pomysłem. Jak 
stwierdza w podsumowaniu W. Ronatowicz: Zaangażowanie, 
kreatywność, sposób przekazywania wiedzy przez wycho-
wanków TPD był sukcesem całego projektu. Ogromna w tym 
zasługa kadry pedagogicznej tepedowskich placówek, która 
wspierała swoich podopiecznych w przygotowaniu tak bardzo 
różnorodnych i wartościowych działań. 

Efekty pierwszej edycji projektu „Cyfrolatki” dowodzą, jak 
bardzo ważna i potrzebna jest jego kontynuacja w kolejnych 
latach. Istnieje potrzeba włączenia profilaktyki cyberprzemocy 
do stałych zadań środowiskowych placówek TPD.

 Marzenna Kostka

Cyfrolatki. Profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w placówkach To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. Diagnoza e-zachowań wychowanków ze scenariuszami 
zajęć profilaktycznych. Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, 
Warszawa 2020

PFRON – 30 lat działalności

W tym roku przypada 30. rocznica  działalności  Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Powstanie  PFRON stanowiło  przełom w kompleksowym 
podejściu do ułatwiania osobom niepełnosprawnym pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym. Celem 
działalności Funduszu jest wyrównywanie szans i poszano-
wanie praw osób niepełnosprawnych, usuwanie barier w ich 
życiu codziennym, nauce oraz pracy. Kluczową dla realizacji 
tych zadań rolę odgrywa współpraca z pracodawcami, sa-
morządami i organizacjami pozarządowymi. 

Od samego początku swojej działalności PFRON współ-
finansuje wiele projektów organizacji pozarządowych, a 
obszary wsparcia są bardzo różnorodne, należą do nich 
m.in. rehabilitacja, informacja, doradztwo, aktywizacja zawo-
dowa i społeczna. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) od 
lat aktywnie współpracuje z PFRON, dzięki czemu możliwa 
jest realizacja wielu zadań z zakresu pomocy dzieciom z nie-
pełnosprawnościami. Szerzej na  temat działalności PFRON 
oraz współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci napisze-
my w następnym numerze „Przyjaciela Dziecka”. 

* * *

Odeszła wybitna działaczka TPD 
W dniu 14 kwietnia br. zmarła  za-

służona działaczka Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci Aleksandra Makowska, 
która w latach  1991–1992 oraz 1995–
1999 była prezesem Zarządu Główne-
go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W swoim rodzinnym mieście Piotr-
kowie Trybunalskim pełniła funkcję 
wicekuratora Oświaty i Wychowania, 
a także prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego TPD.

Kierowała organizacją ogólnopolską, jaką jest Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci, w trudnym okresie przemian i niesta-
bilnej sytuacji społecznej, reorganizacji systemów edukacji 
i pomocy społecznej, zmian statusu i zasad finansowania 
organizacji społecznych. Jako wybitna działaczka społeczna 
potrafiła sprostać tym nowym, trudnym zadaniom i pokony-
wać pojawiające się przeszkody, co niewątpliwie  wymagało  
odwagi, siły, kultury osobistej, spokoju  i wytrwałości. Jej 
wielką zasługą było to, że przez burzliwy okres transformacji 
ustrojowej TPD przeszło bez uszczerbków organizacyjnych i 
utrzymało wysoki poziom działalności. Funkcjonowały koła 
przyjaciół dzieci, aktywnie działali opiekunowie indywidualni, 
rozwijał się ruch rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 W kontaktach osobistych Pani Aleksandra była osobą 
ciepłą, życzliwą, promieniującą  pozytywną energią, którą 
chętnie obdarowywała zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jej 
przyjaznej obecności, uśmiechu, nieustannej gotowości do 
pomocy będzie nam bardzo brakowało.  

 oprac. Marzenna Kostka
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Po zakończeniu roku szkolnego, na początku wakacji, 
40-osobowa grupa dzieci z województwa dolnośląskiego, w 
wieku 8–16 lat, wyjechała na kolonie letnie do Centrum Reha-
bilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Międzylesiu pod 
Warszawą. W programie pobytu zaplanowano urozmaicone 
zajęcia, w tym różne gry i zabawy na świeżym powietrzu, 
wycieczki, zwiedzanie Warszawy, ognisko z piosenkami i 
występami artystycznymi. 

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda w „Helenowie”

Atrakcyjne spotkanie 
storii Pałacu Prezydenckiego, o harcerstwie, Krakowie, pytała 
też dzieci, czy np. tęskniły za szkołą w czasie nauki zdalnej 
w okresie pandemii. Prawie wszystkie dzieci mówiły, że wolą 
chodzić do szkoły, a nie uczyć się zdalnie. Starsi uczniowie 
mówili o swoich marzeniach dotyczących szkół średnich i 
planach na przyszłość. Były też pytania o to, jak koloniści 
spędzają czas, co im się podoba w ośrodku i na wyciecz-
kach, jakie poznali warszawskie zabytki i inne ważne miejsca. 
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Szczególną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i ich opieku-
nów była wizyta Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, która 
już po raz trzeci odwiedziła „Helenów”. Znakomitego Gościa 
przywitał dyrektor placówki Zbigniew Drzewiecki. Następnie 
Kazimierz Pleśniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Legnicy, które było organizatorem kolonii, podziękował za 
dotychczasowe spotkania z dziećmi w Pałacu Prezydenckim, 
jak i w „Helenowie”, przypomniał też historię „Helenowa”, 
podkreślając, że ośrodek powstał dzięki ofiarności Bronisławy 
(siostry Marii Skłodowskiej-Curie) i Kazimierza Dłuskich, którzy 
w 1922 roku przekazali swoją kilkunastohektarową posiadłość 
wraz zabudowaniami z przeznaczeniem na opiekę nad dzieć-
mi potrzebującymi pomocy. Poinformował także, że z okazji 
jubileuszu 100-lecia placówki przygotowywany jest sztandar 
„Helenowa”. Podziękował również za polską flagę, którą w 
Dniu Flagi 2 maja 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda 
wręczył prezesowi ZG TPD Wiesławowi Kołakowi, co przez 
członków, działaczy i sympatyków Towarzystwa w całym kraju 
zostało przyjęte jako zaszczyt i wyraz uznania dla wieloletnich 
działań stowarzyszenia, również na rzecz obywatelskiego i 
patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. 

Pani Prezydentowa, witając się, wyraziła radość ze spo-
tkania z dziećmi i odwiedzenia kolejny już raz „Helenowa”. 
Następnie podczas swobodnej rozmowy opowiedziała o hi-

Dzieci również zadawały pytania np. o to, czy Pierwsza Dama 
ogląda mecze rozgrywane na mistrzostwach piłkarskich. Te 
pogawędki toczące się na obszernym tarasie dzieci uroz-
maicały piosenkami, wspólnie śpiewanymi przez wszystkich 
uczestników spotkania.

Podczas zwiedzania „Helenowa” Pani Prezydentowa obej-
rzała najnowsze inwestycje w ośrodku: wielofunkcyjne boisko 
sportowe oraz halę hipoterapii, która umożliwia prowadzenie 
zajęć w czasie niesprzyjającej aury, np. deszczu, wiatru, czy 
mrozu.

W trakcie spotkania prezes Kazimierz Pleśniak złożył ser-
deczne podziękowanie Pani Prezydentowej za serce i dobro 
okazywane dzieciom, za wspaniałą atmosferę spotkania, 
wręczył także Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału 
Regionalnego TPD – 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku. Dzieci 
podarowały statuetkę z logo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze 
słowami Janusza Korczaka: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat, zaś jedna z uczestniczek kolonii przekazała wła-
snoręcznie wykonane szkice Zamku Królewskiego i Kolumny 
Zygmunta. W rewanżu dzieci otrzymały drobne pamiątkowe 
upominki, zostały też po raz kolejny zaproszone do zwiedza-
nia Pałacu Prezydenckiego. 

 Irena Malanowska
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Nawiązując do publikacji w poprzednim numerze „Przyja-
ciela Dziecka” przypomnę, że w średniowieczu przytułki oraz 
w XVI i XVII w. pierwsze zakłady wychowawczo-poprawcze 
(pierwotna formuła działań wychowawczych) opierały się na 
tzw. systemie celkowym, czyli odosobnieniu osób skazanych 
(czytaj: dzieci i młodzieży) w pojedynczych celach. Główny 
element poprawy charakteru upatrywano w pracy i przyucze-
niu do zawodu, gdzieniegdzie prowadzono nauczanie elemen-
tarne, szczególny nacisk kładąc na oddziaływanie moralne 
w duchu religijnym. Z czasem coraz bardziej uświadamiano 
sobie potrzebę odseparowania więźniów dorosłych, często 
recydywistów od małoletnich, co powoli stawało się faktem. 

System celkowy uzupełniały stopniowo od XIX w. placówki 
nowego typu o charakterze progresywnym, zwane przytułkami 
oraz koloniami, a także reformatoriami. Zakłady te powstawały 
z inicjatywy instytucji kościelnych, ludzi dobrej woli, a z bie-
giem czasu coraz częściej z ramienia instytucji państwowych. 
Potrzebę opieki na rzecz sierot, dzieci moralnie zaniedbanych 
i wchodzących w konflikty z prawem zgłaszał Jan Henryk Pe-
stalozzi (1746-1827). Jego pisma i praca wychowawcza stały 
się natchnieniem dla wielu orędowników pomocy społecznej, 
także na ziemiach polskich, poszukujących nowych form 
opieki wyzbytej z przymusu i karności. W duchu pedagogiki 
Pestalozziego działał na gruncie polskim Mirosław Nakwaski. 
Osiągnięcia w pracy wychowawczej były również dziełem ks. 
Bosko i zakonu Salezjanów.

Pogląd, że kara nie powinna mieć znamion zemsty, długo 
nie mógł przebić się do opinii publicznej. Za sprawą peda-
gogów i działaczy społecznych oraz osiągnięć naukowych 
dowodzono, że deprawacja charakteru jest problemem za-
korzenionym w rodzinie i środowisku, ma także związek 
z genotypem jednostki. 

