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ISTNIEJEMY OD 1919 ROKU

Nasi podopieczni to:

•	 dzieci	osierocone	i	porzucone

•	 dzieci	przewlekle	chore	 
i	niepe³nosprawne

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

Organizujemy:

•	 wypoczynek	letni	i	zimowy

•	 turnusy	rehabilitacyjno- 
-profilaktyczne

•	 sejmiki	dziecięce	i	młodzieżowe

•	 konkursy 
-	 artystyczne 
-	 ekologiczne 
-	 sportowe

Nasze	placówki	to	m.in.:

•	 Centrum	Rehabilitacji, 
Edukacji	i	Opieki	TPD	„Helenów”

•	 oœrodki	adopcji 
i	rodzin	zastêpczych

•	 domy	wczasów	dzieciêcych

•	 œrodowiskowe	ogniska	 
wychowawcze

•	 œwietlice: 
-	 œrodowiskowe 
-	 socjoterapeutyczne 
-	 psychoterapeutyczne

•	 place	gier	i	zabaw

•	 warsztaty	terapii	zajêciowej

•	 oœrodki 
rehabilitacyjno-wychowawcze

•	 punkty	poradnictwa	rodzinnego,	
psychologicznego 
i	„telefony	zaufania”

•	 przedszkola

•	 dzienne	oœrodki	adaptacyjne
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Jesteśmy organizacją masową o zasięgu ogólnokrajo-
wym z blisko 100-letnimi tradycjami – stwierdził prezes Za-
rządu Głównego TPD Wiesław Kołak w swojej wypowiedzi 
dla „Przyjaciela Dziecka”. - Przy każdej okazji powinniśmy 
przypominać o tym, jakie formy pracy potrzebne dzieciom 
i rodzinie wypracowało nasze stowarzyszenie, jak bogata i 
sprawdzona w praktycznym działaniu jest nasza oferta me-
rytoryczna. XVII Zjazd TPD był tego potwierdzeniem.

Od samego początku istnienia celem Towarzystwa było 
organizowanie pomocy dzieciom biednym i osieroconym, 
ale także krzewienie kultury pedagogicznej, zdrowotnej, 
propagowanie sportu, organizowanie wypoczynku waka-
cyjnego itp. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
kiedy kraj po zaborach przystąpił do odbudowy zarówno 
gospodarki, jak i porządku społecznego, szczególnie oczy-
wiste było, że wszystkie dzieci stanowią „dobro narodo-
we”, o które trzeba wyjątkowo mocno dbać, podejmując 
działania mające na celu ich ochronę i rozwój. Potwierdzał 
to swoim postępowaniem sam marszałek Józef Piłsudski, 
odwiedzając dzieci w „Helenowie” i przyjmując je w Bel-
wederze, o czym przypomina odsłonięty niedawno kamień 
pamiątkowy w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów” . Wspierali działania Towarzystwa tacy społecz-
nicy, jak poseł Tomasz Arciszewski, lekarze Bronisława 
i Kazimierz Dłuscy, pani prezydentowa Maria Mościcka i 
wielu innych światłych ludzi, o których informacje znajdują 
się nie tylko w książkach i innych wydawnictwach, ale tak-
że w helenowskim archiwum i nadal gromadzi je Komisja 
Historyczna ZG TPD. 

Z tych tradycji i całego dorobku Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci możemy być dumni. Lista naszych osiągnięć jest bar-
dzo długa, mówili o nich podczas obrad Zjazdu zaproszeni 
goście i działacze z terenu. Ale są też problemy do podjęcia 
i rozwiązania, bo czasy i warunki, w jakich żyjemy i działamy, 
wciąż się zmieniają. Musimy więc tak organizować naszą 
pracę, aby jak najlepiej wypełniać misję, jaką od blisko stu 
lat jest dla TPD troska o dobro dziecka.

W naszej codziennej działalności podkreślajmy to, że nie 
jesteśmy nową organizacją, która musi się dopiero spraw-
dzić, jak te, które powstały niedawno i przeważnie dla wyko-
nania jednego zadania, z którego często się nie rozliczają; 
że za nami przemawiają sprawdzone w ciągu niemal wieku 
formy i efekty pracy, takie jak ośrodki adopcyjne, pedagog 
rodzinny czy poradnie wychowawczo-zawodowe, obecnie 
funkcjonujące w państwowym systemie oświaty. 

Nasi działacze potrafią dostrzegać trudne problemy dzieci 
i podejmować środki zaradcze. Toteż zasługują na przyjazną 
akceptację władz na każdym szczeblu zarządzania oraz 
na tworzenie warunków do dobrej współpracy. Jeśli celem 
jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, to nie 
może w tym zabraknąć aktywności organizacji pozarządowej 
(dawniej nazywanej społeczną), takiej jak TPD. Potrzebna 
także jest dłuższa perspektywa na prowadzenie określonych 

12–13 czerwca 2015 r.: XVII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Pozjazdowe refleksje – kontynuacja i rozwój
zadań. Obecnie Towarzystwo, które od lat prowadzi dobrze 
oceniane placówki, musi wciąż walczyć w konkursach o 
możliwość kontynuacji ich prowadzenia, co dla ciągłości 
i stabilności pracy opiekuńczo-wychowawczej nie jest ko-
rzystne. Potrzebne jest inne podejście. Jeśli na przykład 
placówka, od wielu lat prowadzona przez TPD, jest dobrze 
oceniana, to samorząd powinien jej prowadzenie powierzyć 
Towarzystwu na stałe. Trzeba dążyć do takich uregulowań 
prawnych, które by to umożliwiały. 

Wciąż brakuje środków finansowych na działalność. Z 
tego powodu zostało zlikwidowanych wiele środowiskowych 
ognisk wychowawczych, w pozostałych ograniczono pro-
gramy profilaktyczno-wychowawcze. Działacze TPD uwa-
żają, że są to bardzo potrzebne placówki, zapobiegające 
różnym negatywnym skutkom np. narkomanii i kontaktom z 
grupami przestępczymi, dające dzieciom szansę na lepszy 
start życiowy. Do ognisk przychodzą przeważnie dzieci z 
biednych i niewydolnych wychowawczo rodzin. W placów-
kach tych działających w godzinach popołudniowych dzieci 
odrabiają lekcje pod okiem wychowawcy, uczestniczą w 
różnych zajęciach rozwijających – plastycznych, muzycz-
nych, sportowych i innych – w wycieczkach i koloniach 
letnich, otrzymują posiłek; dzięki temu uzyskują promocję 
do następnych klas, podejmują dalszą naukę, zdobywają 
wykształcenie i zawód, z czasem zakładają rodziny, stają 

Rozmowa podczas przerwy w obradach. W czasie oficjalnej części Zjazdu 
prezes ZG TPD został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Z prawej Z. Krzemiński
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się dobrymi pracownikami i obywatelami. W ogniskach 
realizowane jest także hasło: Zróbmy wszystko, aby dzieci 
wychowywały się w rodzinach własnych, co oznacza wy-
gaszanie potrzeby kierowania podopiecznych do domu 
dziecka. System profilaktyczno-wychowawczy, opracowany 
przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego i 
wdrażany przez TPD, powinien być reaktywowany, a liczba 
ognisk systematycznie zwiększana. 

Od dłuższego czasu, również w czasie dyskusji na Zjeź-
dzie, zastanawiano się nad możliwościami skutecznych 
sposobów pozyskiwania funduszy na działalność statuto-
wą. W tym celu powołana zostanie Komisja Finansowa ZG 
TPD, której zadaniem będzie m.in. opracowanie i wdrożenie 
programów pomocnych w realizacji tego zadania. Pewne 
nadzieje wiążą się z wprowadzeniem do statutu TPD zapisu 
umożliwiającego podejmowanie działalności gospodarczej, 
choć na razie efekty trudno przewidzieć. Być może korzystne 
okażą się nowe przepisy, z listopada br., dotyczące groma-
dzenia środków finansowych z tytułu odpisu 1 procenta od 
podatku dochodowego. Jest to nowość, której musimy się 
uważnie przyglądać. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za swoją powinność uwa-
ża przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Zgadzamy się, że 
uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę dziecka to obowią-
zek nas wszystkich, a także, że każdy członek TPD, z mocy 
statutu, jest rzecznikiem dziecka. Szczególnie dużo w tym 
zakresie czynią społeczni rzecznicy praw dziecka, którzy 
ukończyli profesjonalne szkolenia zakończone odpowied-
nim certyfikatem. W całym kraju, podejmując często bardzo 
trudne i zawikłane sprawy, tepedowscy rzecznicy przychodzą 
dzieciom z realną pomocą. Musimy dążyć do tego, by takich 
rzeczników było znacznie więcej.

Ważną sprawą jest zakładanie ogródków jordanowskich. 
Potrzebne są bowiem miejsca wypoczynku, sportu i rekre-
acji dla wszystkich dzieci – dziewcząt i chłopców, wspól-
nie z rodzicami, szczególnie jako alternatywa dla godzin 
spędzanych przed telewizorem i komputerem. Ideały dr. 
Henryka Jordana, wyrażające się w promowaniu zdrowego 
trybu życia, są bliskie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, czego 
wyrazem jest medal jego imienia przyznawany szczególnie 
zasłużonym działaczom i sympatykom TPD. Musimy się 
aktywnie włączyć w akcję przeciwdziałania otyłości u dzieci, 
w zachęcanie ich do ruchu na świeżym powietrzu, udziału w 
rozmaitych grach sportowych, wycieczkach itp. Powinniśmy 
także organizować debaty i festyny popularyzujące dorobek 
doktora Jordana w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży. 

Podejmując nowe inicjatywy, należy kontynuować do-
tychczasowe formy pracy np. organizowanie akcji wypoczyn-
kowych latem i zimą, imprez okolicznościowych, rozwijanie 
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i wiele innych. 

Realizacja wymienionych zamierzeń, omawianych pod-
czas Zjazdu zarówno w dyskusji, jak i rozmowach kuluaro-
wych, będzie zależała w dużej mierze od działań podejmo-
wanych przez terenowe oddziały i koła TPD, ich aktywnego 
włączania się w lokalną strategię na rzecz dziecka i rodziny. 
Musimy już teraz podjąć wysiłki, aby godnie i z nowymi suk-
cesami obchodzić jubileusz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. 

 Notowała Irena Malanowska 

XVII ZJAZD TPD

Odznaczenia 
sprawozdanie  

kierunki działania TPD

Obrady XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które odbyły 
się w dniach 12–13 czerwca 2015 r. w Warszawie, były okazją 
do podsumowania kończącej się kadencji, wskazania osiąg-
nięć, podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym 
w działalność na rzecz dzieci, ich rodzin i środowiska, a także 
wręczenia odznaczeń państwowych i organizacyjnych. 

Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, a aktu dekoracji dokonał wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski, który wręczył również innym odznaczonym oso-
bom Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Wiceminister 
edukacji Tadeusz Sławecki udekorował kilkanaście osób 
szczególnie zasłużonych dla oświaty Medalami Komisji Edu-
kacji Narodowej. Bartosz Sowier, w imieniu Rzecznika Praw 
Dziecka, udekorował sztandar TPD Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS 
DEFENSORI. Z kolei prezes Wiesław Kołak wręczył Medale 
dr. Henryka Jordana, Odznaki Zasłużonego Działacza oraz 
Przyjaciela Dziecka. 

Na obrady Zjazdu m.in. przybyli: posłowie na Sejm RP Ja-
rosław Zieliński i Jadwiga Zakrzewska, Honorowy Prezes 
TPD Joanna Staręga-Piasek, rzecznik PFRON Krzysztof 
Czechowski, oraz reprezentująca Ministerstwo Sprawied-
liwości Anna Andrzejewska. Goście Zjazdu, zabierając 
głos, z uznaniem mówili o prawie stuletniej działalności 
TPD, podkreślając, że udział i pomoc tak zasłużonej oraz 
doświadczonej organizacji są niezbędne w rozwiązywaniu 
ważnych problemów społecznych, zwłaszcza w dziedzinie 
opieki, wychowania i edukacji młodego pokolenia. 

W toku obrad zostały przedstawione sprawozdania: z 
działalności merytoryczno-organizacyjnej i finansowej ZG 
TPD w latach 2011–2014 oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Po 
dyskusji odbyły się wybory nowego Zarządu Głównego To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci na lata 2015–2019 oraz prezesa 
ZG TPD, którym został ponownie Wiesław Kołak, wybrany 
na kolejną kadencję. 

Po zakończeniu pierwszego dnia Zjazdu uczestnicy ob-
rad udali się na wycieczkę autokarową z przewodnikiem po 
Warszawie.

Drugi dzień obrad zjazdowych odbył się w Centrum Reha-
bilitacji, Edukacji i Opieki TPD ”Helenów”. Tego dnia ważnymi 
punktami obrad była dyskusja nad zmianami w projekcie sta-
tutu TPD i głosowanie nad przyjęciem jego nowej wersji, jak 
również prezentacja, dyskusja i zaakceptowanie „Priorytetów, 
kierunków i strategii działania TPD w latach 2015–2019”. 

Jolanta Szklarska

Fotoreportaż z obrad Zjazdu str. 3–4.
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Wiesław Kołak – otwarcie Zjazdu
Mam zaszczyt otwierać XVII Zjazd Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci, co oznacza, że po raz siedemnasty w okresie powo-
jennym Towarzystwo, poprzez swoich delegatów, wybierze 
nowe władze, uchwali nowy statut, przyjmie główne kierunki 
pracy na okres 4 lat wprowadzających nas w 100-letnią rocz-
nicę działalności.

W naszej ponad 95-letniej tradycji znamienne jest to, 
że zmieniają się ludzie, ustroje, warunki życia, technologie 
komunikacji, a wciąż są dzieci biedne, zaniedbane, niepeł-
nosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

I choć przykro mi to mówić, ale to nasi działacze w te-
renie najlepiej wiedzą, że bieda i głód mają w Polsce twarz 
dziecka, że podstawowe prawa tych dzieci są bezwzględnie 
naruszane przez rodziców i innych dorosłych, rówieśników, 
a co gorsza także przez instytucje, które powołane są do 
niesienia pomocy. 

Jesteśmy tym wszystkim dzieciom od lat potrzebni, 
żeby choć w części wyrównać ich szanse  na udane dzie-
ciństwo i lepszy start w dorosłość. 

Niemal 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zobowiązuje 
do poszukania takich sposobów działania, które z jednej 
strony pozwolą na zachowanie ciągłości misji, celów, zadań 
i metod mających źródło w statucie, a jednocześnie będą 
podkreślać konieczność doskonalenia i ewolucji Towarzy-
stwa jako nowoczesnej, mobilnej organizacji obywatelskiej. 
Znaczy to, że Towarzystwo musi być przygotowane do: 
 zmian zachodzących w najbliższym środowisku,
 przemian zewnętrznych wynikających z ciągłej transfor-

macji społecznej, 
 zmian legislacyjnych w obszarze realizowanej działalno-

ści,
 ale przede wszystkim do działań na rzecz potrzeb i ocze-

kiwań naszych odbiorców – dzieci gorszych szans. 
Kończąc tę kadencję, będę rekomendował Delegatom 

reprezentującym ponad 60 tysięcy członków następujące 
priorytety: 

w programie działań merytorycznych stale widzę potrze-
bę:
1) uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę dziecka poprzez 

szersze wykorzystanie TPD jako organizacji strażniczej. 
Z mocy statutu każdy członek TPD jest rzecznikiem dzie-
cka, ale jest także rzesza profesjonalnie przygotowanych 
rzeczników praw dziecka i spodziewam się, że ich liczbę 
będziemy stale zwiększali; 

2) drugim ważnym priorytetem jest dbałość o zdrowie dzie-
cka, zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, ruch, sport, 
rekreację, turystykę poprzez promocję metodyki Henryka 
Jordana;

3) kolejną, niezmiernie ważną sprawą, wręcz koniecznością, 
jest odbudowanie środowiskowych ognisk wychowaw-
czych, a w szczególności reaktywowanie ich pełnego 
środowiskowego programu. 
Zadania te będą możliwe do zrealizowania jedynie po-

przez włączanie się terenowych oddziałów TPD w lokalne 
strategie działania na rzecz dziecka i rodziny. 

Przed nami stoją także wyzwania może mniej interesujące 
naszych gości, ale dla Towarzystwa niezwykle ważne:

1) ekonomiczne – zmuszające do dywersyfikacji źródeł 
finansowania oraz poszukiwania skuteczniejszych spo-
sobów pozyskiwania środków na działalność,

2) organizacyjne – dotyczące kształtu i struktury TPD jako or-
ganizacji masowej o ogólnokrajowym zasięgu, ogromnym 
zakresie oferty merytorycznej oraz specyfice i odrębności 
wypracowanych i sprawdzonych form działania.

Pamiętajmy:
Siła TPD to różnorodność działań w jedności celów.

Wyróżnienie  
dla prof. Leszka Stadniczeńki

Prof. dr hab. Stanisław 
Leszek Stadniczeńko, wice-
prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, został wyróżniony Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla 
Ochrony Praw Dziecka IN-
FANTIS DIGNITATIS DEFEN-
SORI.

W ciągu  długich lat pra-
cy prof. Stadniczeńko dał się poznać jako wybitny 
prawnik, pedagog, opiekun studentów i działacz 
społeczny. Pracując na  Uniwersytecie Opolskim 
doprowadził do wydania kilku tomów książek pod 
wspólnym tytułem „Propedeutyka Praw Człowieka”, 
opracowanych pod swoją redakcją naukową i we 
współpracy oraz przy udziale młodych pracowni-
ków naukowych, studentów, dyrekcji, nauczycieli i 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu.  
Publikacja stanowi odbicie praktycznych zaintereso-
wań Profesora, które obejmują takie zagadnienia, 
jak prawa dziecka w rodzinie i szkole, zagadnienia 
związane z rodzinnymi domami dziecka i innymi 
formami rodzicielstwa zastępczego. Prof. Stadni-
czeńko, wspomagając TPD, konsultuje rozmaite 
sprawy, których nie brakuje w codziennej działal-
ności stowarzyszenia, udziela się także aktywnie 
przy pracach związanych z redagowaniem statutu 
Towarzystwa i innych dokumentów.

Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystąpiła 
prof. dr hab. Maria Sierpińska, rektor Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Warszawie,  gdzie prof. 
Stadniczeńko jest wykładowcą. Profesor jest również 
społecznym doradcą  Rzecznika Praw Dziecka oraz 
przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Ro-
dzinnego i Opiekuńczego przy RPD.

IM

opracowała Barbara Głowacka
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1. Stan organizacyjny i zatrudnienie w Zarządach TPD

1.1 Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Członkowie  
Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci
2011 2012 2013 2014

Zwyczajni 71667 52124 60041 55260

Honorowi 59 51 51 35

Wspierający 11256 10307 9850 8889

RAZEM 82982 62482 69941 64184

Z powyższego zestawienia wynika, że po dosyć dużym 
spadku liczby członków w 2012 roku, co prawdopodobnie 
zostało spowodowane weryfikacją potwierdzania członkow-
stwa przez płacenie składek, w kolejnych latach liczba człon-
ków TPD utrzymuje się w przedziale między 60 a 70 tysięcy. 
Na wsi członkowie TPD stanowią około 25 proc.

1.2 Koła Przyjaciół Dzieci

Koła Przyjaciół Dzieci 
wg miejsca działania 2011 2012 2013 2014

środowisko zamieszkania 289 231 216 192

przy placówkach TPD 357 351 331 312

w innych jednostkach 967 1228 1346 1223

RAZEM 1613 1810 1893 1727

Z powyższej tabeli wynika, że w latach 2011–2013 rosła 
liczba kół TPD, ale w 2014 roku spadła. Jeśli chodzi o liczbę 
członków kół TPD, to w 2011 roku było ich 48 840, w 2012 
– 62 155, w 2013 – 48162, a w 2014 – 56596, zatem po spad-
ku liczby członków w 2013 roku nastąpił ich wzrost w 2014. 

W skali całego kraju dwukrotnie mniej kół funkcjonuje na 
wsi niż w mieście, ale z perspektywy regionów sytuacja pod 
tym względem jest zróżnicowana. Np. przewaga kół dzia-
łających na wsi najbardziej widoczna jest w województwie 
zachodniopomorskim. Najwięcej kół działa przy jednostkach 
takich jak szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, placówki służby zdrowia, zakłady pracy. Koła te 
zrzeszają ponad 70 proc. wszystkich członków.

Stosunkowo małą aktywność wykazują oddziały regio-
nalne w dziedzinie pozyskiwania i zrzeszania młodzieży w 
Młodzieżowych Kołach TPD. Należy zauważyć, że liczba 
ich wzrosła z 209 w 2011 do 222 w roku 2012, a następnie 
drastycznie spadła do 144 w 2013 r. i dalej spada: w roku 
2014 było ich 112. Koła młodzieżowe funkcjonują w regio-

Sprawozdanie z działalności merytoryczno-organizacyjnej 
TPD w latach 2011–2014 

(skrót)

nach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, 
śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielko-
polskim. Członkowie kół młodzieżowych to z reguły licealiści 
i studenci oraz wolontariusze zaangażowani w działalność na 
rzecz dzieci, także w placówkach TPD. 

KOŁA  
SPECJALISTYCZNE 2011 2012 2013 2014

z cukrzycą 14 14 12 11

niepełnosprawnych ruchowo 83 66 65 57

na diecie bezglutenowej 9 7 8 8

z upośledzeniem umysłowym 36 64 50 44

inne 39 39 59 43

RAZEM 181 190 194 163

W latach 2011–2013 systematycznie przybywało kół spe-
cjalistycznych, natomiast w roku 2014 liczba ich zdecydowa-
nie spadła. Maleje liczba kół tak bardzo charakterystycznych 
dla naszego stowarzyszenia, takich jak dla rodziców dzieci 
z cukrzycą, niepełnosprawnych ruchowo, na diecie bez-
glutenowej, z upośledzeniem umysłowym. Koła wykazywa-
ne w sprawozdaniach jako inne zrzeszają rodziców dzieci 
niewidomych, z chorobą infekcyjną, gośćcem, autyzmem, 
fenyloketonurią, dyskraniami, otyłością, ADHD. Koła spe-
cjalistyczne zrzeszały: w 2011 roku 5102 członków, w 2012 
roku 7337 członków, w 2013 było 6832 członków, a w 2014 
było ich 5967.

1.3 Zarządy terenowe TPD

Zarządy terenowe 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

zarządy
liczba w roku

2011 2012 2013 2014

okręgowe 25 25 27 24

powiatowe 91 70 61 64

miejskie 215 78 82 76

gminne /miejsko-gminne/
dzielnicowe 168 136 112 143

RAZEM 499 309 282 307

W okresie sprawozdawczym, poza 16. zarządami oddzia-
łów regionalnych, w 2011 roku działało na terenie kraju 499 
oddziałów niższego szczebla, w roku 2012 było ich 309,w 
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2013 były 282 zarządy, a w 2014 było ich 307. Znacząca 
różnica w liczbie zarządów oddziałów w roku 2011 i 2012 
wyniknęła prawdopodobnie wskutek błędu popełnionego w 
trakcie przygotowywania sprawozdań rocznych.

1.4 Zatrudnienie w biurach zarządów oddziałów 

W okresie sprawozdawczym dość stabilne było zatrud-
nienie w biurach TPD w kraju, w szczególności jeśli chodzi 
o umowy o pracę. Zatrudnienie na umowy cywilnoprawne 
wykazywało pewną dynamikę, najwięcej było w tej formie 
zatrudnionych w 2012 roku, w kolejnych latach zmniejszało 
się. Wynika to prawdopodobnie ze zmniejszenia się liczby 
obsługiwanych projektów ze środków zewnętrznych. 

1.5 Zatrudnienie w placówkach TPD 

W placówkach Towarzystwa, w tym w środowiskowych 
ogniskach wychowawczych, świetlicach, przedszkolach, 
warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach i in. zatrudnienie 
znalazło: w 2011 roku – 2654 osoby, z czego 890 w formie 

Pracownicy biur zarządów oddziałów 
TPD

umowa o pracę umowy cywilnoprawne

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

regionalnych 34 42 41 37 29 32 23 13

innych oddziałów 107 95 121 102 69 127 102 99

Razem 141 137 162 139 98 159 125 112

placówki

2011 2012 2013 2014

placówki uczestnicy placówki uczestnicy placówki uczestnicy placówki uczestnicy

przedszkola 77 1 398 81 1 505 70 1522 76 1683

placówki wsparcia dzien-
nego: środowiskowe 
ogniska wychowawcze, 
świetlice, kluby

436 15703 377 14 131 344 12171 313 10421

ogniska pracy pozaszkol-
nej 11 264 12 398 9 318 10 217

pozaszkolne placówki 
specjalistyczne 1 70 2 106 1 75 2 144

specjalne ośrodki szkol-
no-wychowawcze 2 75 2 82 2 90 2 96

ośrodki rehabilitacyjne 20 1095 3 375 2 440 2 325

warsztaty terapii zajęcio-
wej i środowiskowe domy 
samopomocy

28 949 27 969 31 1009 27 1003

NZOZ 2 590 2 600 2 570 2 644

inne placówki 11 430 11 538 13 604 18 953

RAZEM 588 20574 517 18704 474 16799 452 15486

umowy o pracę; w 2012 roku – 1741 osób, z czego 842 w 
formie umowy o pracę; w 2013 roku – 2404 osoby, z czego 
864 w formie umowy o pracę; w 2014 roku – 2292 osoby, z 
czego 857 w formie umowy o pracę. 