W okresie pomiędzy upadkiem w 1795 roku I Rzeczypo-
spolitej a ustanowieniem w 1807 roku Księstwa Warszawskie-
go sprawy więziennictwa znajdowały się w rękach państw za-
borczych. W Księstwie Warszawskim powstał projekt ordynacji 
więziennej pn. Urządzenie więzień krajowych z lat 1809-1810. 
Kluczowym czynnikiem reformatorskim był „zamiar popra-
wy”, „względy ludzkości” i „odzwyczajenie od próżniactwa”. 
Upadek Księstwa Warszawskiego przerwał te prace, udało się 
jednak sformułować wówczas szereg wskazań dotyczących 
unowocześnienia gmachów więziennych.

Projekt reformy więziennictwa w Księstwie Warszawskim 
wyszedł spod pióra Juliana Ursyna Niemcewicza w roku 
1818 jako opracowanie pt. O więzieniach publicznych, czyli 
domach pokuty. Za kamień węgielny całego systemu peniten-

Kierunki rozwoju resocjalizacji
(przełom XVIII i XIX wieku)

W poprzednim „Przyjacielu Dziecka” opublikowaliśmy artykuł, w którym dr hab. Jacek Kulbaka, 
profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, omówił okrutny 
system karania nieletnich, dzieci i młodzieży, stosowany w okresie średniowiecza i do końca 
XVIII wieku. Poniższe opracowanie Autor poświęca nowym prądom w rozwoju penitencjaryzmu 
i stopniowemu unowocześnianiu kierunków i metod resocjalizacji, wskazując zarazem trudno-
ści i przeszkody w ich realizacji. 

cjarnego uznawał segregację więźniów z rozeznaniem stopnia 
ich zepsucia moralnego, uwzględnienie wieku, pracę i szansę 
na przedterminowe zwolnienie za dobre sprawowanie. Kate-
gorycznie sprzeciwiał się hańbiącej pracy więźniów m.in. za-
kuwania ich w kajdany. Przed personelem więziennym stawiał 
wysokie wymagania, podkreślając potrzebę posiadania przez 
pracowników odpowiednich kwalifikacji etycznych. 

Kolejne projekty reform systemu penitencjarnego opra-
cowano w Królestwie Polskim, ustanowionym na mocy Kon-
gresu Wiedeńskiego w 1815 r. Jeden z pierwszych projektów 
wyszedł w 1819 r. spod pióra Ksawerego Potockiego i nosił 
tytuł: Projekt ogólnego i szczególnego ulepszenia administra-
cji i stanu więzień publicznych w Królestwie. Autor pojmował 
pracę jako „największe dobro w życiu ludzkim”; uważał, że 
powinna być wykonywana w warsztatach i rękodzielnictwie 
więziennym. Roboty publiczne zarezerwowane były dla uwię-
zionych za najcięższe przestępstwa i zbrodnie. Odosobnienie 
więźniów uznał za korzystne w szczególnych przypadkach. 
Podkreślał potrzebę edukacji elementarnej i wychowania reli-
gijnego. Zwracał także uwagę na kwestie higieniczne i zasady 
żywienia więźniów. Potocki nie był zatwardziałym entuzjastą 
systemu celkowego. Według niego w celach powinno prze-
bywać od 2 do 4 więźniów. 

Najbardziej zapisany w pamięci potomnych był jednak 
Fryderyk Skarbek, wybitny ekonomista i wykładowca aka-
demicki, członek instytucji rządowych i inspektor więziennic-
twa oraz aktywny działacz społeczny. Uważał, że więzienia 
muszą służyć poprawie osadzonych, a nie ich pohańbieniu. 
Skarbek nie rezygnował z systemu celkowego, wierząc w do-
brodziejstwo samotności dla kształtowania postaw i charak-
teru więźnia. Szczególny akcent kładł na wychowanie przez 
pracę i naukę moralności. Wskazywał m.in. na potrzebę do-
głębnego poznania charakteru i skłonności przestępcy oraz 
jego pochodzenie. Pisał na temat roli wychowania w duchu 
poszanowania pracy, a także o sprawach przysposobienia 
zawodowego i zatrudnienia więźniów w więzieniach oraz w za-
kładach wychowawczych. Na polecenie władz administracyj-
nych dokonał inspekcji więzień w Królestwie Polskim. Z jego 
inspiracji zniesiono zakaz rozmów podczas pracy więźniów 
i zakazano kar cielesnych. U schyłku lat 20. XIX w. Skarbek 
podjął współpracę z ministrem spraw wewnętrznych Tade-
uszem Mostowskim, w ramach której został oddelegowany do 
wizytacji niemieckich, francuskich i holenderskich placówek 
wychowawczych. Uwagi na ten temat zawarł w 1830 r. w rapor-
cie pt. Zdanie sprawy z podróży po niektórych Krajach Europy 
z polecenia rządu odbytej w zamiarze zwiedzenia zakładów dla 
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ubogich i więzień, w wyniku czego w więzieniach Królestwa 
Polskiego urządzono warsztaty, a także przeprowadzono ich 
modernizację. W latach 1835–1846 uruchomiono także nowe 
więzienia w Sieradzu – 200 cel, Warszawie – 204 cele (w tym 
180 pojedynczych) w Siedlcach – 117 cel, w Płocku – 113 cel. 
U schyłku 1830 r. Fryderyk Skarbek wspólnie ze Stanisławem 
Jachowiczem zorganizował nowoczesny zakład poprawczy 
dla nieletnich – Instytut Mokotowski, opisany przez J. Korczaka 
w Niedolach dziecięcych.

Skarbek proponował wprowadzenie podziału więźniów na 
kategorie w zależności od zepsucia moralnego. Więźniowie 
całkowicie zdemoralizowani i nie rokujący poprawy mieli być 
wykluczeni ze społeczeństwa czasowo lub całkowicie. 

W 1818 r. wprowadzono pierwszy w historii prawa polskie-
go Kodeks Karzący, który zastąpił pruskie i austriackie usta-
wodawstwo karne obowiązujące na terenie Polski w okresie 
porozbiorowym, a także w okresie Księstwa Warszawskiego i 
w pierwszych latach Królestwa Polskiego.

Nadzorem nad więzieniami, domami poprawy, szpitalami 
a także zwalczaniem żebractwa i włóczęgostwa zajmowała się 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji. Komisja wi-
działa potrzebę zakładania fabryk w więzieniach i zatrudnienia 
obok skazanych także oczekujących na wyrok. We wszystkich 
więzieniach przebywało w tym czasie ok. 2–3 tys. więźniów 
i liczbowo stan ten utrzymywał się na podobnym poziomie 
przez kilka następnych dziesięcioleci. 

Kodeks z 1818 r. traktował pracę więźniów jako jeden z ele-
mentów dolegliwości kary pozbawienia wolności. Skazani na 
więzienia warowne, ciężkie i poprawcze używani byli do prac 
„najprzykrzejszych” zarówno wewnątrz, jak i poza więzieniem. 
Prewencyjnie zakuwano ich do taczek. Do lat 30. XIX w. praca 
więźniów odciążała skarb państwa. Pracowali przy budowie 
dróg i przy budowie bulwaru wiślanego w Warszawie. Od 
1823 r. o pracy więźniów decydował sąd. Duża część więź-
niów, zwłaszcza kobiet, pozostawała bez pracy. Traktowanie 
pracy jako czynnika wychowawczego więźniów usilnie propa-
gował Skarbek. Kwestia ta była przedmiotem wielu regulacji, 
także w 1832 r. i w latach następnych, kiedy coraz częściej 
mówiło się o roli fabryk i warsztatów więziennych, traktowa-
nych jako element zajęcia i poprawy charakteru więźniów. 
Więźniowie – zgodnie z podstawową zasadą systemu celko-
wego – nie mogli komunikować się ze sobą podczas pracy. 
Szczegółowy katalog robót został sporządzony w 1850 r., po 
wprowadzeniu w 1847 r. w Królestwie Polskim Kodeksu Kar 
Głównych i Opiekuńczych. Przepisy z lat 20. XIX w. wprowa-
dzały kary postu z powodu kłótni. Rozmowy między więźniami 
karano siedmiodniową izolacją. Za przechowywanie noża 
czy innych niebezpiecznych narzędzi stosowano karę kajdan 
na ręce lub nogi i ograniczeniem racji żywnościowych. Kary 
przewidziane były za handel i zamianę rzeczy. Piętnowano 
lenistwo i niechlujność podczas pracy. 

Nauczanie pisania i czytania nie było stosowane w więzie-
niach Królestwa aż do połowy XIX w. W 1853 r. władze rządo-
we wydały osobne regulacje w kwestii nauczania więźniów 
w zakresie szkółek dla małoletnich i szkółek niedzielnych. 
Dopuszczono do nauczania nauczycieli ze szkół powszech-
nych (wcześniej byli to tylko więźniowie). Prócz nauki przed-
miotowej uczono rzemiosł. 

Kodeks z 1818 r. wykluczał możliwość wymierzania kary 
chłosty. Dopuszczano ją jako formę zamiany z karą pozba-
wienia wolności. Rozwiązanie to podyktowane było rzecz 

jasna względami ekonomicznymi przy czym przyjęto, iż jedno 
uderzenie rózgą jest równoznaczne z dniem pozbawienia 
wolności dla mężczyzn i dwoma dniami dla kobiet. Górną 
granicę kary określono na 120 uderzeń przy max. 30 razach 
wymierzanych w ciągu miesiąca. Karę tę wykonywano w ob-
rębie murów więziennych. Prawo dopuszczało stosowanie kar 
cielesnych względem podpalaczy i złodziei. 

W Kodeksie z 1818 r. przyjęto, że młodociani do lat 12 pod-
legają „karceniu domowemu”. Wobec młodocianych w wieku 
od 15 do 18 lat stosowano pełną odpowiedzialność karną, 
jeśli działali z rozeznaniem swego czynu. W Instrukcji z 1823 r. 
pisano, że „Wiek także przy umieszczaniu razem więźniów na 
względzie mieć potrzeba: szczególniej więźniów małoletnich, 
nie mających 15 lat, z dorosłymi zbrodniarzami mieszać nie 
należy, dla uniknięcia ich zepsucia”. Niemniej nie mówiono 
o jakichkolwiek formach oddziaływania wychowawczego na 
więźniów nawet w przypadku kapelana więziennego, który 
sprawował posługę religijną. 

Wato dodać, że w 1818 r. wprowadzono instytucję dozoru 
policyjnego wobec więźniów opuszczających mury więzien-
ne. Osoby poddane dozorowi miały obowiązek zgłaszania 
się do władz policyjnych z informacją dotyczącą ich sytuacji 
finansowej i zarobkowej. Za brak zajęcia i próżniactwo wymie-
rzano karę policyjną i wyznaczano kolejny termin znalezienia 
pracy.

W 1829 r. z inicjatywy F. Skarbka Rada Administracyjna 
przychyliła się do wybudowania w Warszawie więzienia śled-
czego przy ul. Pawiej (Pawiak). Budowę nowego więzienia 
zakończono ostatecznie w 1835 r. Pawiak składał się z trzech 
skrzydeł przy czym środkowa część zarezerwowana była na 
sale posiedzeń sądu i lokale administracji więziennej. Pomysł 
i organizację więzienia śledczego doceniono podczas kon-
gresu penitencjarnego we Frankfurcie nad Menem (Skarbek 
1878, s. 223 i n.). Na wniosek Skarbka zainicjowano przygoto-
wania do uruchomienia więzień śledczych w całym Królestwie 
Polskim. Więziennictwo Królestwa oparte na 16 zakładach 
karnych opierało się na systemie celkowym. 

Represje polityczne po zdławieniu powstania listopado-
wego obejmowały m.in. zsyłki w głąb Imperium Romano-
wów. Wprowadzono rozwiązania nieznane we wcześniejszym 
ustawodawstwie polskim: Statut organiczny z 1832 r. oraz 
Kodeks kar głównych i poprawczych z 1847 r. był niemal ko-
pią rosyjskiego ustawodawstwa z 1845 r. Kara pozbawienia 
wolności odgrywała drugorzędną rolę. Kluczowa stawała się 
praca przymusowa w rotach aresztanckich, domach poprawy, 
domach roboczych. W stosunku do ludności nieuprzywilejo-
wanej (poza szlachtą) powszechnie stosowano kary cielesne. 
Wprowadzenie rosyjskiego Kodeksu w Królestwie Polskim 
stanowiło krok wstecz w porównaniu z polską myślą i praktyką 
penitencjarną. 

Po klęsce powstania styczniowego władze zaborcze wpro-
wadziły kolejną, mającą jak poprzednio polityczne konotacje, 
reformę więziennictwa w Królestwie Polskim. Zgodnie z literą 
prawa istniały: więzienia śledcze, domy poprawy, więzienia 
poprawcze, więzienia ciężkie, więzienia przesyłkowe oraz 
areszty i przytułki. Nieletnich kierowano do wspólnych cel 
z dorosłymi przestępcami, chociaż zabraniały tego przepisy. 

Od połowy XIX stulecia problematyką więziennictwa zaj-
mowano się w ramach nowo powstających towarzystw peni-
tencjarnych oraz międzynarodowych kongresów: frankfurc-
kiego (1846) i brukselskiego (1847), również z udziałem Po-
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laków. Ustalenia owych kongresów przyznały pierwszeństwo 
systemowi celkowemu. Pomimo tego funkcjonowały coraz 
liczniejsze placówki w systemie progresywnym, były to m.in.: 
Horn pod Hamburgiem (1833), Mettrey k. Tours (1839), Rijssel 
(1852) w Belgii od lat 40. XIX w., Stanach Zjednoczonych od 
lat 70. XIX w. (Elmira w stanie Nowy Jork) oraz Studzieniec k. 
Skierniewic (1876).

Placówki resocjalizacyjne w zdecydowanej większości, 
w Europie i na ziemiach polskich, funkcjonowały w systemie 
celkowym. Powoli jednak przebijały się do praktyki peniten-
cjarnej nowe metody. Przykładem pojawiającego się systemu 
progresywnego stał się wspomniany zakład poprawczy w Stu-
dzieńcu k. Skierniewic, istniejący w drugiej połowie XIX w. 
Jego twórcami byli działacze społeczni i oświatowi zrzeszeni 
w ramach Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieśl-
niczych. Ale to temat do osobnego artykułu.

Jacek Kulbaka
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TOWARZySTWO PRZyJACIóŁ DZIECI 
W POWIECIE LEGIONOWSKIM

Ewa Grzesznik 
Osobowością Roku 2019

Zwycięstwo w plebiscycie i 
wyróżnienie tytułem Osobowości 
Roku 2019 Ewa Grzesznik przyjęła 
z wielkim wzruszeniem i radością 
jako uhonorowanie jej wieloletniej 
pracy na rzecz dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej z powiatu le-
gionowskiego. Tym bardziej, że to 
wyróżnienie zbiegło się w czasie z 
25-leciem działalności Koła Pomo-
cy Dzieciom Specjalnej Troski przy 
TPD w Legionowie. 

Koło działa społecznie w struk-
turze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
a środki finansowe na działalność 
pozyskuje poprzez rozprowadzanie 
znaczków z logo TPD czy organizo-
wanie kiermaszy. Ewa Grzesznik z 
początku była członkiem Koła, a od 

9 lat jest jego przewodniczącą. Uważa, że tytuł Osobowości 
Roku pomoże w promowaniu działalności Koła, zwróci więk-
szą uwagę na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin. Jest pewna grupa osób indywidualnych oraz insty-
tucji współpracujących z Kołem od kilku lat, którzy nieraz sami 
zauważają potrzeby dzieci, spontanicznie podejmują inicjaty-
wy na rzecz Koła. – Bardzo cenimy tę pomoc – podkreśla Ewa 
Grzesznik – ale potrzeba nam więcej przyjaciół, pomocników 
i wolontariuszy. Liczy się każdy gest, każda pomoc. Chcemy, 
aby nasi podopieczni aktywnie włączali się w nurt codzienne-
go życia i mogli w nim aktywnie uczestniczyć. 

Działalność Ewy Grzesznik zaczęła się od tego, że syn 
z Zespołem Downa, obecnie już dorosły, wymagał szcze-
gólnej opieki. – Przez wiele lat staraliśmy się jako rodzice o 
zapewnienie naszemu synowi, w trosce o jego rozwój, jak 
najlepszych warunków do aktywnej codzienności – opowia-
da. – Działamy razem z innymi rodzicami niepełnosprawnych 
dzieci, bo o wiele łatwiej rozwiązuje się nasze specyficzne i 
trudne problemy wspólnie z innymi. Łatwiej nam też dotrzeć 
do większej liczby osób i pokazać, że osoby niepełnospraw-
ne są wartościowymi ludźmi, że mogą i powinny uczestni-
czyć w różnych życiowych sprawach i czynnościach, że chcą 
być aktywni i podejmować określone wyzwania. A choć bywa 
trudno, to będziemy nadal wzajemnie się wspomagać i reali-
zować wytyczone cele dla dobra naszych dzieci, młodzieży, 
wszystkich podopiecznych. 

Irena Malanowska
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W ciągu trzech lat koszaliński oddział Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci powołał do życia cztery nowe godności, które tra-
fiają do osób o szczególnych zasługach w niesieniu pomocy 
dzieciom i rodzinom. Oto krótka historia tych wyjątkowych 
w skali kraju wyróżnień: Certyfikatu Anioła – „Anioły są 
wśród nas”, Nagrody Króla Maciusia, Godności „Kwiaty 
Polskie” i „Pomocna Dłoń”.

Certyfikaty Anioła pierwszy raz zostały wręczone podczas 
szczecińskich obchodów rocznicy, które w czerwcu 2019 roku 
odbyły się w tamtejszej filharmonii. „Anioły sprowadzone na 
ziemię na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od innych 
ludzi. Nie wiadomo, kiedy i skąd przybywają. Mają otwarte 
umysły, gorące serca i stale zajęte ręce. Więcej wiedzą i widzą, 
nie odwracają wzroku. Anioły opiekujące się dziećmi mają 
szczególne właściwości” – to cytat z laudacji towarzyszącej 
statuetce z porcelany w oszklonej ramce. 

Henryk Zabrocki podkreśla: – Uważamy „Anioły” za od-
znaczenie wyjątkowe w kraju i prestiżowe w środowisku 
działaczy społecznych i pracowników instytucji, organizacji 
i firm. Dostrzegamy osoby, których codziennej pracy najczę-
ściej nie widać, a stanowi ona podstawę rozwoju młodego 
człowieka.

„Anioły” przyznaje kapituła, złożona z pracowników TPD. 
Każda kandydatura, zanim stanie się nominacją, przechodzi 

Cztery godności przyznawane przez TPD w Koszalinie

Prestiżowe nagrody
proces weryfikacji. Rok później oddział postanowił uruchomić 
drugą godność – Nagrodę Króla Maciusia, która pierwszy 
raz została przyznała w lipcu 2020 roku podczas otwarcia 
nowego przedszkola w Koszalinie. – To wyróżnienie nowej 
kategorii – mówi Henryk Zabrocki. – Otrzymują je, przy zacho-
waniu wymagających kryteriów, osoby wspomagające TPD 
w prowadzeniu przedszkoli. 

Godność stanowi: oryginalna statuetka, certyfikat z lau-
dacją i wpis do Księgi Nagrody Króla Maciusia. W laudacji 
czytamy: „Jedyną rzetelną i uczciwą miarą dobra są rezultaty 
jego oddziaływania. Dobra, które bezinteresownie spływa 
od ludzi do ludzi, nie sposób jednak wartościować. Dobro 
jest samo w sobie tak bezcenne, jak najrzadziej odkrywane 
okruchy minerałów z innej epoki, a może z innego porządku 
świata”. W nazwie nagrody kapituła postanowiła skorzystać 
z symbolu bohatera znanej książki Janusza Korczaka, uzna-
jąc, że nie ma lepszego wzorca od postaci, która dążyła do 
zrównania dzieci z dorosłymi. Mały, odważny król nie dopiął 
swego, lecz pozostał godłem konsekwentnej walki o dobro 
dzieci. – Zależało nam na podkreśleniu, że nasze przedszkola 
to miejsca wyjątkowe, dlatego wspierane są przez ludzi wyjąt-
kowych – tłumaczy prezes Henryk Zabrocki.