Jak wynika z powyższej informacji, TPD w minionej ka-
dencji było poważnym pracodawcą. Warto podkreślić, że 
przez cztery lata utrzymywała się stała liczba osób zatrud-
nianych na umowę o pracę. Taki stan rzeczy można wiązać 
z wymaganiami samorządów dotyczącymi zatrudniania wy-
chowawców w placówkach wsparcia dziennego na umowę 
o pracę. Pracodawcami dla największej liczby osób były 
oddziały mazowiecki i zachodniopomorski. 

2. Działalność merytoryczna

2.1 Placówki TPD dla dzieci i młodzieży, w tym dla 
niepełnosprawnych w latach 2011–2014

Jak widać z powyższej tabeli, z roku na rok spada 
liczba placówek dla dzieci i młodzieży prowadzonych 
przez TPD. Najbardziej znaczący jest spadek placówek 
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opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: śro-
dowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów 
młodzieżowych. Rozmieszczenie placówek prowadzo-
nych przez TPD jest dość nierównomierne. Najwięcej 
placówek wsparcia dziennego (środowiskowych ognisk 
wychowawczych i świetlic) funkcjonuje w województwach 
zachodniopomorskim i mazowieckim. Oddziały zachod-
niopomorski i warmińsko-mazurski prowadzą najwięcej 
przedszkoli. Regiony dolnośląski i śląski wyróżniają się 
liczbą placówek i aktywnością w dziedzinie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym.

2.2 Placówki TPD działające na rzecz rodziny

W okresie sprawozdawczym podwoiła się liczba funk-
cjonujących w kraju różnorodnych placówek działających 
na rzecz rodziny. W roku 2011 było ich 31, a w 2014 funk-
cjonowały już 63 placówki. Były to centra mediacji i pomo-
cy rodzinie, poradnie rodzinne, poradnie psychologiczne, 
centrum rodziny i praw dziecka, punkty informacyjno-kon-
sultacyjne, ale także poradnictwo prowadzone przez peda-
gogów zatrudnionych w innych placówkach Towarzystwa. Z 
pomocy placówek, porad i konsultacji korzystało średnio 
rocznie około 10 tys. osób. Z powyższego wynika, że TPD 
na dużą skalę wspiera funkcjonowanie rodzin w wypełnianiu 
przez nie funkcji wychowawczych, umiejętności rozwiązywa-
nia problemów i dbania o dobro dzieci. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że w placówkach poradnianych TPD pomoc mogą 
uzyskać także rodzice dzieci chorych i niepełnosprawnych, 
niejednokrotnie z rzadkimi rodzajami niepełnosprawności. 
Prowadzimy np. punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób 
niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów oraz akade-
mię zdrowia celiaka. 

2.3 Placówki edukacyjne

W szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczyło się: w 
2011 roku – 76 uczniów; w 2012 roku – 84 uczniów; w 2013 
roku – 93 uczniów; w 2014 roku – 92 uczniów. Są to pla-
cówki, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Na szczególną uwagę zasługuje Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy, działająca od 2013 roku w strukturach Centrum 
TPD „Helenów”. W szkole uczniowie mają szansę zdoby-
cia wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystać do sa-
modzielnego funkcjonowania. Niepełnosprawni uczniowie 
podejmują aktywności artystyczno-dekoracyjne, techniczno-
rzemieślnicze, handlowo-pielęgnacyjne oraz gastronomicz-
no-gospodarskie. Od października 2014 mogą to robić w 
nowym, profesjonalnie wyposażonym budynku.

Ponadto ośrodek edukacyjno-szkoleniowy prowadzony 
przez Oddział TPD w Elblągu zorganizował w okresie minio-
nych czterech lat 56 kursów doskonalących, w których wzięło 
udział łącznie 854 słuchaczy, dwa ośrodki metodyczne w 
województwie zachodniopomorskim zorganizowały łącznie 
72 kursy dla 2348 słuchaczy. Szkolenia, w których uczest-
niczyli nauczyciele i wychowawcy, dotyczyły wychowania, 
nauczania, patologii społecznej i profilaktyki, terapii psy-
chologicznej i pedagogicznej, wspomagania rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz rozwoju kompetencji komunikacyjnych i 
diagnostycznych.

2.4 Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu

W latach 2011–2014 pięć oddziałów regionalnych TPD 
prowadziło 8 niepublicznych ośrodków adopcyjnych na 
terenie województw: łódzkiego (1), mazowieckiego (2), 
małopolskiego (1), wielkopolskiego (2), śląskiego (2). Za 
pośrednictwem ośrodków w okresie sprawozdawczym łącz-
nie do adopcji trafiło 1520 dzieci: w 2011 roku orzeczono 
357 przysposobień, w 2012 roku było ich 359, w 2013 roku 
– 431, a w 2014 orzeczono 373 przysposobienia. Dodać 
należy, że spośród wymienionych wyżej przysposobień 
około 100 rocznie to orzeczone adopcje zagranicz-
ne. Ponadto ośrodki szkoliły kandydatów na rodziców 
adopcyjnych, prowadziły poradnictwo, telefony zaufania, 
udzielały wsparcia rodzinom po dokonanych adopcjach. 
Od 1 stycznia 2012 roku, po wejściu w życie Ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmieniły 
się zasady finansowania oraz zakres działania ośrodków. 
Aktualnie ośrodki otrzymują dotacje w drodze konkursów 
ofert. W związku ze zmianą systemu finansowania ośrodki 
adopcyjne w większości przypadków nie zajmują się rodzi-
nami zastępczymi. 

2.5 Stałe programy realizowane przez Zarząd Główny 
i oddziały terenowe TPD

ŚRODOWISKOWE PROGRAMY PEDAGOGICZNE

Programy

Liczba realizatorów 
w latach

2011 2012 2013 2014

opiekun indywidualny 340 320 546 663

pedagog rodzinny 83 42 36 34

rzecznik praw dziecka 39 56 54 56

inne programy: (wychowaw-
ca podwórkowy, pedagog 
uliczny, place gier i zabaw, 
programy profilaktyczne)

107 124 130 101

Pedagog rodzinny, opiekun indywidualny, wycho-
wawca podwórkowy, pedagog uliczny oraz rzecznik 
praw dziecka to programy, które Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci wypracowało jako wsparcie dla środowisko-
wych ognisk wychowawczych, a także ogniwo między 
podopiecznym, jego rodziną oraz innymi placówkami 
edukacyjnymi i opiekuńczymi. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że w kraju funkcjonuje stała grupa 
tepedowskich rzeczników praw dziecka, a także z 
roku na rok rośnie liczba podejmowanych przez nich 
interwencji, mających na celu ochronę dzieci przed 
przemocą w rodzinie, szkole i w środowisku rówieśni-
czym przed wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem 
oraz złym traktowaniem w każdej formie. Poniżej 100 
nie spada również liczba programów autorskich realizo-
wanych przez oddziały TPD, finansowanych ze środków 
samorządowych, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a 
także z funduszy unijnych.
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2.6 Wypoczynek letni i zimowy

W okresie sprawozdawczym TPD zorganizowało rocznie 
średnio około 1300 różnorodnych form wypoczynku letniego 
i zimowego w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Z naszej ofer-
ty skorzystało rocznie średnio około 50 000 dzieci zdrowych 
i niepełnosprawnych. 

Poza krótkimi formami wypoczynku, takimi jak biwaki i 
wycieczki, najczęściej organizowane były 14-dniowe kolonie 
i obozy oraz stacjonarne akcje wypoczynkowe w miejscu 
zamieszkania lato i zima w mieście. Akcję wypoczynkową 
na najszerszą skalę organizują oddziały TPD na terenie wo-
jewództw dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 
śląskiego i wielkopolskiego.

3. Podsumowanie

Zaprezentowane sprawozdanie z działalności Towarzy-
stwa w latach 2011–2014 jest zaledwie przeglądem wybra-
nych form pracy ogniw TPD, a jego walorem jest możliwość 
liczbowego porównania kierunków i tendencji zmian przy 
pomocy jednakowej co roku formuły statystycznej. 

W celu umożliwienia przeprowadzenia analizy porównaw-
czej w przedziale czasowym i terytorialnym badanie obejmuje 
względnie stałe formy pracy tepedowskiej, wybrane spośród 
„celów, zadań i sposobów działania” wymienionych w dziale 
II (§ 6–8) statutu. Opracowując materiał na XVII Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TPD, skupiono się na 
porównaniu zmian zachodzących w poszczególnych latach 
w trakcie kadencji. Zebrany materiał pozwala na następujące 
uogólnienia: 

1. Praca organów władzy TPD na szczeblu centralnym 
skupiała się na realizacji uchwał XVI Krajowego Zjazdu Dele-
gatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Systematycznie i zgod-
nie z planem odbywały się zebrania Zarządu Głównego TPD, 
poprzedzone pracą Prezydium ZG. Tematyka posiedzeń ZG 
odnosiła się zarówno do oceny i sposobu realizacji uchwał 
zjazdowych, jak i do bieżących spraw Towarzystwa. Poza 
sprawami merytorycznymi, dużo miejsca poświęcono omó-
wieniu problemów finansowych, kadrowych i organizacyj-
nych występujących w TPD. Ponadto, w ramach pracy Prezy-
dium ZG TPD, aktywnie działały komisje: historyczna oraz ds. 
zwrotnej pomocy finansowej. Zarząd Główny dokłada starań, 
aby do ogniw TPD docierały wydawnictwa upowszechniające 

misję, zadania, metody pracy, sylwetki działaczy itp. Placówki 
i projekty, dla których ZG jest organem prowadzącym, mają 
na celu wypracowywanie modelowych rozwiązań, możliwych 
do szerszego upowszechnienia, a jednocześnie placówki te 
są punktami doradztwa merytorycznego. 

2. Sukcesywnie zmniejsza się liczba członków TPD, co 
prawdopodobnie wynika z braku czasu na działalność spo-
łeczną w trudnych ekonomicznie realiach, ale w dalszym 
ciągu liczba około 65 tys. członków świadczy o ogromnej 
rzeszy ludzi zaangażowanych w działalność naszego sto-
warzyszenia. 

3. W miarę stabilna jest sytuacja, jeśli chodzi o koła TPD, 
których liczba z roku na rok utrzymuje się na porównywalnym 
poziomie. Koła specjalistyczne, których liczba nieco spadła, 
wciąż jednak wykazują się dużą aktywnością. Działające w 
ogniwach terenowych oraz skupione w komitetach krajo-
wych, podejmują liczne inicjatywy w zakresie promowania 
ruchu społecznego. 

4. Opracowany materiał dostarcza informacji o Towarzy-
stwie jako pracodawcy na rynku pracy. Będąc pracodawcą, 
TPD realizuje zadania z zakresu opieki, edukacji oraz różno-
rodnych form pomocy dzieciom i ich rodzicom, zatrudniając 
przy tym średnio 1 tys. osób rocznie. 

5. Na pracę Towarzystwa w okresie sprawozdawczym zna-
czący wpływ miały: nowelizacja ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz wejście w życie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwłaszcza 
ta ostatnia, zmieniająca usytuowanie, finansowanie i zakres 
działania ośrodków adopcyjnych oraz placówek wspierają-
cych rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, przyczyniła się 
do perturbacji związanych ze zmianą podporządkowania, 
wysokością finansowania, ochroną danych osobowych w 
ośrodkach adopcyjnych, dopuszczeniem do użytkowania 
lokali przeznaczonych na placówki wsparcia dziennego itp. 
Pomimo tych trudności zdołaliśmy ochronić stan posiadania 
ośrodków adopcyjnych (8), natomiast zmniejszyła się liczba 
środowiskowych ognisk wychowawczych. 

6. Większego i bardziej wnikliwego wglądu wymagają 
środowiskowe programy pedagogiczne, w szczególności 
działania opiekunów indywidualnych, których liczba w spra-
wozdaniach z roku na rok rośnie, natomiast w ciągu roku nie-
wiele słychać na temat podejmowanych przez nich działań. 

7. TPD w dalszym ciągu na dużą skalę organizuje wypo-
czynek wakacyjny dzieci i młodzieży. Powszechną praktyką, 

WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY
turnusy uczestnicy

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

kolonie i obozy stacjonarne 355 271 300 260 16186 14822 13412 11563

obozy wędrowne 6 3 4 3 226 87 98 84

biwaki i wycieczki 575 476 493 569 18252 14862 18092 18970

półkolonie (lato i zima w mieście) 461 430 390 491 20662 18316 12885 12977

turnusy rehabilitacyjne 63 69 56 57 1844 1845 1662 1535

wczasy z pedagogiem 5 4 2 2 157 80 48 53

RAZEM 1465 1253 1245 1382 57327 50012 46197 45182
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dotykającą również TPD, stało się skracanie trwania turnusów 
wypoczynkowych dla dzieci oraz odstępowanie od form wy-
jazdowych na rzecz wypoczynku w miejscu zamieszkania.

8. Na ciągłe ubożenie społeczeństwa wskazuje nadal 
duże zapotrzebowanie rodzin na wszelkie formy pomocy ma-
terialnej. W tym kontekście imponujący jest zakres pomocy 
udzielanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

9. Na uwagę zasługuje również fakt, że TPD przez ostatnie 
cztery lata było aktywnym partnerem w realizacji projektów 
międzynarodowych, oraz że w efekcie realizacji partnerstwa 
powstawały publikacje, które mogły służyć szerokiej rzeszy 
naszych wychowawców i edukatorów. 

* * *

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci odzwierciedla problemy i kierunki polityki społecznej, 
widoczne zarówno na szczeblu centralnym, jak i w terenie, 

gdzie samorządy nie zawsze dostrzegają oczywistą koniecz-
ność współdziałania oraz partnerskiego traktowania orga-
nizacji pozarządowych, uzależniając je od wysokości przy-
znawanych (należnych) środków finansowych i pozbawiając 
je realnego wpływu na prowadzoną politykę społeczną, a 
często nawet pozbawiając finansowania w trakcie realizacji 
zadań. Przeciwstawienie się takim praktykom wymaga szcze-
gólnych kompetencji i aktywności, a także konsekwencji 
zarówno władz, jak i szeregowych członków Towarzystwa. 
Ze sprawozdania wynika, że pomimo wskazanych utrudnień 
i realnych przeszkód, nasza działalność jest wciąż bogata, 
różnorodna i przynosi realne efekty. 

Pamiętając o tym, że organizacyjnym fundamentem TPD 
jest koło, należy dokładać wszelkich starań, żeby koła mo-
gły powstawać, rozwijać się i wzmacniać siłę Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

Opracowała Jolanta Szklarska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie prowadzi 4 
świetlice socjoterapeutyczne, w których realizuje projekt 
„Świetlice naszą Przystanią” współfinansowany przez Gmi-
nę Miasta Złotów. Świetlice noszą wdzięczne nazwy: Oaza, 
Wesołe Urwisy, Sportowcy, Przystań.

Rodziny podopiecznych najczęściej potrzebują wsparcia 
materialnego, ale także porad i pomocy wychowawczej. Na 
co dzień w świetlicach dzieci korzystają z pomocy w nauce, 
odrabiając zaległości szkolne, uczestniczą w rozmaitych za-
jęciach wspomagających ich rozwój. Świetlice organizują gry 
i zabawy na powietrzu, zajęcia na basenie pływackim, w sali 
gimnastycznej, zabawy przy muzyce, ogniska i wycieczki. Z 
pomocą dzieciom przychodzą terapeuta i socjoterapeuta. 
Przyjazna i ciepła atmosfera sprawia, że dzieci chętnie prze-
bywają w swoich świetlicach, odreagowując rozmaite stresy 
i włączając się chętnie w  zajęcia.

W ramach projektu „Świetlice naszą Przystanią” zorgani-
zowano również konkurs fotograficzny „Rodzina w obiekty-
wie”, którego finał odbył się 9 października br. w Przedszkolu 
nr 4 w Złotowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i upominki. Atrakcją dla dzieci było spotkanie z 
fotografem, panem Mirosławem Beckerem, który opowie-
dział o pracy fotografa i zaprezentował różne typy i rodzaje 
aparatów fotograficznych. Z kolei do ruchu i gier sportowych 
dzieci przedszkolne są wdrażane dzięki Sportowej Olimpia-
dzie Przedszkolaka, która już po raz czwarty odbyła się w 
listopadzie br. w ramach wspomnianego projektu.

Interesująco zapowiadają się także efekty trwającego 
konkursu na wyplatanie makram, do którego przystąpiły 
dzieci z TPD w Złotowie.

 opracowała Irena Malanowska

TPD W ZłOTOWIE

Dla dobra dzieci
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W ciągu ponad 96. lat tepedowskiej służby dzieciom 
zmieniały się ustroje, obyczaje, rozwijała się kultura, cywi-
lizacja, wzrastały nowe pokolenia. Historia doświadczała 
nas kryzysami, wojnami, entuzjazmem odbudowy, błędami 
władzy. Ale to także wiek wielkich odkryć naukowych i wyna-
lazków; i stulecie, w którym dostrzeżono dziecko jako osobę 
posiadającą własną godność i prawa. 

W ogólny ruch na rzecz ochrony dzieciństwa i praw dzieci 
dobrze się wpisało już w 1913 roku krakowskie Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, a od 1919 roku Towarzystwo działające w 
wielu innych rejonach niepodległego już kraju. Pozytywistycz-
ne hasła Bronisławy Bobrowskiej, Janusza Korczaka, Stefanii 
Sempołowskiej, Heleny Radlińskiej czy Henryka Jordana 
wyrażające dążenia do wychowania człowieka „przyszłości”: 
wolnego, niezależnego, światłego, wykształconego, zdrowe-
go, dobrego obywatela, patriotę dążącego do lepszych form 
życia opartych na prawie i sprawiedliwości nic nie straciły na 
wartości. Treści te także i dziś zajmują poczesne miejsce w 
statucie i działalności Towarzystwa.

Przystępując do określania zadań na kolejną kadencję 
warto się zastanowić nad kilkoma problemami. Na przy-
kład: 
• Czy w dzisiejszej dobie, zważywszy na tempo przemian, 

bezustannie potrzebna jest pozytywistyczna praca u 
podstaw i na czym dziś powinna ona polegać?

•  Jakie podjąć działania, aby uniezależnić się od admini-
stracji rządowej i samorządowej dysponującej dotacja-
mi? 

•  W jaki sposób zdołamy utrzymać jednolitość działań oraz 
zachować poziom wypracowanych standardów wobec 
niechęci samorządów do przekazywania stowarzysze-
niom zadań własnych albo ich zawłaszczanie, polaryzacji 
decyzji, nadinterpretacji utrudniającej stosowanie prawa 
oraz stałego rozpraszania i zmniejszania wysokości przy-
znawanych środków, nierzadko poniżej rzeczywistych 
kosztów zlecanego zadania?

• Czy w kontekście decentralistycznej polityki społecznej i 
gospodarczej państwa, możliwe jest skuteczne zarządza-
nie w dotychczasowej hierarchicznej strukturze TPD?

• Czy Towarzystwo jest przygotowane do stopniowego 
przejścia od filantropijnej organizacji non-profit do orga-
nizacji społecznej z celami ekonomicznymi, wykorzystu-
jącej możliwość szerszego korzystania z prowadzenia 
działalności odpłatnej i gospodarczej, dającej większą 
swobodę podejmowania (w ramach statutu) decyzji finan-
sowych, odpowiadających na pojawiające się problemy, 

Główne kierunki i strategie działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na lata 2015–2019

U progu 100-lecia TPD
Kazimierz Dąbrowski*: Świat zmienia się z nieprawdopodobną szybkością. (...) Skończyły się czasy, kiedy każde poko-
lenie mogło wstępować w ślady pokolenia poprzedniego.

* Kazimierz Dąbrowski (1902–1980) – polski psycholog kliniczny, psychiatra, 
filozof oraz pedagog, twórca teorii dezintegracji pozytywnej.

które występują niezależnie od priorytetów wyznaczo-
nych przez administrację? 

Ciągłość misji

Chcąc zachować ciągłość misji, celów, zadań i metod 
wypracowanych przez pokolenia działaczy, zarekomendo-
wano – przyjęty przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów TPD 
– program będący kontynuacją działań realizowanych w 
poprzednim okresie, wskazujący na konieczność przygoto-
wania się do:
• zmian zachodzących we własnym środowisku, 
• przemian zewnętrznych wynikających z ciągłej transfor-

macji społecznej oraz praktyki rządowej i samorządo-
wej, 

• zmian legislacyjnych w obszarze realizowanych projek-
tów i sposobów ich wdrażania,

• oczekiwań beneficjentów. 
Główne kierunki działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

na lata 2015–2019 mają swoje źródło przede wszystkim w 
misji i statucie Towarzystwa. Cele strategiczne i priorytety 
tworzono w oparciu o mocne strony Towarzystwa oraz cze-
kające nas w najbliższych latach wyzwania. 

Mocne strony TPD 

Towarzystwo jest organizacją o bogatych tradycjach, 
jasno sprecyzowanych celach, szerokiej i różnorodnej 
ofercie. Jest rozpoznawalne poprzez silną strukturę, sta-
tut, swoistą tożsamość. Wizerunek nasz wzmocniony jest 
dzięki bogatej literaturze, symbolom identyfikującym TPD, 
takich jak nazwa, sztandar, odznaka „Przyjaciel Dziecka” 
i inne. TPD w całym kraju liczy ponad 65 tys. członków1. 
Jest to duża (masowa) organizacja, która powinna sta-
nowić realną siłę sprawczą i wywierać wpływ na politykę 
społeczną zarówno na poziomie terytorialnym, jak i cen-
tralnym. Przemawia za tym fakt, że Towarzystwo działa 
poprzez swoje terenowe jednostki, obecne we wszystkich 
województwach, posiada organy statutowe umożliwiające 
kontrolę i doskonalenie wewnętrzne. Trwałą podstawą 
działania jest struktura i sieciowy charakter TPD, które 
jako organizacja o wyrazistej odrębności, spełnia funkcje: 
integracyjne dla skupiających się wokół wspólnych celów 
społeczności oraz interwencyjne poprzez rzecznictwo w 
sprawach dziecka i rodziny. Dorobek Towarzystwa od-
znacza się nowatorskimi rozwiązaniami, które na trwałe 
weszły do publicznej praktyki pedagogicznej i opiekuńczej 

1  64 184, por.: sprawozdanie z działalności TPD, 2014
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oraz uregulowań prawnych2. Całościowa oferta statutowa 
TPD posiada walory działań systemowych w obrębie To-
warzystwa. Jako model społeczny dostarcza struktur do 
działań obywatelskich zarówno w społeczności lokalnej, 
jak i w skali ogólnopolskiej. Ponadto duża konkuren-
cyjność samodzielnych podmiotów ruchu obywatelskie-
go oraz uwarunkowania formalno-prawne przyspieszyły 
decyzje uzyskania osobowości prawnej przez oddziały. 
Dzięki temu jednostki te zostały upodmiotowione wobec 
lokalnych organów administracji samorządowej, a jed-
nocześnie stały się bardziej samodzielne merytorycznie 
i finansowo. Szczególnym walorem TPD jest działalność 
merytoryczna, jej szeroki zakres, bogate metody i wysokie 
standardy, wypracowane i stosowane w naszej praktyce. 

Wyzwania dla TPD 

Oprócz osiągnięć są też zjawiska, które wymaga-
ją uwagi i podjęcia odpowiednich działań. W latach 
2010-2013 zmniejszył się zasięg oddziaływania TPD. 
Liczebność w poszczególnych regionach jest bardzo 
zróżnicowana, ponad 8 tys. (łódzkie) do 596 członków 
(opolskie). Wciąż zbyt mała jest zdolność wykorzystywa-
nia elektronicznych technik komunikacji i przekazu, co 
utrudnia szybki przekaz informacji do wszystkich ogniw 
TPD, a to niekorzystnie przekłada się na skuteczność 
zarządzania. Z kolei niedostateczna promocja i popu-
laryzacja zakresu i obszarów działania TPD, zwłaszcza 
wśród nowych władz samorządowych oraz młodych 
ludzi, a także niedocenianie wizerunkowych walorów ot-
wartych form ekspresji publicznej ograniczają możliwość 
pozyskiwania nowych członków, wolontariuszy oraz ofia-
rodawców wspierających Towarzystwo. Zagrożeniem jest 
słaba i (lub) niestabilna sytuacja finansowa niektórych 
oddziałów. Korzystanie z jednego lub niewielu źródeł 
finansowania, zorientowanie się na realizację jednego 
rodzaju działań niebezpiecznie prowadzi do uzależnienia 
od źródła dopływu środków. Należy tu jeszcze wymienić 
brak silnej reprezentacji przedstawicielskiej TPD, która 
występowałaby z postulatami w sprawach stowarzyszenia 
na każdym szczeblu władzy lokalnej, a także potrzebę 
zmiany niekorzystnych relacji z administracją na pożąda-
ne i wykorzystania funkcji kontrolnej TPD jako organizacji 
pożytku publicznego pełniącej również funkcje strażnicze. 
W minionej kadencji zdarzały się również sytuacje kryzy-
sowe, związane w szczególności z brakiem dyscypliny 
finansowej, nieusprawiedliwionym zaniechaniem wyko-
nywania powierzonych funkcji, znacznym ograniczeniem 
aktywności niekiedy całych jednostek organizacyjnych, 
niewykonywaniem uchwał Zarządu Głównego lub zaleceń 
jednostek nadrzędnych3. 