Pod koniec 2020 roku Oddział po raz pierwszy przyznał 
i wręczył nową godność – „Kwiaty Polskie”. Ceramiczny bu-
kiet barwnych kwiatów, opatrzony certyfikatem, przyznawany 
jest osobom, które noszą w sobie „cechy najpiękniejszych 
kwiatów”. Potrafią „do misji niesienia wsparcia przekonywać 
innych i wspólnie z nimi naprawiać świat”. 

W towarzyszącej kwiatom laudacji czytamy: „Kwiaty pol-
skie są polskie, jak polska jest tradycja ich ofiarowywania. 
Wpisana w nasz romantyzm, sentymentalizm i melancholię, 
tęsknotę za człowiekiem, naszą wobec niego gościnność, 
życzliwość i empatię. Siłą trwania kwiatów polskich jest ich 
oryginalność. Kwiaty łączy biologiczna potrzeba wzrastania 
i ubogacenia, trwania w bliskości i obecności innych. Kwiaty 
samotnie rosnące potrzebują więcej ciepła i światła”. 

Prezes Oddziału przypomina: – „Kwiaty Polskie” nie mają 
związku z sezonowością i akcjami. Stanowią dyplom uznania 
dla osób, które w działalności na rzecz dzieci i młodzieży 
odznaczają się dobrem, szlachetnością i solidarnością. Przy 
czym czynią to tak, jak kwiat, który potrafi zmienić nastrój 
i wywołać radość, podnieść na duchu i doprowadzić do 
zgody.

W lipcu 2021 roku pierwszy raz została wręczona czwarta 
nagroda, godność koszalińskiego TPD – szklana plakieta 
„Pomocna Dłoń”, którą odtąd otrzymywać będą partnerzy 
i darczyńcy oddziału wspierający jego działania. Poza opi-
sanymi czterema wyróżnieniami, oddział przyznaje pięć 
tradycyjnych odznaczeń, wynikających z możliwości regu-
laminowych i decyzji Zarządu Głównego TPD oraz Oddziału 
w Koszalinie. 

 Piotr PawłowskiNagroda „Kwiaty Polskie”
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Od jak dawna jest Pan związany z TPD? Jak to się stało, 
że właśnie z tą organizacją rozwija Pan swoją działalność 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych?

Z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci związany jestem od 
wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Działałem 
społecznie w Kole Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym TPD 
i równocześnie w Kole Rodziców Dzieci z Porażeniem Mó-
zgowym w strukturach Towarzystwa Walki z Kalectwem we 
Wrocławiu. Działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci i Towarzystwie Walki z Kalectwem rozpoczynałem jako 
szeregowy członek kół, następnie byłem przewodniczącym 
koła TWK. Niemniej jednak zawsze pozostawałem wierny ro-
dzimej organizacji i utrzymywałem z nią stałe kontakty, głównie 
z powstałym w 1983 roku przy ZG TPD Krajowym Komitetem 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo. Szczególnie 
blisko współpracowałem z pierwszym przewodniczącym Ko-
mitetu, Zbigniewem Weiglem, z którym wspólnie rozwijaliśmy 
społeczne działania wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Z racji swojej społecznej działalności w 1992 roku zostałem 
członkiem Komitetu, a od roku 2001 pełnię zaszczytną funkcję 
prezesa. Dlatego mogę powiedzieć, że znam historię powsta-
wania Komitetu oraz początki jego funkcjonowania i dokonania, 
gdyż „wzrastałem” razem z nim w tej społecznej działalności.

Narodziny społecznego ruchu rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych TPD można datować od początku lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Jaka była wówczas sytuacja 
dzieci niepełnosprawnych i najważniejsze problemy do 
rozwiązania?

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku, a nawet koniec lat sie-
demdziesiątych, to początek zorganizowanej działalności rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Już wówczas powstawały w strukturach 
TPD samopomocowe koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 
W początkowym okresie były to działania spontaniczne, zarówno 
ze strony rodziców, jak również współpracujących z nimi lekarzy, 
rehabilitantów i pedagogów. Działania kół wynikały przede wszyst-
kim z troski o dziecko, o jego przyszłość i możliwości rozwoju. 
Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z porażeniem mózgowym. 
Dlatego oczywiste stało się, że głównie rodzice tych dzieci byli 
inicjatorami ruchu. I tak powstawały zespoły skupiające rodzi-
ców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepem 
kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, zanikiem mięśni, 
wodogłowiem i innymi chorobami powodującymi w konsekwencji 
niepełnosprawność. Niewątpliwie konsolidację ruchu przyspie-
szało pogarszanie się sytuacji gospodarczej kraju, narastanie 
trudności dnia codziennego. Dla wielu rodzin oznaczało to ciągłe 
pokonywanie piętrzących się trudności, działanie w nieustannym 
napięciu i niepokoju o przyszłość. Nie wszystkie rodziny potrafiły 
podołać tym obowiązkom, stąd załamania, szukanie zapomnienia 

Ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

 Dokonania i przyszłość

Rozmowa z Józefem Bogdaszewskim, prezesem Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej TPD, członkiem Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w alkoholu, niekiedy rozpad rodziny. Jednocześnie ogrom zadań 
stojących przed służbą zdrowia, oświatą i opieką społeczną prze-
rastał możliwości tych instytucji, a świadomość w społeczeństwie 
problemów dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny prawie nie 
istniała. Brakowało koordynacji działań, placówek leczniczych, 
rehabilitacyjnych, żłobków, przedszkoli i szkół, do których mogłyby 
uczęszczać niepełnosprawne dzieci. Nie było grup integracyjnych 
w przedszkolu, kształcenia integracyjnego lub edukacji włącza-
jącej. Dzieci niepełnosprawne skazywane były na wegetację w 
„czterech ścianach”, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym były 
po prostu izolowane od społeczeństwa, a rodzicom trudno było 
przekonać władze do dostrzegania tego problemu. W następnych 
latach problemów nie ubywało, dlatego nadzieja pozostawała w 
kołach nastawionych na wspieranie rodziców dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami. Toteż właśnie koła zainicjowały rozwój 
nowych, nieznanych wcześniej form działania.

Jakie zatem nieznane wcześniej formy działań na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych zostały zainicjowane?

Powstanie w 1983 roku Krajowego Komitetu Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym Ruchowo wyzwoliło dalszy rozwój 
samopomocowego ruchu rodziców dzieci niepełnospraw-
nych. Rozwój ten dotyczył zarówno zakresu i form działania, 
jak również liczebnego wzrostu organizacji, gdyż do końca 
1983 roku było już 39 kół. W niedługim czasie, bo pod koniec 
1985 roku, rozpoczęły działalność koła we wszystkich istnie-
jących wówczas 49 województwach, a pod koniec tego roku 
w kraju było już 85 takich kół. Na uwagę zasługuje również 
fakt, że koła były bardzo liczebne, kilkadziesiąt osób w kole 
stanowiło „normę”, i tak jest do dzisiaj. Początkowo kierunki 
działania kół obejmowały te obszary, które stanowiły podsta-
wę dla zaspokojenia elementarnych potrzeb socjalnych. W 
trakcie zapoznawania się z potrzebami poszczególnych rodzin 
oraz sytuacją ich dzieci koła zaczęły organizować inne formy 
pomocy. Najwcześniej wprowadziły szkolenia dla rodziców, 
prowadzone przez zaprzyjaźnionych lekarzy, rehabilitantów, 
terapeutów i pedagogów, które odbywały się w formie cyklicz-
nych spotkań. W ten sposób staraliśmy się podnosić ogólną 
wiedzę rodziców niezbędną do bezpiecznego postępowania 
z dzieckiem w warunkach domowych. Inną bardzo sympa-
tyczną formą integracji stały się okolicznościowe imprezy 
organizowane dla dzieci niepełnosprawnych, ich zdrowego 
rodzeństwa i rodziców. Przy organizacji tych imprez, spotkać 
można było wielu młodych ludzi, dzisiaj nazywanych wolonta-
riuszami, a wielu z nich jest z nami po dzień dzisiejszy. 

Zapoczątkowaliśmy organizację turnusów rehabilitacyj-
nych dla matki z dzieckiem i obozów dla młodzieży z wolon-
tariatem. Zainicjowaliśmy rozwój całkiem nowych, nieznanych 
dotąd form działania. Wymienię tu tylko warsztaty terapii 
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zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, które do dzi-
siaj prowadzone są z bardzo dużym powodzeniem przez 
poszczególne oddziały lub koła. 

Z biegiem lat działalność kół zaczęła się poszerzać. Koła 
stały się reprezentantem interesów dzieci niepełnosprawnych 
wobec władz administracyjnych, samorządowych i resorto-
wych. W wielu regionach problemy niepełnosprawnych roz-
wiązywano wspólnie z przedstawicielami koła. W ten sposób 
kształtował się wizerunek koła, wzrastała jego ranga i auto-
rytet. Efekty spontanicznej, samopomocowej działalności kół 
widoczne były zarówno w społeczności lokalnej, jak również 
w kraju. Koła pomocy dzieciom niepełnosprawnym stały się 
chlubą i wizytówką działalności TPD. Szczegółowe informacje 
na temat naszych nowatorskich dokonań można odnaleźć w 
książce „Nie ma dzieci bez szans”, która stanowi kompendium 
wiedzy o społecznym ruchu rodziców dzieci niepełnospraw-
nych (Warszawa, 2003, 2008, wyd. I, II).

Postęp jest niewątpliwie imponujący. Jednak nie 
wszystkie ważne sprawy udało się przeprowadzić. Jakie 
są dziś najpilniejsze problemy dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej, którymi należałoby się zająć?