2 Rzecznictwo praw dzieci, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przed-
szkola społeczne, dziecińce wiejskie, place gier i zabaw, ogniska wychowaw-
cze, świetlice środowiskowe, kolonie zdrowotne i inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży, wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, działalność 
pozalekcyjna i pozaszkolna, pedagogizacja rodziców, a także specyficzne 
formy opieki nad dzieckiem, jak: ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodzinne 
domy dziecka, pedagog rodzinny (dziś asystent rodziny), praca streetwor-
kerska (wychowawca podwórkowy, pedagog uliczny) – mają swój rodowód 
w pracy TPD. 
3 Woj.: pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie, lubuskie

 Wpływ przemian zewnętrznych 

Stale rośnie liczba stowarzyszeń zajmujących się poma-
ganiem dzieciom4. Przy czym daje się zaobserwować duże 
zróżnicowanie pomiędzy organizacjami pod względem zasię-
gu, rodzaju i jakości oferty itp. Nieporównywalność zakresów 
działania w ramach podobnej problematyki powoduje zmniej-
szanie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źró-
deł publicznych. Sytuację tę pogarsza fakt, że coraz szerszy 
krąg zadań, kompetencji i środków, w ramach decentralizacji 
władzy publicznej, przekazywany jest jednostkom samorządu 
terytorialnego. W praktyce często wiąże się to z rozpraszaniem 
zarówno środków, jak i odpowiedzialności za ich wykorzystanie. 
W konkursach na zadania zlecone często ustanawia się bariery 
wykluczające możliwość aplikowania takich organizacji jak 
TPD5. Podkreślić należy, że nadal utrzymuje się niski poziom 
zaufania organów samorządowych do organizacji pozarządo-
wych, w tym do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dość powszech-
ne jest traktowanie organizacji w sposób kliencki, uleganie ste-
reotypom i niepotwierdzonym opiniom, upolitycznianie decyzji 
w sprawach ważnych dla Towarzystwa, bądź nierespektowanie 
roli TPD jako partnera w realizacji zadań własnych samorządu. 
Pracę utrudnia skłonność urzędników do ingerencji w obszary 
należące do właściwości Towarzystwa, unifikacji nazw własnych 
i sposobu organizacji pracy w placówkach niepublicznych 
prowadzonych przez TPD. 

 Dzieci gorszych szans

Pomimo utrzymującego się niżu demograficznego nie 
zmniejsza się, a nawet procentowo wzrasta liczba dzieci 
gorszych szans, wychowujących się w rodzinach nie za-
pewniających im warunków prawidłowego rozwoju m.in. ze 
względu na biedę, zły stan zdrowia rodziców, niezaradność, 
niskie kompetencje rodzicielskie, trudne warunki mieszka-
niowe, samotne rodzicielstwo, niski poziom wykształcenia 
i kultury osobistej, bezrobocie. Znaczna grupa dzieci nie 
ma szans na korzystanie z dóbr, które powinny być dla nich 
dostępnym standardem, wiele dzieci nie jest przygotowa-
nych technicznie ani mentalnie do świadomego wyboru i 
selekcji strumienia dostępnych informacji. Z powodu różnic 
materialnych miejscem segregacji coraz częściej staje się 
szkoła, co widać w kontaktach rówieśniczych, w stołówkach, 
na wycieczkach, w wyposażeniu (sprzęt elektroniczny, spor-
towy), a także w postawach osób dorosłych wobec dzieci 
zaniedbanych. Dodatkowo, zmniejszanie się liczby placówek 
oraz dzieci korzystających z codziennej pomocy świetlic, 
ognisk wychowawczych czy placówek pracy pozaszkolnej 
powiększa zróżnicowanie i utrudnia wyrównywanie szans ży-
ciowych dzieci, które tego potrzebują (defaworyzowanych). 
Poza tym niekorzystne zmiany stylu życia, a w szczególności 
wzorca spędzania wolnego czasu oraz odżywiania powodują 
nasilającą się epidemię otyłości wśród dzieci, a także wzrost 
zachowań ryzykownych dla zdrowia6. Problemem ostrzej 

4 W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 81 619 podmiotów 
zaliczanych do sektora pozarządowego, w tym 24% z nich zajmuje się pomocą 
społeczną, 7,6% edukacją i wychowaniem
5 Np.: określając progową liczbę mieszkańców siedziby stowarzyszenia, 
bądź nie dopuszczając do konkursów podmiotów spoza rejonu danego 
samorządu
6 Palenie tytoniu, picie piwa, epizody upijania się, palenie marihuany, stoso-
wanie przemocy rówieśniczej, 
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sygnalizowanym w ostatnich latach stają się środki zmie-
niające świadomość (dopalacze) oraz nasilone zaburzenia 
zachowania i inne zaburzenia psychospołeczne.

Sposoby realizacji celów strategicznych 

Wyżej opisane wyzwania oraz odwołanie się do teorii 
zarządzania stanowią podstawę określenia celów strate-
gicznych na najbliższą kadencję. Oto niektóre problemy do 
podjęcia i rozwiązywania:
1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez: 
– zwiększenie zaangażowania społecznego członków TPD 

oraz kompetencji kadry m.in. poprzez organizację ak-
tywnych form edukacyjnych wyposażających w wiedzę 
i umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania 
stowarzyszeniem, w tym kadrami, finansami, kontrolą,

– organizowanie edukacji ekonomicznej przygotowującej 
do zrozumienia istoty ekonomizacji organizacji pozarzą-
dowej, dającej możliwość wdrażania technologii cyfrowej, 
informacyjno-komunikacyjnych, prawnej,

– dbałość o etykę zawodową osób działających w TPD, 
– wypracowanie współczesnego rozumienia etosu działa-

cza, pracownika i wolontariusza Towarzystwa.
2. Troska o sprawność organizacji i zarządzania:
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powinno w równej mierze 

korzystać z tradycji, co i ze współczesnych metod i tech-
nologii zarządzania. Pamiętać o tym trzeba nie tylko przy 
wyborze władz i kadry zarządzającej, ale również przy 
zatrudnianiu w prowadzonych placówkach. Stawiając 
na odnowę i odmłodzenie kadry należy umacniać rów-
nocześnie rolę ludzi doświadczonych i zasłużonych dla 
tepedowskiego ruchu. 

– Rola prezesa/lidera w strukturach TPD: Należy określić 
sposób, w jaki prezes będzie sprawował swoją funkcję. 
W każdym przypadku ważna jest ocena etycznych oraz 
merytorycznych kompetencji prezesa pozwalających na 
wykonywanie władzy statutowej, a jednocześnie wypeł-
nianie roli pracodawcy. 

– Odpowiedzialność: Członkowie władz stowarzyszenia, 
poza obowiązkami ogólnie określonymi przez statut, po-
winni mieć ustalone obowiązki zgodnie z powierzonymi 
funkcjami (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik itp.), 
a w szczególności należy ustanowić odpowiedzialnych 
za decyzje finansowe i ponoszone przez Towarzystwo 
straty. 

– Procedury konieczne: Zaleca się wypracowanie jedno-
znacznych procedur sprzyjających spójności decyzji na 
poszczególnych szczeblach zarządzania, transparentno-
ści polityki kadrowej i finansowej oraz jawności ocen. 

– Funkcje reprezentacyjne: Statutową funkcję reprezen-
towania stowarzyszenia na zewnątrz prezes lub inna 
upoważniona do tego osoba wykonują w rejonie swego 
działania (gminie, mieście, powiecie, województwie). Wy-
stępowanie do władz, instytucji, bądź reprezentowanie 
oddziału na wyższym szczeblu, wymaga powiadomienia 
o tym właściwej jednostki zwierzchniej.

3. Wzmocnienie roli i funkcji komisji rewizyjnych jako 
organów kontroli, odrębnych od organu zarządzającego 
(zarządu koła, oddziału) i niepodlegających im w zakresie 
wykonywania kontroli wewnętrznej:

– tworzenie lepszych warunków do pracy komisji, 

– zwiększanie częstotliwości i jakości kontroli, wykorzysty-
wanie wyników kontroli w działalności naprawczej oraz 
edukacyjnej.

4. Ochrona i wzmocnienie zasobów materialnych: 
– ochrona użytkowanej infrastruktury oraz majątku TPD, po-

dejmowanie starań o rewitalizację własnych obiektów,
– kontynuowanie i podjęcie wysiłków o odzyskanie nieru-

chomości należących do TPD lub uzyskanie innej formy 
zadośćuczynienia za bezprawne użytkowanie,

– w miarę możliwości pozyskiwanie środków na zwiększa-
nie kapitału stanowiącego „fundusz inwestycyjny”, dyscy-
plinowanie planowania i kontrola wykorzystania środków 
z „funduszu” oraz terminowości zwrotu pożyczek.

5. Realizowanie strategii odpowiedzialności i bezpiecz-
nego działania:

– planowanie wydatków dostosowanych do posiadanych 
środków,

– zachowanie reżimu budżetowego i procedur finanso-
wych,

– ustanowienie odpowiedzialnych za decyzje finansowe i 
ponoszone straty,

– stosowanie systemu zachęt i motywacji dla osób po-
zyskujących środki finansowe na działalność statutową 
TPD.

6. Troska o zachowanie integralności struktury organi-
zacyjnej w obrębie oddziału z jednostkami posiadającymi 
osobowość prawną. Upowszechnianie i przestrzeganie 
postanowień statutu Towarzystwa, w myśl którego jed-
nostki takie posiadają zarówno prawo do autonomii, jak 
i obowiązki wynikające z podległości w zakresie określo-
nym statutem, a w szczególności: 

– podlegają oddziałowi, na terenie którego działają, 
– realizują uchwały władz nadrzędnych Towarzystwa.
7. Budowanie autorytetu i silnej pozycji Towarzystwa w 

środowisku lokalnym: 
– zwiększenie skali kontroli obywatelskiej,
– aktywniejszy udział w pracach ogniw samorządowych,
– wpływanie na zmniejszenie się rozmiarów wykluczenia 

społecznego w środowisku działania. 

Rozwój, utrwalanie i ochrona dorobku 
merytorycznego

Czerpiąc z tradycji i doświadczeń, a jednocześnie korzy-
stając z nowych możliwości, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
będzie nadal realizowało misję służby dzieciom, określo-
ną statutem. Przedmiotem szczególnej troski będą dzieci 
gorszych szans żyjące w trudnych warunkach i ubóstwie, 
zaniedbane pod względem opiekuńczym, wychowawczym, 
zdrowotnym, chore, niepełnosprawne, o zaburzonym rozwo-
ju, osierocone, zagrożone sieroctwem społecznym, krzyw-
dzone, niedostosowane, narażone na uzależnienia, wypadki 
i inne niebezpieczeństwa.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na działania związane 
z ochroną praw dzieci i wyrównywaniem ich startu życio-
wego. Chcemy, aby działalność TPD stwarzała dzieciom 
możliwość korzystania z prawa do radosnego, zdrowego i 
bezpiecznego dzieciństwa oraz wychowywania się we włas-
nych rodzinach. 

Towarzystwo, jak dotychczas, będzie orędownikiem 
wszechstronnego rozwoju dzieci. W celach i planowaniu 
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bezpośredniej pracy z dzieckiem, jednostki TPD uwzględ-
nią wychowanie ich na ludzi samodzielnych, przedsiębior-
czych, gospodarnych, przygotowanych do pokonywa-
nia trudności, tolerancyjnych, życzliwych i wrażliwych na 
krzywdę innych, umiejących korzystać z zasobów kultury, 
szanujących wartość i owoce pracy, dumnych ze swej 
ojczyzny i przynależności do społeczności międzynaro-
dowej.

Są to założenia do pracy na każdym poziomie orga-
nizacyjnym. Aby mogły być zrealizowane, niezbędne jest 
wypełnienie treścią określonych wcześniej celów strategicz-
nych, których rezultatem powinno być TPD spójne i silne 
organizacyjnie, umiejące dostosować się do zmieniających 
się warunków wewnętrznych, przemian społecznych, zdolne 
pokonywać trudności finansowe oraz potrafiące dostosować 
swą ofertę do potrzeb beneficjentów.

Priorytety działalności programowej

Spośród rozległego katalogu zadań statutowych, których 
realizacji nie wolno zaniedbać, jako priorytety na najbliższą 
kadencję wybrane zostały te, które TPD powinno realizować 
obligatoryjnie we wszystkich jednostkach w kraju. Należą 
do nich:
1. Uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę dziecka po-

przez:
• szersze wykorzystanie roli TPD jako organizacji strażni-

czej, w której każdy członek z mocy statutu jest rzeczni-
kiem dziecka, 

• upowszechnianie znajomości praw dziecka,
• ujawnianie naruszeń praw dzieci,
• doskonalenie i rozwój poradnictwa pedagogicznego, 

psychologicznego i prawnego dla dzieci, młodzieży i 
rodziców,

• ochrona przed wszelkimi formami przemocy i patologii,
• występowanie w sprawach dzieci (do rodziców, władz, 

sądów, organizacji, instytucji, placówek itp.),
• upowszechnienie pracy tepedowskich rzeczników praw 

dziecka; organizacja sieci rzeczników w obrębie woje-
wództwa, wypracowywanie specyficznej dla TPD meto-
dyki i organizacji pracy rzeczników.