Nade wszystko nasze problemy należy traktować spój-
nie, tzn. nie można rozdzielać problemów dziecka niepełno-
sprawnego od problemów rodziny. Dziecko niepełnosprawne 
funkcjonuje w rodzinie, zaś rodzina funkcjonuje z dzieckiem 
niepełnosprawnym, i ten stan jest nierozerwalną jednością. 
Dopiero takie podejście do problemu funkcjonowania rodziny 
z dzieckiem niepełnosprawnym może sprzyjać wypracowaniu 
przyjaznych dziecku i rodzinie rozwiązań ułatwiających im 
codzienne funkcjonowanie. Problemów do rozwiązania jest 
jeszcze wiele, chociaż należy uznać, że od kilku lat podążanie 
ustawodawcy za problemami dzieci i dorosłych osób niepeł-
nosprawnych oraz ich rodziców przybiera wymierne efekty, 
np. corocznie zwiększające się dofinansowanie WTZ i ŚDS, 
dożywotnie zapewnienie rodzicom z małoletnim dzieckiem 
oraz rodzicom niepracującym z dorosłym dzieckiem niepeł-
nosprawnym godziwego świadczenia pielęgnacyjnego, także 
wprowadzenie dodatku 500+ dla osób niepełnosprawnych 
ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Pro-
blemów do rozwiązania pozostała jednak wciąż jeszcze cała 
gama, chociażby nowe zasady orzecznictwa, nowa ustawa 

o równości szans osób niepełnosprawnych, praca niepełno-
sprawnych, mieszkania dla niepełnosprawnych i ich rodzin 
oraz wiele innych spraw wynikających ze specyficznych potrzeb 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Do rozwiązania wciąż 
pozostaje m.in. skomplikowany problem ubezwłasnowolniania 
osób niepełnosprawnych: przede wszystkim potrzebne jest 
takie rozwiązanie, które miałoby na względzie tożsamość i 
godność osoby niepełnosprawnej, a nie tylko wygodę osób i 
instytucji ubezwłasnowolniających. Ponadto część problemów 
dotyczących środowiska niepełnosprawnych wymaga już w tej 
chwili zmian lub ciągłego monitorowania. Problemem numer 
jeden pozostaje ciągle takie wsparcie socjalne, w tym także 
finansowe państwa na rzecz rodzin z dzieckiem niepełno-
sprawnym, aby spełniony był warunek godziwego życia oraz 
eliminowania tych rodziców z grupy wykluczonych społecznie, 
które to określenie po prostu uwłacza ich godności. Ciągle 
aktualne pozostają problemy leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
W zakresie edukacji za najistotniejsze należy uznać edukację 
włączającą oraz integrację. Wczesna rehabilitacja i edukacja 
to pierwszy krok do zapewnienia dziecku samodzielnego, lub 
z pomocą, funkcjonowania. Przyjazna w tym zakresie jest Kon-
wencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ, zawierająca 
bardzo wiele istotnych zapisów normujących funkcjonowanie 
osoby niepełnosprawnej i jej rodziny w otoczeniu, co należy 
podkreślić, gdyż właśnie otoczenie winno ulegać zmianie dla 
zapewnienia warunku pełnej dostępności.

Ostatnio wiele dyskusji wzbudza kwestia świadcze-
nia pielęgnacyjnego dla rodziców-emerytów, opiekunów 
dzieci niepełnosprawnych od urodzenia lub dzieciństwa. 
Zabierał Pan wielokrotnie głos w tej sprawie. Co udało się 
wywalczyć?

Ciągle prowadzimy walkę, ale jest to walka na pisma, proś-
by, postulaty. Staramy się w sposób cywilizowany i godny dzia-
łaczy społecznych przedstawiać swoje racje podczas spotkań 
branżowych, w dyskusjach i różnego rodzaju wystąpieniach 
plenarnych. Pragniemy, aby w kwestii prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego naprawie podlegały wcześniejsze decyzje 
rządowe, które po prostu wykluczyły z prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego rodziców-emerytów i rencistów wychowują-
cych od urodzenia dziecko niepełnosprawne, dzisiaj już dorosłą 
osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Decyzja 

rządu z 2014 roku była 
ewidentnym przykła-
dem nierównego trak-
towania takich samych 
grup rodziców z dziec-
kiem niepełnospraw-
nym od urodzenia, 
przy spełnieniu przez 
obie grupy rodziców 
wspólnych przesłanek 
dla uzyskania prawa 
do świadczenia pielę-
gnacyjnego. Prawo do 
świadczenia pielęgna-
cyjnego pozostało tyl-
ko dla rodziców dzieci 
małoletnich i rodziców 
niepracujących, czyli Fo
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rezygnujących z zatrudnienia, natomiast rodziców-emerytów 
wykluczono z możliwości jego uzyskania w całości i nie przy-
znano im nawet prawa do jego części. Pragnę nadmienić, że 
w 2014 roku Komitet, koła i rodzice zgłaszali do naczelnych 
władz państwowych postulat, aby w procedowanych zmianach 
uwzględnić również postulaty rodziców-emerytów. Niestety, 
nie wsłuchano się w nasze głosy i do dziś mamy sytuację, że 
rodzice-emeryci/renciści pozostają tylko z własną wypraco-
waną emeryturą i w dalszym ciągu pozostają bez prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego lub chociażby jego części. Czyli 
de facto pozostają bez wsparcia państwa, gdyż emerytura jest 
ich wypracowanym świadczeniem.

W zakresie prowadzenia działań naprawczych pod tym 
względem Komitet jest od dawna bardzo aktywny. Czy 
można mówić o rezultatach? 

Po wielu latach został opracowany projekt ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, w którym wprowadzono 
nowe świadczenie, tzw. uzupełniające świadczenie pielęgnacyj-
ne należne rodzicom-emerytom/rencistom (zabrania tego art. 
17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych) stano-
wiące różnicę między wysokością świadczenia pielęgnacyjne-
go a wysokością emerytury. W tym działaniu był również mój 
udział, gdyż jestem autorem petycji, na podstawie której Komi-
sja Petycji Sejmu RP opracowała powyższy projekt. W konse-
kwencji Sejm RP nadał stosowny numer druku (listopad’2020) 
i … do dzisiaj dalej walczymy o przeprowadzenie ustawowych 
czytań projektu tej ustawy oraz poddanie jej pod głosowanie. 
Dla rodziców-emerytów, jest to sprawa bardzo istotna, gdyż 
uprawnionych do takiej formy świadczenia pozostało ok. 30 tys. 
osób w kraju, wśród których są rodzice-członkowie naszych kół, 
ale także nasi znajomi, sąsiedzi i wiele innych osób. Niestety, 
z roku na rok jest nas coraz mniej. Moje sumienie i społecznie 
odpowiedzialna działalność nie pozwala, aby pozostawiać ro-
dziców-działaczy kół i weteranów społecznej działalności bez 
żadnej pomocy. To oni tworzyli społeczny ruch w TPD, dlatego 
należy im się szacunek i wymierna pomoc. Ponadto obie grupy 
wspólne rodziców funkcjonują w naszej organizacji, Komitecie, 
kołach, warsztatach terapii zajęciowych i środowiskowych do-
mach samopomocy, a najważniejszym elementem poprawno-
ści społecznego działania jest równe traktowanie, które stanowi 
podstawę sprawiedliwości i równego podziału dóbr. Sprawa 
jest w toku, może niebawem usłyszymy jak przebiega proces 
legislacyjny związany z przyznaniem prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego także rodzicom-emerytom.

W ostatnich latach wiele się mówi o znaczeniu turystyki 
i sportu w życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W 
jakim zakresie uprawianie sportu obecne jest w życiu nie-
pełnosprawnych podopiecznych TPD?

Sport był i w dalszym ciągu jest obecny w życiu całej naszej 
organizacji. Szczególnie rozwija się jego nurt wzbogacający 
ponadczasową ideę ruchu o element rywalizacji i dostrzeganie 
jego korzyści zdrowotnych jako najlepszą ze wszystkich form 
rehabilitacji. Obecny jest również w społeczności niepełno-
sprawnych, którą dostrzec można w kronikach z życia kół i 
oddziałów, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych 
domów samopomocy. Byłem obserwatorem wielu zmagań 
niepełnosprawnych podczas organizowanych dla nich za-
wodów sportowych. Mam dla ich trudu i wysiłku ogromny 
szacunek, który również kieruję do organizatorów tych imprez, 

gdyż to oni są animatorami rozwoju ruchu sportowego w 
naszej organizacji, a ja dobrze rozumiem te problemy, gdyż 
w młodości trenowałem amatorsko pływanie. Za to ogromne 
zaangażowanie i poświęcanie swojego wolnego czasu dla 
dobra innych należy im się serdeczne podziękowanie.

Zbliża się 40 lat działalności Komitetu. Minęły cztery 
dekady Pana działalności. Rodzice, którzy inicjowali dzia-
łalność kół, mają dziś dorosłe już dzieci, a nawet wnuki. 
Jak postrzega Pan przyszłość ruchu społecznego rodzi-
ców w TPD? 

Przyszłość naszego ruchu postrzegać należy w dwóch 
aspektach: tradycji ruchu oraz podążania za zmieniającą się 
rzeczywistością dnia codziennego i innowacyjnymi formami 
działalności. W pierwszym aspekcie niezbędną role pełnią 
rodzice, którzy tworzyli ten ruch, są z nim związani od bardzo 
dawna i na których można zawsze polegać. Dochowując 
wierności tradycji naszego ruchu, wprowadzają w życie nowa-
torskie formy działalności, są w tym ruchu na dobre i na złe. 
Wychowując przez lata już obecnie dorosłe dzieci niepełno-
sprawne, posiadają bogaty bagaż osobistych doświadczeń, 
a także w społecznej działalności, stanowiąc swoistą kuźnię 
wiedzy o naszym ruchu. Rodziców tych warto słuchać.

W aspekcie dotyczącym działań innowacyjnych powin-
niśmy nade wszystko otworzyć się na młodych rodziców z 
dzieckiem niepełnosprawnym, gdyż zarówno ich obecne po-
trzeby, ale też możliwości są diametralnie różne od tych, które 
dotyczyły rodziców 40 lat temu. To już inne pokolenie, pokole-
nie młodych rodziców mogących wybierać w różnych ofertach 
instytucji, stowarzyszeń i fundacji. Dlatego przyszłość TPD to 
tworzenie nowych, wyspecjalizowanych kierunków wsparcia 
o takich profilach, które byłyby na miarę konkretnych potrzeb 
rodziców i ich dzieci, ale także byłyby atrakcyjne ze względu 
na formą prowadzonych działań. Ważną rolę mogą odegrać 
również władze centralne TPD, np. poprzez reaktywowanie 
centralnego systemu szkolenia naszych kadr. Przyszłość ru-
chu społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych skupio-
nych w TPD, to innowacyjność, troska o finanse i podążanie 
za ciągle zmieniającą się rzeczywistością, ale także w równej 
mierze pielęgnowanie tradycyjnych działań i wartości. 