2. Dbałość o zdrowie dziecka, zdrowy styl życia, właści-
we odżywianie, ruch, sport, rekreację, turystykę m.in. 
poprzez promocję metodyki Henryka Jordana:

• wykorzystywanie otwartych miejsc rekreacji dziecięcej, 
placów gier i zabaw, ogrodów jordanowskich, inicjowa-
nie budowy przestrzeni rekreacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych; podjęcie 
starań o pozyskanie terenu na utworzenie tepedowskie-
go ogrodu jordanowskiego, popularyzowanie metodyki 
Henryka Jordana wśród kadry i działaczy TPD,

• organizowanie różnorodnych działań zmierzających do 
upowszechniania sportu i rekreacji; organizacja zawodów 
sportowych, turniejów międzyogniskowych, podwórko-
wych, spartakiad itp.,

• szersze podejmowanie pracy ulicznej i podwórkowej 
realizowanej na mocy art. 24 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej7,

7  Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.

• organizowanie aktywnego wypoczynku wakacyjnego w 
różnych jednostkach TPD, w zależności od potrzeb śro-
dowiskowych i własnych możliwości, w szczególności w 
formie: kolonii wypoczynkowych, kolonii zdrowotnych; 
obozów rekreacyjnych i specjalistycznych, sportowych, 
plenerów malarskich, warsztatów muzycznych itp.; wycie-
czek i biwaków; półkolonii, letnich dziecińców wiejskich, 
„lata w mieście” i innych,

• wykorzystywanie własnej bazy rekreacyjnej i wypoczyn-
kowej do organizacji sportowych imprez o charakterze 
integracyjnym między miastami, powiatami itp.,

• wprowadzenie do praktyki pracy placówek tepedowskich 
zajęć kulinarnych z zakresu racjonalnego i zdrowego 
żywienia oraz ćwiczeń fizycznych i zajęć sportowych,

• organizowanie dla podopiecznych TPD kursów pierwszej 
pomocy,

• aktywne uczestnictwo w kolejnych edycjach projektów 
„Szkoła w ruchu”, „Bezpieczne wakacje” i innych.

3. Aktywna edukacja obywatelska dzieci i młodzieży 
poprzez rozwój samorządności i parlamentaryzmu dzie-
cięcego:

• organizacja samorządowych grup dziecięcych, kampanii 
wyborczych, sejmików i innych form samorządności,

• organizacja sejmików dziecięcych oraz obywatelskich 
akcji dziecięcych,

• wypracowanie i upowszechnienie metodyki prowadzenia 
samorządowych grup dziecięcych,

• zapewnianie doradztwa i wsparcia: samorządom dzie-
cięcym (szkolnym, podwórkowym, w placówkach TPD 
itp.), 

• upowszechnianie własnych wydawnictw dziecięcych pro-
pagujących dobre praktyki „obywatelskie” z wykorzysta-
niem tradycyjnych metod edytorskich oraz za pośredni-
ctwem nośników elektronicznych.

4. Reaktywacja ognisk wychowawczych jako środowi-
skowych placówek wsparcia dziennego z pełnym pro-
gramem środowiskowym, prowadzonych w połączonych 
formach – opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy po-
dwórkowej. 
Konieczne jest zachowanie istoty programu tepedow-

skich ognisk, polegającej na równoległym zapewnianiu 
opieki, rozwijaniu zainteresowań, uzupełnianiu deficytów i 
braków szkolnych, zwiększaniu kręgu oddziaływania na wy-
chowanka poprzez wpływanie na jego otoczenie: rodziców, 
rodzeństwo, rówieśników, nauczycieli. 

Jako placówka o charakterze środowiskowym ognisko 
nadal jest alternatywą w stosunku do ulicy, zapobiega pogłę-
bianiu się niedostosowania społecznego, a jednocześnie nie 
zastępując domu, wzbudza i podtrzymuje więzi między dzie-
ckiem a rodziną, chroni je przed sieroctwem społecznym. 

Przypomnienie to jest konieczne w związku z margi-
nalizowaniem przez samorządy roli ognisk sytuujących je 
rodzajowo w grupie placówek wsparcia dziennego obok 
świetlic, kół zainteresowań, klubów, podczas gdy art. 24 
ust 5 ustawy o wspieraniu rodziny (…)8 stwarza możliwość 
połączenia placówek prowadzonych w formie: opiekuńczej, 
specjalistycznej oraz pracy podwórkowej w jedną. Dopiero 
ten zabieg wypełnia treścią pojęcie „ogniska” w rozumieniu 

8  j.w.
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tradycji i praktyki tepedowskiej jako środowiskowej placówki 
wielofunkcyjnej, przynoszącej oczekiwane efekty. 

* * *

Zaprezentowane „Główne kierunki i strategie działania 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na lata 2015–2019” są szcze-
gólnym projektem, zbudowanym wokół celu, jakim jest 
nieustanna ewolucja mobilnego i nowoczesnego, ogólnopol-
skiego stowarzyszenia obywatelskiego służącego dziecku.

Poszerzona prezentacja mocnych stron i wyzwań ukazuje 
obszary do wypełnienia oraz uzasadnia dokonany wybór 
priorytetów. Zarówno dyskusja, jak i uchwały zjazdowe wnio-
sły już nowe, uzupełniające treści, a w dalszej perspektywie 
spodziewamy się wniosków z ogólnopolskiej debaty, poru-
szającej prezentowane na wstępie problemy. Główna uwaga 
realizatorów powinna koncentrować się na połączeniu kie-
runków działań oraz obowiązków wynikających z wdrażania 
postanowień znowelizowanego statutu, realizowanych w 
kontekście potrzeby ewolucji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w kadencji 100-lecia istnienia. 

Dzięki takiemu podejściu spodziewamy się wypracowa-
nia:
1) stanowiska środowiska tepedowskiego w sprawie kształ-

tu i struktury TPD jako organizacji masowej o ogólnokra-
jowym zasięgu, ogromnym zakresie oferty merytorycznej 
oraz specyfice i odrębności wypracowanych i sprawdzo-
nych form działania,

2) dobrej praktyki w zakresie dywersyfikacji źródeł finanso-
wania i poszukiwania skuteczniejszych sposobów po-
zyskiwania środków na działalność, uniezależniających 
stowarzyszenie od publicznych źródeł finansowania, w 
szczególności chodzi o pozyskanie materiału ukazują-
cego ryzyko i korzyści płynące z ekonomizacji działań 
Towarzystwa.
Zakłada się, że istotną wartością „Głównych kierunków 

(…)” jest otwarta formuła i możliwość bieżącego ich wzbo-
gacania o wypracowane w ogólnej debacie odpowiedzi 
na nurtujące nas problemy, do czego również zachęcamy 
Czytelników „Przyjaciela Dziecka”.

  
Barbara Głowacka

16 października 2015 r. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji 
i Opieki TPD „Helenów” odbyło się uroczyste nadanie imienia 
zasłużonego działacza i wieloletniego prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Stanisława Tułodzieckiego Liceum Ogólno-
kształcącemu TPD. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-
sportowej znajdującej się w nowym budynku szkolnym, gdzie 
również uczą się obecnie uczniowie liceum. 

Uczestników wydarzenia powitał dyrektor Centrum Zbigniew 
Drzewiecki, który wyraził radość i zadowolenie z faktu, że nowa 
szkoła otrzyma imię wybitnego działacza TPD. Następnie Bohdan 
Tracewski opowiedział o działalności i zasługach patrona szkoły. 
– Możemy być dumni – powiedział - że był w naszym Towarzystwie 
taki człowiek, bohater walk o niepodległość naszego kraju i spra-
wiedliwość społeczną, nauczyciel z powołania, całym sercem 
oddany sprawom dzieci, który wiele lat życia poświęcił trosce o ich 
dobro, tworzeniu warunków do ich lepszego rozwoju. Dla młodzie-
ży Stanisław Tułodziecki stanowi wzór, który warto naśladować. 

Dyrektor LO Dorota Myślińska mówiła o codziennej pracy 
z uczniami i o ich osiągnięciach. Aż 68 procent helenowskiej 
młodzieży z tej szkoły kształci się nadal lub pracuje. W nowym 
budynku sale są dobrze wyposażone i wszelkie urządzenia do-
stosowane do możliwości uczniów, jest wspaniała biblioteka, z 
której młodzież chętnie korzysta. 

Prezes ZG TPD Wiesław Kołak stwierdził, że helenowskie 
Centrum wciąż się rozwija, stwarzając coraz lepsze możliwości 
opieki i edukacji dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dzię-
kując za dotychczasowe osiągnięcia, przekazał podopiecznym i 
pracownikom ośrodka życzenia dalszych sukcesów osobistych 
i zawodowych. 

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów, były też 
podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród 
uczestników obecni byli członkowie rodziny Stanisława Tułodzie-
ckiego. – Czuję się zaszczycony – powiedział Maciej Tułodziecki 
– że ta nowoczesna szkoła otrzymała imię mojego ojca.

Nadanie imienia Liceum Ogólnokształcącemu TPD w „Helenowie”

Stanisław Tułodziecki patronem szkoły  
* * *

Stanisław Tułodziecki żył 105 lat. Pogrzeb odbył się 4 
listopada 2014 roku na warszawskich Powązkach w obec-
ności rodziny, przyjaciół, działaczy społecznych i sztandaru 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego długie życie było skrom-
ne, ale również wyjątkowo pracowite, twórcze i nadzwyczaj 
użyteczne społecznie. Był bohaterem walki o niepodległość, 
sprawiedliwość społeczną, wybitnym działaczem społecznym, 
pedagogiem, pisarzem, wielce zasłużonym przyjacielem dzieci, 
orędownikiem walki o wszechstronny rozwój dzieci – pisze o 
Nim w obszernej biografii Bohdan Tracewski. Jego mądrości 
i uporowi zawdzięczamy to, że nie udało się zlikwidować 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, chociaż w 1952 roku władze 
państwowe podjęły taką decyzję. 

Był mądrym przywódcą, budził respekt i szacunek. Jego 
wrażliwość na potrzeby dzieci i żarliwość w działaniu wywarły 
ogromny wpływ na wiele tysięcy działaczy organizacji. Pod 
Jego przywództwem Towarzystwo stało się bardzo żywą i 
nowoczesną organizacją społeczną, dobrze radzącą sobie 
również obecnie w nie zawsze łatwej służbie dla dobra 
dziecka.

W czasie swojej długoletniej działalności w Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci Stanisław Tułodziecki był sekretarzem general-
nym, a następnie prezesem ZG TPD. Powszechnie szanowany, 
otrzymał na Krajowym Zjeździe TPD w roku 1969 godność Ho-
norowego Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. 	  

Nadanie szkole imienia tak wybitnego działacza TPD jest 
dla tej placówki nobilitacją i zaszczytem. Ale zarazem dowodem 
uznania i podziwu dla osobowości i wyjątkowych zasług Stani-
sława Tułodzieckiego.

Opracowała Irena Malanowska
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– Naszym absolwentom szkoła otwiera drogę do doro-
słości i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeń-
stwie – mówi dyrektor LO Dorota Myślińska. – Niepełno-
sprawność nie musi być przeszkodą nie do pokonania 
w osiąganiu życiowych celów zarówno osobistych, jak i 
zawodowych. 

Szkoła, o której mówi dyr. Myślińska to niepubliczne Li-
ceum Ogólnokształcące TPD im. Stanisława Tułodzieckiego, 
znajdujące się w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów”, posiadające uprawnienia szkoły publicznej, co 
oznacza, że świadectwo ukończenia helenowskiego liceum 
jest równorzędne ze świadectwem odpowiedniej szkoły 
publicznej. 

Dużym wydarzeniem było przeniesienie się od grudnia 
2014 roku do nowego budynku, w którym wszystko – koryta-
rze, drzwi, łazienki i inne pomieszczenia są w pełni przystoso-
wane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Niektórzy jeż-
dżą na wózkach, chodzą o kulach, innym trzeba pomóc przy 
siadaniu czy wstawaniu z krzesła. Organizacja nauki polega 
na daleko idącej indywidualizacji pracy w klasie, uwzględ-
niającej specjalne potrzeby ucznia wynikające z rodzaju, 
zakresu i stopnia niepełnosprawności. Bardzo ważne jest 
właściwe zorganizowanie stanowiska do nauki. Specjalista-
rehabilitant, wspólnie z nauczycielami decyduje, czy uczeń 
ma siedzieć podczas lekcji na wózku czy na krześle, jakiej 
wysokości ma być stolik, bo musi być dopasowany do jego 
możliwości fizycznych, czy do pisania potrzebuje komputera 
czy laptopa, i kto będzie korzystał z audiobuków. Modyfikacji 
podlega również sposób realizacji programów nauczania, 
stosowane metody, formy, środki dydaktyczne i zadania do 
wykonania stawiane uczniowi. Samodzielne prace kontrolne 
również przeprowadzane są w różny sposób: odpowiadać 
można z pomocą urządzeń elektronicznych, 
pisemnie na kartkach lub dyktując nauczycie-
lowi, a konstrukcja sprawdzianu, rodzaje pytań i 
zadań uwzględniają możliwości psychofizyczne 
uczniów. 

W opanowywaniu wiedzy i kształceniu 
umiejętności dużą wagę przywiązuje się do 
pracy zespołowej. Uczniowie wspólnie wybie-
rają tematy, zbierają i opracowują materiały, 
przygotowują prezentacje, przekazując w ten 
sposób kolegom i nauczycielom uzyskane wia-
domości. Szkoła realizuje taką samą podstawę 
programową jak w liceach ogólnodostępnych. 
Edukacja jest tutaj traktowana jako jeden z 
elementów szeroko rozumianej rehabilitacji 
wieloprofilowej. Nauka musi się odbywać 
równolegle z usprawnianiem. Młodzież więc 
w wolnym od nauki czasie korzysta z hipote-
rapii, specjalistycznej pomocy m.in. psycho-
logicznej, logopedycznej, jeździ na pobliski 

basen pływacki OSiR Anin, korzysta z zabiegów fizjotera-
peutycznych. łączenie nauki z rehabilitacją jest możliwe 
m.in. dzięki temu, że niemal wszyscy uczniowie są wycho-
wankami ośrodka, mieszkają w internacie i uczestniczą w 
bogatym programie wychowawczo-terapeutycznym.

Z obfitej dokumentacji, kronik, fotografii, plansz, wypo-
wiedzi uczniów i absolwentów można się dowiedzieć wiele 
o życiu szkoły, o tym, co uczniowie osiągają dzięki nauce w 
liceum, co cenią i pamiętają. Program nauki jest opracowa-
ny w taki sposób, aby sprzyjał wszechstronnemu rozwojowi 
uczniów. Organizowane są w tym celu wyjazdy do teatrów, 
opery, muzeów. Młodzież obejrzała wiele przedstawień 
m.in. w teatrach: Narodowym, Polskim, Powszechnym, 
Buffo, Polonii. Po przedstawieniu w operze odnotowano 
w kronice: … wybraliśmy się wspólnie z klasą II gimnazjum 
(w „Helenowie” są także szkoła podstawowa i gimnazjum 
– red.) do Teatru Wielkiego, aby przyjrzeć się operze Sta-
nisława Moniuszki pt. „Halka”. Autorem libretta był Włodzi-
mierz Wolski. Tytułowa bohaterka pośród pięknej muzyki 
zrobiła na nas wszystkich piorunujące wrażenie. Głęboko 
zapadła nam w pamięć część baletowa, bez której „Halka” 
nie miałaby takiej wymowy. Tego wieczoru nie zapomnimy 
przez długie lata”.

Edukacja kulturalna to również comiesięczne koncerty 
artystów Filharmonii Warszawskiej, to także zwiedzanie mu-
zeów w ramach tzw. lekcji muzealnych. Muzeum, mające 
dział edukacyjny, przygotowuje dla odpowiedniej grupy 
szkolnej program tematyczny z przewodnikiem i młodzież 
helenowska chętnie z niego korzysta. 

Organizowane są również wycieczki np. do Krakowa, 
Lublina, Torunia i innych miejsc w kraju. – Chcemy, aby 
nasi uczniowie poznali różne gatunki sztuki, historię i 

Lekcja w LO TPD w „Helenowie”
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Liceum Ogólnokształcące TPD im. Stanisława Tułodzieckiego w „Helenowie”

Droga do samodzielności
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architekturę różnych epok, zobaczyli ważne 
i ciekawe miejsca w Polsce – wyjaśnia dyr. 
Myślińska. – Służy temu nasz program „My 
w świecie kultury”, którego celem jest wzbo-
gacanie wiedzy, poszerzanie horyzontów, 
dostarczanie pozytywnych przeżyć i wrażeń, 
lepsza orientacja w otaczającym nas świecie. 
Kultura łączy naszych wychowanków ze śro-
dowiskiem ludzi sprawnych, integruje, poka-
zuje możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszy 
się również program „Jak ciekawie przeżyć ży-
cie?”, który pobudza do poszukiwania odpowie-
dzi na to pytanie. Pomocne w tym są organizo-
wane systematycznie na miejscu w „Helenowie” 
spotkania ze znanymi aktorami, reżyserami, 
przedstawicielami innych twórczych zawodów 
np. z Wandą Chotomską czy Zbigniewem Hoł-
dysem. Są wtedy pytania, nieraz zdarza się „bu-
rza mózgów”, zastanawianie się nad wyborem 
przyszłych dróg życiowych. 

Nie brakuje też okazji do uczestnictwa w rozmaitych 
okolicznościowych spotkaniach i imprezach, kiedy to ucz-
niowie mogą się wykazać pomysłowością i umiejętnościami 
organizacyjnymi. W kronice szkolnej czytamy: … w małej 
sali wykładowej odbyła się licealna Wigilia, na której klasa 
II LO w ramach lekcji – wiedzy o kulturze, pod opieką pani 
dyr. Doroty Myślińskiej i z pomocą pani Koletty Olszewskiej 
przygotowała prezentację pt. Zwyczaje i tradycje Bożego 
Narodzenia. Po prezentacji zasiedliśmy wraz z zaproszony-
mi gośćmi do pięknie nakrytego stołu, na którym pojawiły 
się wigilijne smakołyki. Łamaliśmy się opłatkiem, składając 
sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy. To był bardzo udany i 
radosny dzień. Takich radosnych dni w ciągu roku szkolne-
go jest więcej. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że każda uroczystość 
jest przemyślaną okazją do wykazania się przez młodzież 
aktywnością i pogłębiania wiedzy o obchodzonych świętach, 
szczególnych dniach czy zwyczajach (np. Ślubowanie klas 
I-szych, Święto Niepodległości, czy też przygotowywanie 
różnorodnych projektów np. „Nasz język ojczysty”, „Boże 
Narodzenie w literaturze polskiej”, „Historia i współczesność 
polskich symboli narodowych”). 

W sumie młodzież ma zapewnione doskonałe warunki 
do wszechstronnego rozwoju. Toteż nie brakuje przykładów 
bardzo dobrych wyników nauczania oraz osiągnięć uczniów 
i absolwentów liceum. Na przykład Izabela Dziurlikowska 
jeszcze jako uczennica otrzymała stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, a następnie ukończyła studia zakończone dyplo-
mem magisterskim w dziedzinie administracji na UMK w 
Toruniu. Dalszą naukę bądź pracę podejmuje większość, 
bo około dwie trzecie absolwentów. Wszyscy są aktywni w 
środowisku lokalnym, podejmują rozmaite kursy doskona-
lące, uzyskują nowe kwalifikacje. O tym, co im dała nauka 
w helenowskim liceum piszą w przysyłanych listach. Oto 
fragmenty niektórych z nich.

Alicja: Trudno mi opisać, co w tym momencie myślę, 
wspominając liceum. Na początku cieszyłam się, w końcu 
zdałam maturę, czekały mnie studia, większa niezależność 
i nowe możliwości w życiu. (…) To były niesamowite trzy 

lata. Dały mi naprawdę bardzo dużo, nie mam wątpliwości, 
że po tym czasie jestem zupełnie nowym człowiekiem. 
Byłam w stanie rozwinąć skrzydła, spotkać tak wiele 
wspaniałych osób, zobaczyć niesamowite rzeczy. Nikt 
nie odbierze mi pełnego wachlarza emocji, które tutaj 
odczuwałam. 

Michał: Uczyłem się w liceum w „Helenowie” przez trzy 
lata. W tym czasie przeżywałem różne chwile, jedne były 
lepsze, inne trochę gorsze. Najbardziej cieszę się, że udało 
mi się przejść przez wszystkie trudności. Najtrudniejszym 
momentem była dla mnie matura. Zarówno sam egzamin, 
jak i przygotowanie się do niego wiele mnie kosztowały. Ale 
dyskoteki, koncerty i różnego rodzaju spotkania pozwalały 
się odprężyć, by móc później lepiej przyswoić przekazywaną 
przez nauczycieli wiedzę. Nauczyłem się tego, że nigdy nie 
mogę się poddawać, pomimo wielkich trudności, jakie mogą 
się piętrzyć.

Kasia: Jeśli ktoś szuka liceum, w którym każdy uczeń 
traktowany jest indywidualnie, a nauczyciele dają z siebie 
więcej niż jest od nich wymagane, ma w gruncie rzeczy tylko 
jedną opcję: LO TPD „Helenów”. 

Pamiętam, jak pojechaliśmy do krakowskich Łagiewnik 
– była to logistycznie trudna wycieczka (większość z nas 
jechała na wózkach), ale z pomocą wychowawczyni Pani 
Magdy i innych nauczycieli daliśmy radę. Wycieczka ta po-
zwoliła nam wyciszyć się przed maturą.

Szymon: Do liceum wstąpiłem we wrześniu 2008 roku. 
Z początku byłem pełen niepokoju, nie wiedziałem, co mnie 
czeka. Sama szkoła wydała mi się bardzo mała (stary budy-
nek – red.), zobaczyłem trzy małe sale, ale bardzo kolorystycz-
ne, podłoga była zrobiona ze specjalnych materiałów, były też 
tablice korkowe, na których znalazły się podstawowe, bardzo 
przydatne informacje np. z języka polskiego, matematyki, 
historii, języka angielskiego.

Osoby niepełnosprawne mają różne dysfunkcje: zabu-
rzoną motorykę pisma czy wolniejsze tempo przyswajania 
informacji. Dlatego została stworzona sieć komputerowa 
mobilna typu laptopy z internetem bezprzewodowym 
WIFI, każda jednostka posiada program Microsoft Office 
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Uczniowie mogą samodzielnie przygotowywać posiłki w szkolnej kuchni
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2007, ale również nie brakuje komputerów stacjonar-
nych. (…)

Sylwia: Co dał mi pobyt w „Helenowie”? To, że jestem 
samodzielna, podjęłam się samodzielnego mieszkania bez 
kontroli rodziców. Dzięki liceum łatwiej mi iść przez życie, 
byłam daleko od domu i nauczyłam się lepiej funkcjonować: 
sama się uczyć, sama załatwiać swoje sprawy z nauczy-
cielami, rozumieć co to obowiązek i że nikt za mnie nic nie 
zrobi. Internat też mnie bardzo rozwinął – zaczęłam chodzić 
o kulach. Mam dużo wspaniałych wspomnień. Skończyłam 
administrację, postaram się przyjechać. 

Podobne w klimacie są odpowiedzi absolwentów, które 
napłynęły na ankietę ogłoszoną z okazji 10-lecia szkoły. Oto 
pytania i odpowiedzi Oli:

– Co dało Ci liceum? Możliwość odnalezienia własnej 
drogi życiowej.

– Czy jesteś zadowolona z tego, że chodziłaś do 
naszego liceum? Jestem, ponieważ poznałam tu wielu 
ciekawych ludzi, których nie poznałabym w innych okolicz-
nościach życiowych.

– Czy uważasz, że rozwinęłaś się w trakcie pobytu w 
liceum? Tak, dodało mi to większej pewności siebie i wiarę 
we własne możliwości.

– Czy Twoim zdaniem otrzymywałaś wsparcie w nauce 
od nauczycieli i asystentów? Uważam, że były lepsze i gor-
sze dni, ale zawsze można było liczyć na ich pomoc.

– Czy poleciłabyś nasze liceum innym uczniom z 
niepełnosprawnością? Tak, ponieważ każdy człowiek za-
sługuje na warunki do rozwijania swoich umiejętności i 
talentów.

– Czy ktoś/coś/jakieś wydarzenie szczególnie zapi-
sało się w Twojej pamięci i co to jest? Uważam, że każdy 
moment tutaj wiele nas nauczył, i co za tym idzie, każde 
wydarzenie mnie czegoś nauczyło.

Uczniowie w swoich listach i wypowiedziach nie ukrywa-
ją, że nie zawsze było łatwo, ale uważają, że czas spędzony 
w liceum był owocny, choć trzeba było pokonywać różne 
przeszkody. „Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne” 
– napisała Eliza Orzeszkowa i te słowa młodzież przyjęła 

jako motto dla swoich codziennych wysiłków; cytat ten stał 
się również misją szkoły. 

Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w helenowskim 
systemie edukacji od 2003 roku. Powstało w dużej mierze 
jako odpowiedź na potrzeby uczniów niepełnosprawnych 
i ich rodziców, którzy pragnęli szkoły licealnej, właściwie 
odpowiadającej na ich specyficzne, specjalne potrzeby. 
Wskazywali, że licea znajdujące się w miejscach ich za-
mieszkania lub w pobliżu nie są w stanie zapewnić warun-
ków nauki, przyjaznych dla niepełnosprawnych uczniów. 
Bariery architektoniczne to tylko jedna z wielu przeszkód. 
Tym, którzy uczyli się w systemie indywidualnym, brakowało 
kontaktu z rówieśnikami i ze środowiskiem społecznym. A 
ci, którzy brali udział w lekcjach w szkole, przeważnie mieli 
trudności z zaadaptowaniem się do licznych klas czy tempa 
nauki. W rezultacie większość uczniów niepełnosprawnych 
przerywała naukę i najczęściej jej nie kończyła. W ośrodku 
„Helenów”, gdzie pracują wybitni i doświadczeni specjaliści 
zajmujący się na co dzień opieką nad dziećmi niepełno-
sprawnymi, nikt nie miał wątpliwości, że liceum jest bardzo 
potrzebne. Upływ czasu i osiągnięcia szkoły pokazują, że 
decyzja o jej założeniu była w pełni słuszna.