Na zakończenie chciałabym zapytać, co uważa Pan za 
największy sukces ruchu społecznego rodziców skupio-
nych w TPD? 

Fakt, że ciągle jesteśmy razem, pomimo że jeszcze dziś, 
w wielu kręgach, nawet wśród działaczy społecznych i zawo-
dowych, zdarza się nam spotkać ze zdziwieniem, że rodzice 
wychowujący dziecko niepełnosprawne mogą równocześnie 
być działaczami społecznymi, nawet liderami tej działalności. 
Dlatego ważne jest, że o naszych działaniach, dokonaniach, 
a także sukcesach zaświadczają najwyższe odznaczenia pań-
stwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
rodzicom z dzieckiem niepełnosprawnym. Docenianie działal-
ności społecznej tych rodziców to satysfakcja oraz chluba dla 
TPD i za to serdecznie dziękujemy.

Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Marzenna Kostka

Nie ma dzieci bez szans, pod red. J. Bogdaszewskiego, Wyd. TPD, Warszawa 2003 
i 2008.
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Jestem matką dwójki dzieci, córki i niepełnosprawnego 
od urodzenia, obecnie 39-letniego syna z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym. W związku z koniecznością całodobo-
wej opieki nad chorym dzieckiem, zrezygnowałam z pracy 
zawodowej, zaś obecnie jestem już na emeryturze. Od 1988 
roku, w okresie najtrudniejszym dla rodzin z dzieckiem nie-
pełnosprawnym, codziennie dowoziłam syna do szkoły i po-
magałam mu przemieszczać się między klasami i budynkami 
w szkole podstawowej, liceum ekonomicznym i Akademii 
Ekonomicznej. Przez wiele lat systematycznie pomagałam 
w nauce, prowadziłam zeszyty, robiłam niezbędne notatki, 
zapewniałam codzienną rehabilitację.

Rodzinne obowiązki opiekuńcze i inne łączyłam z działal-
nością społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Udziela-
łam się w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw-
nej Ruchowo w Bolesławcu, byłam też członkiem Zarządu 
Oddziału Miejskiego w Bolesławcu. Poza TPD angażowałam 
się w działalność społeczną w Radzie Rodziców w Szkole Pod-
stawowej jako przewodnicząca Rady Szkoły. Po skończeniu 
przez syna studiów, mając już więcej czasu do dyspozycji, 
w 2006 roku objęłam funkcję skarbnika Oddziału Miejskiego 
TPD w Bolesławcu, którą pełnię także w obecnej kadencji 
Oddziału. 

Od tego samego roku zajęłam się współorganizowaniem 
integracyjnych kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w Między-
wodziu, Jantarze i Jarosławcu oraz wycieczek do Krakowa 
i Świeradowa Zdroju. Uczestniczyłam czynnie w przygoto-
waniu corocznego Integracyjnego Spotkania Opłatkowego 

Maria Klimkowska – matka i działaczka społeczna  

Cieszy mnie społeczna działalność
dla Osób Niepełnosprawnych na ponad 800 osób, którego 
jednym ze współorganizatorów był Oddział Miejski TPD w Bo-
lesławcu.

Corocznie biorę udział w okresowych zbiórkach żywności 
organizowanych przez TPD na rzecz dzieci z najuboższych 
rodzin. Od 2005 roku, wspólnie z Zarządem Oddziału Miej-
skiego TPD w Bolesławcu, podjęłam współpracę z Bankiem 
Żywności we Wrocławiu w ramach programu PEAD. Poma-
gam w wydawaniu żywności, a także w rozliczaniu wspomnia-
nego Programu. W pierwszych latach tej współpracy pomocą 
żywnościową objętych było blisko 100 rodzin. Z roku na rok 
zwiększała się liczba osób objętych wsparciem. Z biegiem 
czasu żywność była wydawana dla 8000 osób z całego powia-
tu bolesławieckiego. Corocznie do dzieci i ich rodzin trafiało 
500 ton żywności. Ponadto w ramach współpracy z Bankiem 
Żywności we Wrocławiu, brałam udział w wydawaniu owo-
ców i warzyw pochodzących z nadwyżek produktów rolnych. 
W roku 2016 nasza organizacja zakończyła wydawanie żyw-
ności z powodu braku pomieszczeń magazynowych w wyniku 
wygaśnięcia umowy najmu. 

Współpracę z Krajowym Komitetem Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD rozpoczęłam w 2011 roku. 
Jako członek Komitetu aktywnie uczestniczyłam w kilkudzie-
sięciu szkoleniach i tematycznych konferencjach dotyczących 
problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i człon-
ków ich rodzin. W ramach działalności w bolesławieckim 
Kole zajmuję się między innymi współorganizacją spotkań 
okolicznościowych, takich jak Dzień Dziecka, Święta Bożego 
Narodzenia i Wielkiej Nocy, Dzień Kobiet, urodziny członków 
Koła, spotkania ogniskowe. 

Ważne jest dla mnie promowanie działalności TPD wśród 
lokalnej społeczności i osób reprezentujących władzę publicz-
ną Od 2017 roku z ramienia organizacji pozarządowych jestem 
członkiem Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, 
gdzie reprezentuję Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Bolesławcu. Cieszy mnie społeczna działalność, 
dlatego w roku 2019 podjęłam kolejną aktywność jako członek 
Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Jeleniej Górze oraz Za-
rządu Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
z siedzibą w Legnicy. Ponadto w 2020 roku objęłam społeczną 
funkcję wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bolesławcu. 

W tych wszystkich obowiązkach społecznych daję sobie 
radę, gdyż jestem bardzo wspierana przez rodzinę – męża 
Andrzeja, córkę Marcelę oraz syna Marcina.

Za długoletnią pracę na rzecz innych osób, instytucji 
i organizacji zostałam doceniona i uhonorowana odznakami: 
„Przyjaciel Dziecka”, „Serce na dłoni”, „Przyjaciel Dziecka – 
100 lecie TPD”, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem 
Wdzięczności z okazji 100-lecia TPD w Polsce oraz 75-lecia 
TPD na Dolnym Śląsku.

Maria KlimkowskaMatka z synem na audiencji generalnej w Watykanie
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Warto przypomnieć o zasługach TPD dla rozwoju sportu 
osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce. Także o tym, 
jakie były początki i jaki jest udział TPD w rozwoju ruchu Olim-
piad Specjalnych w naszym kraju, a także w upowszechnianiu 
tej idei w innych krajach Europy.

Powoli sport osób niepełnosprawnych intelektualnie
zaczynał odgrywać ważną rolę

Rozwój sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
Olimpiad Specjalnych w Polsce jest nierozerwalnie związany 
z działalnością Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
(KPDST), który w latach 60. XX wieku powstał przy Zarządzie 
Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Był to ruch społecz-
nikowski, rozwijający się poza instytucjami państwowymi, 
skupiał rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 
który w 1990 roku przekształcił się w odrębną organizację pod 
nazwą Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym. 

Był to czas, kiedy problematyka osób niepełnosprawnych 
intelektualnie była wstydliwa, a nawet nieistniejąca. Takim 
wykluczającym postawom przeciwstawili się rodzice skupieni 
w Komitecie i kołach, którzy podjęli ogromny wysiłek, aby 
stworzyć godne warunki rozwoju dzieciom z niepełnospraw-
nością intelektualną, przede wszystkim możliwość uczestnic-
twa w różnych obszarach życia. Także sport powoli zaczynał 
odgrywać ważną rolę. Pod koniec lat sześćdziesiątych w 
kilku miastach zorganizowano zawody dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Na początku lat siedemdziesiątych 
zorganizowana została, m.in. z inicjatywy warszawskiego koła 
PDST, spartakiada dzieci z warszawskich „szkół życia”. W na-
stępnych latach lokalne koła PDST i placówki kontynuowały, 
chociaż już na mniejszą skalę, organizację zajęć i zawodów 
sportowych. Przełomowy dla rozwoju sportu oraz ruchu olim-
pijskiego osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce 
był początek lat osiemdziesiątych. Wtedy to do Polski, dzięki 
aktywności Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, 
zaczyna docierać idea Olimpiad Specjalnych, która narodziła 
się w Stanach Zjednoczonych.

Dla rozwoju sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w ramach ruchu olimpiad specjalnych w Polsce ważny był 

Olimpiady Specjalne w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Sport osób niepełnosprawnych intelektualnie 

W ramach TPD powstał w Polsce na początku lat osiemdziesiątych ruch Olimpiad Specjalnych. 
Olimpiady Specjalne, dedykowane osobom z niepełnosprawnością intelektualną, są dziś jednym  
z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie obok Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpijskich. 

rok 1983. Komitet PDST otrzymał zaproszenie na Olimpiadę 
Specjalną w USA. W 1983 roku po raz pierwszy polscy za-
wodnicy wzięli udział w Olimpiadzie Specjalnej, która odbyła 
się w USA (w Baton Rouge w Luizjanie). Opiekunem naszych 
sportowców był prof. Jerzy Doerffer, ówczesny przewodniczą-
cy KPDST. Polscy reprezentanci zdobyli wówczas pierwsze 
medale olimpijskie.

Inicjatywy TPD 

W 1985 roku przy Komitecie PDST powstał pod prze-
wodnictwem dr. Jerzego Tyczyńskiego Ogólnopolski Komitet 
Olimpiad Specjalnych (OKOS). Od 1990 roku, działający do 
tej pory w ramach TPD, Ogólnopolski Komitet Olimpiad Spe-
cjalnych przekształcił się w samodzielne, niezależne stowa-
rzyszenie sportowe o zasięgu ogólnopolskim, które przyjęło 
nazwę „Olimpiady Specjalne – Polska”.

Polska była pierwszym krajem z obszaru centralnej i 
wschodniej Europy, z którym Special Olympics International 
nawiązał oficjalną współpracę. OKOS zyskuje akredytację, a 
następnie zostaje oficjalnie uznany przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski. Od tego momentu rozpoczął się w Pol-
sce na szeroką skalę intensywny rozwój ruchu olimpiad 
specjalnych, który dzięki inicjatywom działaczy TPD objął 
całą Polskę. W 1987 roku odbyła się na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie I Ogólnopolska Olimpiada Spe-
cjalna, poprzedzona 28 wojewódzkimi olimpiadami, w której 
wzięło udział 2500 sportowców z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Z roku na rok coraz więcej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie można było zobaczyć na boiskach, basenach, 
salach gimnastycznych. Przygotowywali się do udziału w za-
wodach regionalnych, krajowych oraz w międzynarodowych 
olimpiadach specjalnych. Należy także podkreślić, że dzięki 
działaniom OKOS ruch olimpiad specjalnych przenikał także 
do innych krajów Europy. Jak pisze Bohdan Tracewski Euni-
ce Kenedy-Shriver, incjatorka i twórczyni Międzynarodowych 
Olimpiad Specjalnych, z wielkim uznaniem wyrażała się o 
„zarażaniu” przez Polskę ideą olimpiad specjalnych Czechów, 
Węgrów, Litwinów, Estończyków, Łotyszy i Rosjan” (Przyjaciele 
Dzieci, Wyd. ZG TPD, 2009). 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – inicjator ruchu Olimpiad 
Specjalnych w Polsce – bierze nieprzerwanie aktywny udział w 
upowszechnianiu sportu wśród osób niepełnosprawnych. W 
całym kraju zarządy i placówki TPD organizują imprezy spor-
towe, w których uczestniczą zarówno dzieci niepełnosprawne 
intelektualnie, jak i ruchowo.

Marzenna Kostka 

Ślubowanie zawodników Olimpiad Specjalnych

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”
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Legnickie paraolimpiady Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Zawody dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Od ogłoszenia roku 2003 
Europejskim Rokiem Osób 
Niepełnosprawnych, Oddział 
Miejski i Okręgowy TPD w Le-
gnicy organizuje paraolimpia-
dy. Ich uczestnikami są dzieci 
i młodzież niepełnosprawna 
z legnickiego okręgu Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci oraz 
sąsiednich okręgów TPD na 
Dolnym Śląsku.

Z pomysłem wystąpili ro-
dzice – działacze kół przyja-
ciół dzieci specjalnej troski w 
roku 2003, który był rokiem 
szczególnym dla podejmowa-
nia takich inicjatyw. Od tego 
czasu co roku, przeważnie 
w drugiej połowie września, 
odbywają się (z wyjątkiem 
roku 2020 z powodu pande-
mii) zawody sportowe dosto-
sowane do możliwości osób 
sprawnych inaczej. Startuje 
w nich 500–700 uczestników 
zgłoszonych przez koła TPD, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej i 
Szkoły Specjalne, walczą o puchary i medale. 

Imprezę rozpoczyna defilada, czyli barwny korowód dzieci 
na wózkach, niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. 
Reprezentacje niosą tablice z nazwami kół lub placówek, a 

oklaskują ich liczni goście – przedstawiciele samorządów, TPD 
i organizacji działających na rzecz młodzieży niepełnospraw-
nej. Następnie zapalany jest znicz, podniesiona zostaje flaga 
olimpijska, odbywa się również ceremonia ślubowania. Często 
w imprezie uczestniczą – zaproszeni jako goście – zwycięscy 
olimpiad i zawodów dla dorosłych paraolimpijczyków. 

Uczestnicy zawodów sportowych, ich rodzice i wychowaw-
cy cenią zdobyte medale, puchary i inne trofea. Dodać warto, 
że impreza mobilizuje do pomocy w jej organizowaniu zarów-
no młodych, jak i starszych wolontariuszy, a także sponsorów. 
Podkreślić należy, że głównym sponsorem jest PFRON, który 
w 60. procentach dofinansowuje to przedsięwzięcie. 

Ta sportowa impreza jest okazją do wyróżnienia odznakami 
TPD działaczy społecznych, którzy szczególnie angażują się 
w ich organizację.

Za ogromną aktywność i działania integracyjne w dziedzi-
nie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, 
szczególnie dzieci i młodzieży, okręg miejski i okręgowy TPD 
w Legnicy otrzymał kilkakrotnie honorowe wyróżnienie „Lo-
dołamaczy” na szczeblu wojewódzkim, został także uhono-
rowany srebrnym „Lodołamaczem” na szczeblu krajowym. W 
ostatnich latach wyróżniono również wielu działaczy odznaką 
„Serce na Dłoni”, przyznaną przez Krajowy Komitet Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD.

 Kazimierz Pleśniak
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Od marca 2020 roku kilkakrotnie rozdaliśmy rodzinom 
naszych wychowanków paczki żywnościowe, przekazaliśmy 
laptopy umożliwiające dzieciom naukę zdalną oraz maseczki 
i mydła antybakteryjne. Wychowawcy sami robili zakupy, 
sporządzali paczki, rozwieźli i rozdali je rodzicom swoich wy-
chowanków w Ostrołęce, Olszewie-Borku, Lelisie i Myszyńcu. 
Podczas tak trudnego czasu, w którym się znaleźliśmy, stara-
my się ze wszelkich sił wspomagać naszych wychowanków. 
Każda z naszych Placówek Wsparcia Dziennego TPD pracuje 
zdalnie z dziećmi, przede wszystkim pomagając w odrabianiu 
prac domowych. Ale także łączymy się z nimi online prowa-
dząc wideo rozmowy. Przekazujemy dzieciom aktualne wia-
domości, wyjaśniamy różne kwestie, pytamy, jak sobie radzą, 
wspieramy je psychicznie. Dla dzieci ten zdalny system nauki 
nie jest łatwy, wymaga dużo wysiłku, chęci i zaangażowania. 
Niestety bywa i tak, że z niektórymi podopiecznymi nie może-
my się kontaktować online z powodu braku czasu rodziców 
lub dostępu do komputera.  

Jednak większość dzieci uczestniczy w zajęciach po 
lekcjach szkolnych, utrwalając z pomocą naszych wycho-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce 

Robimy wszystko  
dla naszych podopiecznych

W czasie trwania pandemii Covid-19 Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce 
prowadził liczne działania mające na celu organizowanie pomocy dzieciom. 

 

wawców wiedzę z matematyki, języka polskiego czy języka 
angielskiego. Przygotowujemy również wieczornice na ta-
kie tematy, jak ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2020 rokiem Św. Jana Pawła II , 100. rocznica 
urodzin i 15. rocznica śmierci papieża Polaka, 100. rocznica 
Cudu nad Wisłą, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, ale 
także Barbórka, Mikołajki, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Jeża 
itp. Dzieci oglądają filmiki, otrzymują zadania, np. rysunki 
do wykonania online, zainteresowaniem cieszą się również 
zajęcia i rozmowy dotyczące emocji, do których należą np. 
smutek, radość, lęk.  

Mimo pandemii rozwijamy twórczość i kreatywność dzie-
ci, kontynuując bardzo pomocny i cenny projekt PEPCO. 
Podczas zajęć dzieci wykonują prace plastyczne, manualne, 
rozwijające wyobraźnię. W ten sposób powstają piękne obrazy 
malowane różnymi technikami, są także kartki świąteczne, 
ozdoby, świeczniki, szopki czy bombki. 

Zachęcamy wychowanków do udziału w konkursach, 
organizowanych m.in. przez Wojewodę Mazowieckiego np. 
na tworzenie gier planszowych, najzabawniejszy komiks, 

konkurs ekologiczny, kart-
kę bożonarodzeniową i 
inne. Bierzemy też udział 
w tworzeniu „Księgi Re-
gionalnych Potraw”, wy-
konując potrawę charak-
terystyczną dla naszego 
regionu. Udało się także 
zorganizować obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka oraz Dnia Sportu 
2020. Rywalizacja odby-
wała się z podziałem na 
grupy, zgodnie z przepisa-
mi. W każdej konkurencji 
wyłoniono zwycięzców, 
którzy zostali nagrodzeni, 
otrzymali puchary, medale 
i dyplomy. 

Dzięki dofinansowa-
niu PEPCO, nasi wycho-
wankowie uczestniczyli 
w zajęciach sensorycz-
nych, które są przede 
wszystkim edukacyjną 
zabawą, dostarczającą Fo
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dużą dawkę różnych kontrolowanych wrażeń. Ich efektem 
jest kompensacja zaburzonych funkcji zmysłowych oraz 
niwelowanie dysfunkcji w zakresie rozwoju. Podczas zajęć 
dzieci poznały, czym jest sensoryka i jak ważne funkcje 
pełnią zmysły. Ważna była forma zajęć zapewniająca naukę 
przez zabawę. Dużą atrakcją były wycieczki na przykład do 
Olszynki, gdzie dzieci zwiedziły Kompleks Agroturystyczny 
oraz uczestniczyły w różnych zabawach: był tor prze-
szkód na hulajnogach, ćwiczenia w szybkim chodzeniu po 
skrzynkach, gra w megapiłkarzyki, ścianka wspinaczkowa 
i wiele innych. Na koniec każdy z ochotą zjadł kiełbaskę z 
ogniska.   

Zorganizowano również wyjazdy na kolonie dla 50 dzieci 
do Gdyni i Szklarskiej Poręby. Nad morzem dzieci zwiedziły 
m.in. molo w Sopocie, Katedrę Oliwską, Gdańsk. Wiele emocji 
wzbudziło Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Z kolei 100 
dzieci, które wyjechały do Szklarskiej Poręby zwiedziło Mu-
zeum Ziemi Juna, Muzeum Mineralogiczne, Starą Walońską 
Chatę, Leśną Hutę, wystawę Klocków Lego, Ogród Ducha Gór, 
wodospady Szklarki i Kamieńczyka, wjechały też wyciągiem 
krzesełkowym na Szrenicę.  

W miarę możliwości odbywało się więcej wycieczek. Na 
przykład dzieciom z TPD w Myszyńcu bardzo spodobał się 
Ogród Sensoryczny na Mazurach, dokąd wybrały się na 
wycieczkę. Ogród z roślinami stymulującymi zapach, dotyk, 
dźwięk i smak został tak zaprojektowany, aby w sposób zin-
tensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe 
w większym stopniu niż zwykle. We wrześniu 2020 r. odbyła 
się kolejna wycieczka na Mazury. Na początek wiele emocji 
dostarczył rejs statkiem po krainie mazurskich jezior. Dzieci 
obserwowały wodowanie statków i jachtów na Guzance, były 
w Mikołajkach oraz w Mazurolandii, gdzie w Polanie Legend i 
Baśni przewodnik opowiadał o historii powstania Mazur oraz 
legendę „O królu sielaw”. Dzieci widziały również oryginalne 
eksponaty codziennego użytku z okresu II wojny światowej, 
obejrzały bunkry z lat 1941–1944. Po powrocie do Mazuro-
landii, miały chwilę na zabawę, przejażdżkę kolejką. Zdobyły 
wiadomości o Krzyżakach, strzelały z łuku na Strzelnicy Ry-
cerskiej w Grodzisku. 

Następną atrakcją była Wioska Indian, m.in. zwiedzanie 
muzeum i wioski z przewodnikiem oraz warsztaty mydlarskie, 
które były bardzo ciekawym doświadczeniem. Każdy wy-
szedł z mydełkiem zrobionym własnoręcznie. Ciekawe były 
również warsztaty kulinarne, dzięki którym dzieci nauczyły 
się robić soki z roślin popularnie uznawanych za chwasty, 
takich jak mlecz, krwawnik, babka lancetowata; warto za-
uważyć, że wypicie samodzielnie przygotowanego soku to 
doskonała opcja zajęć poznawczych dla dzieci.  

Różnorodność zajęć 

Są też inne aktywności. W Placówce Wsparcia Dziennego 
TPD w Olszewie-Borkach i Ostrołęce realizowana była V edy-
cja programu ,,Żółty Talerz” w nieco zmodyfikowanej formie, 
gdyż z powodu ograniczeń pandemicznych dzieci otrzymywa-
ły gotowe obiady z cateringu, jednak przyrządzane zgodnie 
z listą produktów „Żółtego Talerza”. Istotnym aspektem tego 
programu są także działania edukacyjne. W warsztatach i 
szkoleniach dotyczących zdrowego odżywiania dzieci wzięły 
udział wspólnie z wychowawcami. Program okazał się także 
bardzo przydatny podczas lockdownu, bo dzięki niemu moż-

na było przygotować 900 paczek dla rodzin potrzebujących 
wsparcia. W czasie zajęć dzieci otrzymywały drugie śniadanie 
oraz obiad. Uczestniczyły w wielu wycieczkach: na basen, do 
kina,  na kręgle czy do sali zabaw „Urwis”.

Profilaktyka uzależnień

Z kolei w ramach projektu „Moda na życie bez uzależ-
nień” odbyły się zajęcia z profilaktyki alkoholowej, socjote-
rapeutyczne, z psychologiem i dietetykiem. Atrakcyjny dla 
dzieci okazał się zorganizowany przez Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Myszyńcu konkurs na kartkę świą-
teczną. Nagrodę specjalną otrzymała Milana Bondarowska 
za „Kartkę świąteczną dla najmłodszych”. Drugie miejsce 
zajął wychowanek Placówki Wsparcia Dziennego TPD w 
Myszyńcu Aleksander Taradejna, a Edyta Beczak zajęła 
trzecie miejsce.    

Tak jak w latach poprzednich dzieci napisały listy do 
Świętego Mikołaja i otrzymały prezenty zgodnie z marzenia-
mi zawartymi w listach. Prezenty trafiły do wychowanków z 
Placówek Wsparcia Dziennego TPD, jak również do dzieci 
z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Nie zapomnieliśmy 
również o wychowankach szkół specjalnych w Ostrołęce i 
Czarni. Łącznie trafiło do dzieci blisko 310 prezentów.  

Dzieci lubią uczestniczyć w konkursach, dlatego wiele 
ich organizujemy. Wychowankowie z Placówek Wsparcia 
Dziennego TPD z Myszyńca i Olszewa – Borek wzięli udział 
w konkursach na palmę wielkanocną. Zaś w ramach warsz-
tatów świątecznych  dzieci własnoręcznie przygotowywały 
ozdoby na wielkanocny stół oraz kartki z życzeniami dla 
najbliższych. Wśród pięknych prac znalazły się: zajączki, 
kurczaczki z włóczki, pisanki z jaj malowane farbami, zdo-
bione bibułkowym konfetti i piórkami. Nasze prace ozdobiły 
okna oraz tablice w sali. Zasialiśmy w doniczkach żytko i 
rzeżuchę oraz przygotowaliśmy ogródek warzywno-kwiato-
wy. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach, w odstę-
pach czasowych i z zachowaniem zasad higieny. Gdy tylko 
pogoda sprzyja korzystamy z możliwości i spacerujemy po 
okolicy. Mimo lekcji zdalnych dzieci chętnie przychodzą do 
placówki i uczestniczą w zajęciach. Mogą też odrobić lekcje 
ze wsparciem pedagogów. 

Mimo trudnej sytuacji humor nas nie opuszcza. W tym 
roku wzbogaciliśmy nasza działalność o wiele imprez. Na 
przykład w Myszyńcu odbył się festyn pn. „Zdrowa Rodzina 
bez Uzależnień”, którego głównym celem było kształtowa-
nie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, 
propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowi-
skiem lokalnym. Sporo wiedzy o pszczołach uzyskały dzieci 
podczas „Dnia Pszczół”, podobało się też zasianie obok 
budynku naszej placówki łąki kwietnej z roślinami mającymi 
dużo nektaru.   

Po raz kolejny świętowaliśmy w placówkach szczególnie 
ważny dla nas Dzień Dziecka. Wszyscy tęsknimy za czasem, 
kiedy znów spotkamy się wszyscy razem na jednej imprezie, jak 
w latach poprzednich. Chociaż jest trudniej, będziemy kontynu-
ować naszą pracę, bo jest potrzebna dzieciom i ich rodzicom.  

Hanna Grądzka 
Prezes Oddziału Powiatowego TPD   

w Ostrołęce
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Dla uczczenia jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Koszalinie na ścianie budynku przy ul. Piłsudskiego 
11–15, gdzie znajduje się siedziba koszalińskiego oddziału 
TPD, powstał mural przedstawiający małą dziewczynkę sku-
pioną na rysowaniu, co widać obok na stronie 33. 

Warto na wstępie wyjaśnić powód obchodów 75-lecia, a 
nie 100-lecia Towarzystwa, którego początek datuje się od 
roku założenia w 1919 roku, najpierw jako Wydziału, specjal-
nie powołanego przy PPS, do spraw opieki nad dziećmi, a 
następnie przekształconego w stowarzyszenie o zasięgu ogól-
nokrajowym. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło przesunię-
cie granic Polski na zachód, co skutkowało zorganizowaniem 
działalności m.in. w Koszalinie, Legnicy, Szczecinie i innych 
miejscowościach na tzw. Ziemiach Odzyskanych dopiero po 
zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. 

Działacze TPD natychmiast przyszli z pomocą dzieciom, 
kontynuując formy i programy na rzecz dzieci, wypracowane w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego. Początki, jak można 
sobie wyobrazić, nie były łatwe, ale determinacja i konsekwen-
cja w działaniu szybko spowodowały nie tylko kontynuację, ale 
także rozwój i upowszechnienie różnych form pracy TPD. Dziś 
koszalińskie TPD słusznie może się chlubić ogromnymi osią-
gnięciami, z którymi można się szczegółowo zapoznać m.in. 
dzięki publikacjom w czasopiśmie „Świat Dziecka”. 

Uroczysta inauguracja 

Uroczyste odsłonięcie dzieła odbyło tuż po Dniu Dziecka, 
2 czerwca. Uczestniczyli w tym wydarzeniu obecni i dorośli już 
wychowankowie placówek prowadzonych przez koszalińskie 
TPD, zaproszeni goście, sympatycy, sponsorzy, pracowni-
cy biura oddziału TPD i inne osoby wspomagające różne 
przedsięwzięcia dla dobra dzieci. Nie mogło się też obyć bez 
podziękowań, przemówień, wręczenia odznaczeń. Wystąpiły 
również dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych 
„Północ” i „Horyzont”, prezentując swój program artystyczny. 
Z premierą koncertu wystąpili również dorośli – zespół pra-
cowników i współpracowników oddziału. 

Mural z okazji 75-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie

Artystyczne dzieło na ścianie domu
Szczególnie podkreślano zasługi państwa Ireny i Tade-

usza Lesiów, właścicieli firmy budowlanej „Leś”, głównych 
sponsorów murali. – Państwo Lesiowie doceniają dokonania 
TPD – powiedział prezes Henryk Zabrocki – a my dziękujemy 
za to, co robią dla dzieci. Firma ustawiła rusztowania dla arty-
stów i kupiła farby. Bez Was, drodzy przyjaciele, nasze dzieło 
mogłoby nie powstać. 

Artyści 

Mural jest tak piękny głównie dzięki zaangażowaniu trojga 
artystów: Anny Waluś, koszalinianki, która jest autorką projek-
tu, pomagających jej w malowaniu dwojga innych artystów 
oraz dzieci. Przy okazji młodzi podopieczni TPD uczyli się 
malowania murali, zorganizowano nawet w tym celu specjalne 
plenerowe warsztaty artystyczne.

Anna Waluś to wybitna artystka. Uzyskała licencjat na 
Akademii Sztuk Pięknych w Palermo we Włoszech, ukoń-
czyła architekturę wnętrz w Wyższej Szkole Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu, pracowała także w Hiszpanii jako 
stypendystka Erasmusa. Od kilku lat specjalizuje się w ma-
lowaniu murali. Szczególnie znana jest ze współpracy przy 
nominowanej do Oscara produkcji filmowej „Twój Vincent”, 
która otrzymała nominację do Złotych Globów 2018. Przy 
tym samym filmie, jako malarz i supervisor, pracowała Anna 
Kluza, która wielokrotnie prezentowała swoje prace w wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych, pomagała aktywnie przy 
malowaniu murala. Z kolei Mark Maksimovich jest autorem 
wielu wystaw indywidualnych, twórcą grafik i ciekawych 
dzieł malarskich, organizował międzynarodowe festiwale i 
warsztaty artystyczne, a od pewnego czasu chętnie maluje 
murale.

Warto dodać, że z inicjatywy koszalińskiego TPD po-
wstały już trzy murale. W tym numerze „Przyjaciela Dziecka” 
przedstawiamy najnowszy mural, przy którym dzieci również 
pomagały, malując dolną część malowidła. 

Opracowała Irena Malanowska 
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Mural TPD w Koszalinie



Fot. Rafał Klim
Artykuł czytaj na str. 6

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Numer dofinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szkolenie liderów TPD w „Helenowie”
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