Na efekty pracy szkoły bez wątpienia ma wpływ to, że jest 
ona jedną z placówek Centrum, które ściśle ze sobą współ-
pracują, uzupełniając się w podejmowanych działaniach 
rehabilitacyjno-wychowawczo-terapeutycznych służących 
przygotowaniu młodzieży do jak najlepszego, w miarę sa-
modzielnego, aktywnego dalszego życia.

Wielkim walorem jest również lokalizacja liceum. Szkoła 
znajduje się na kilkunastohektarowym, zadrzewionym te-
renie, z doskonałą infrastrukturą, na którą składają się: bu-
dynki mieszczące pozostałe placówki szkolne, przedszkole, 
klub absolwenta, ośrodek z internatem, pozaszkolna pla-
cówka specjalistyczna, NRZOZ z salami rehabilitacyjnymi i 
gabinetami specjalistycznymi, gabinety lekarskie, kuchnia, 
stołówka i inne pomieszczenia, nieodzowne w tego typu 
ośrodku, kompleksowo organizującym pracę dla swoich 
podopiecznych. Cisza, spokój, zieleń, konie w zagrodzie 
do hipoterapii i inne zwierzęta w mini zoo tworzą klimat, w 

którym niepełnosprawni uczniowie dobrze się 
czują. Liceum uzupełnia wizerunek Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 
jako nowoczesnej placówki specjalistycznej, 
trafnie odpowiadającej na potrzeby dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.

Irena Malanowska

 
Warto przypomnieć, że ośrodek „Helenów” powstał w 
1922 roku dzięki darowiźnie Bronisławy i Kazimierza 
Dłuskich, lekarzy i społeczników pragnących, aby 
na tym terenie znajdowały opiekę dzieci potrzebu-
jące pomocy. Ta szlachetna idea społeczna, mimo 
całkowitego zniszczenia budynków podczas drugiej 
wojny światowej, odrodziła się, jest kontynuowana i 
wspaniale rozwijana. Wielokrotnie na łamach „Przyja-
ciela Dziecka” opisywana była historia ośrodka wraz z 
informacją, że Bronisława Dłuska była rodzoną siostrą 
Marii Skłodowskiej-Curie, która odwiedzała i wspierała 
„Helenów” podczas swoich przyjazdów do ojczyzny. 
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Na lekcji
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Pierwszym udokumentowanym kołem dzieci niepełno-
sprawnych w strukturach TPD było koło założone w ramach 
poradni ZOZ przy ul. Ożarowskiej w Warszawie 5 marca 
1979 r., którego przewodniczącą była Zdzisława Jurga, a 
drugim zarejestrowanym w tym samym roku było koło przy 
ul. Dzielnej z przewodnicząca Dorotą Wieluńską. 

W początkowym okresie działalność była bardzo spon-
taniczna, zarówno ze strony rodziców, jak również współ-
pracujących z nimi lekarzy, rehabilitantów, pedagogów i 
psychologów. Działania kół wynikały przede wszystkim z 
troski o dziecko, o jego przyszłość, możliwości rozwoju 
i funkcjonowania w społeczeństwie. Najliczniejszą grupę 
dzieci niepełnosprawnych stanowiły, i stanowią po dzień dzi-
siejszy, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). 
Niebawem dołączyli do nich rodzice dzieci z różnymi innymi 
niepełnosprawnościami, urazami i schorzeniami. Powsta-
wały bardzo zgrane zespoły skupiające rodziców dzieci 
ze wszystkimi niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed 
rodzicami dzieci niepełnosprawnych stały trudne zadania. 
Codzienne obowiązki związane były z pielęgnacją, opieką, 
wychowaniem, nauczaniem i rehabilitacją, a także takim 
przygotowaniem do życia, (samodzielnego lub z pomocą), 
które gwarantowałoby godziwe życie. Nie wszystkie rodziny 
potrafiły podołać tym obowiązkom, stąd załamania, szu-
kanie zapomnienia w alkoholu, niekiedy rozpad rodziny. 
Jednocześnie ogrom zadań stojących przed służbą zdrowia, 
oświatą oraz opieką społeczną przerastał możliwości orga-
nizacyjne tych instytucji, a świadomość społeczna na temat 
problemw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny prawie 
wcale nie istniała. Nie było koordynacji działań, nie było pla-
cówek leczniczych, żłobków, przedszkoli i szkół, do których 
mogłyby uczęszczać niepełnosprawne dzieci. O grupach 

Ruch społeczny rodziców dzieci niepełnosprawnych 
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 

O prawo do godnego życia 

integracyjnych w przedszkolu, kształceniu integracyjnym lub 
edukacji włączającej jeszcze się nie mówiło. Dzieci niepełno-
sprawne skazane były na wegetację w „czterech ścianach”, 
a rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym były po prostu 
izolowane od społeczeństwa. 

Z biegiem lat problemów nie ubywało, a każda próba ich 
rozwiązania, wymagała dużej determinacji rodziców i opie-
kunów. Jednak już wówczas, pomimo ogromnych trudności, 
można było zauważyć zmianę na lepsze w stosunku do 
dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. To ogromna za-
sługa rodziców i innych osób, ludzi dobrej woli z nimi współ-
pracujących. Rodzice zaczęli mówić o swoich problemach, 
przestali się bać i działać w pojedynkę, lecz połączyli swoje 
siły w terenowych kołach pomocy dzieciom TPD. Następnym 
krokiem było powołanie w dniu 26 marca 1983 roku, podczas 
ogólnopolskiej konferencji poświęconej aspektom medycz-
nym i psychologicznym mózgowego porażenia dziecięcego, 
organizowanej w ośrodku TPD „Helenów”, przy Zarządzie 
Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Krajowego Komitetu 
Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej1, prze-
mianowanego później na Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Ruchowo. Pierwszym przewodniczącym 
Komitetu został jego współzałożyciel Zbigniew Weigl, ojciec 
dziecka z porażeniem mózgowym, oddany działacz społecz-
ny w TPD, a także organizator działań Komitetu.

Krajowy Komitet powstał z inicjatywy przedstawicieli ro-
dziców istniejących wówczas 7. kół pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym2 oraz kilkudziesięciu innych przedstawicieli, 
nieformalnych jeszcze grup rodziców dzieci niepełnospraw-
nych. Ogółem w zebraniu założycielskim uczestniczyło 70 
osób, rodziców dzieci niepełnosprawnych lub ich reprezen-
tantów. Z protokołu zebrania wynika, że głos zabierali przed-
stawiciele z Poznania, Słupska, Bogatyni, Bydgoszczy, Go-
rzowa Wlkp., Gdańska, łodzi, Nysy, Białegostoku, Sieradza, 
Białej Podlaskiej, Tarnowa, Kielc, Warszawy i Przemyśla. Ko-
mitet został organem przedstawicielskim środowiska rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym o zasięgu ogólnokrajowym. 
Prawnie usytuowany został jako agenda Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W niedługim czasie, bo już pod koniec 1985 roku, specja-
listyczne koła przyjaciół dzieci niepełnosprawnych powstały 
we wszystkich województwach (wówczas 49 województw), 

1 W grudniu 1982 roku powstał, z inicjatywy wiceprezesa Zarządu Głównego 
TPD dr Jerzego Serejskiego, Tymczasowy Komitet Pomocy Dzieciom z Nie-
pełną Sprawnością Ruchową. Przewodniczącą Komitetu została Zdzisława 
Jurga z warszawskiego koła dzieci niepełnosprawnych, a sekretarzem Jolanta 
Kapera z ZG TPD.
2 Wyboru władz Komitetu dokonali przedstawiciele kół TPD z Warszawy, 
Poznania, Lublina, Tarnowa, łodzi, Słupska i Bydgoszczy oraz grupy zainte-
resowanych rodziców z kilkunastu ośrodków w kraju, którzy później utworzyli 
koła TPD (pod koniec 1983 roku w Komitecie zarejestrowanych było 39 kół 
terenowych). Przedszkole w „Helenowie”
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a pod koniec tego roku w kraju było już 85 kół. Koła dzieci 
niepełnosprawnych były bardzo liczebne, kilkadziesiąt osób 
w kole to była „norma” i tak jest po dzień dzisiejszy, a koło 
z Gdańska czy koło we Wrocławiu skupiały nawet po ponad 
200 członków. 

Początkowo działania kół obejmowały elementarne sfery i 
obszary życia, niezbędne jeśli chodzi o lepsze funkcjonowa-
nie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, takich jak zakupy, 
dary, dystrybucja artykułów pielęgnacyjnych, reglamentowa-
nej żywności, odżywek i leków, pozyskiwanie dodatkowych 
talonów na paliwo, pozyskiwanie i rozdział pochodzącego z 
darów sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wózków. 
Dopiero z upływem czasu, wraz z zapoznawaniem się z 
potrzebami poszczególnych dzieci oraz sytuacją ich rodzin, 
zaczęto organizować inne formy pomocy. Najwcześniej zor-
ganizowano i wprowadzono do kalendarza zamierzeń kół 
szkolenia dla rodziców prowadzone przez zaprzyjaźnionych 
lekarzy, rehabilitantów, terapeutów i pedagogów, które odby-
wały się w formie cyklicznych spotkań. Celem szkoleń było 
podnoszenie wiedzy rodziców na temat mózgowego pora-
żenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, roz-
szczepów kręgosłupa, zaników mięśni i wielu innych współ-
istniejących schorzeń, czyli podstawowej wiedzy niezbędnej 
do bezpiecznego postępowania z dzieckiem w warunkach 
domowych. Inną, bardzo sympatyczną formą integracji śro-
dowiska stały się okolicznościowe imprezy organizowane dla 
niepełnosprawnych podopiecznych, ich zdrowego rodzeń-
stwa i rodziców. Już wówczas przy pracach organizacyjnych 
i podczas imprez, spotkać można było młodych ludzi, którzy 
chętnie wspierali działania rodziców. Ochotników tych dzisiaj 
nazywamy wolontariuszami, część z nich jest z nami po 
dzień dzisiejszy. Bez nich, bez ich pomocy i życzliwości, ruch 
rodziców dzieci niepełnosprawnych byłby uboższy, a także 
miałby mniejsze szanse na propagowanie swoich idei oraz 
promowanie potrzeby i wartości tego ruchu. 

Z czasem działalność kół rozszerzała się. Koła stały 
się faktycznym reprezentantem interesów dzieci niepełno-
sprawnych wobec władz administracyjnych, samorządo-
wych i resortowych. W wielu regionach kraju problemy 
dzieci niepełnosprawnych zaczęto rozwiązywać wspólnie 
z przedstawicielami koła (dzisiejsze rady programowe i 
konsultacyjne przy marszałku, prezydencie, staroście). W 
ten sposób kształtował się wizerunek koła, wzrastała jego 
ranga i autorytet. Praca społeczna zaczęła być widoczna i 
widać było jej efekty. 

Sprzymierzeńcy

Działania kół i Komitetu nie byłyby możliwe bez sprzy-
mierzeńców, sojuszników i ambasadorów naszego ruchu3. 
Bezcenna okazała sie pomoc profesjonalistów w zakresie 
leczenia, usprawniania ruchowego, psychologii oraz rozwoju 
psychomotorycznego dziecka. Wspaniałe efekty przyniosła 
współpraca m.in. z prof. Jagną Czochańską, prof. Edytą 
Gruszczyk-Kolczyńską, prof. Zofią Konaszkiewicz, doc. Zbi-
gniewem łosiowskim, dr. Jerzym Serejskim, dr Zofią Kuła-
kowską, dr Marią Borkowską, dr. Zbigniewem Kalinowskim, 

3 O zaangażowaniu profesjonalistów w działalność Komitetu świadczy fakt, 
że w pierwszych latach Komitet reprezentowali m.in. lekarze; Maria Należyty, 
Barbara Sińczuk, Teresa Żardecka, Zbigniew łosiowski, Krzysztof Metera, a 
także psychologowie i pedagodzy; Jadwiga Bogucka, Ewa Mazanek.

dr Irminą Derulską, dr Barbarą Sińczuk czy dr. Krzysztofem 
Meterą, a także z różnymi organizacjami i instytucjami o 
profilu działania zbliżonym do zakresu działalności Komi-
tetu, jak również z resortem zdrowia, edukacji, transportu i 
spraw społecznych. Koła zabiegały o sprawy dzieci oraz ich 
rodziców w terenie, u władz lokalnych, a Krajowy Komitet, 
utrzymując stałe kontakty i współdziałając z wieloma resor-
tami i organizacjami, dbał o wizerunek społecznego ruchu 
rodziców dzieci niepełnosprawnych i zabiegał o jak najlepsze 
rozwiązania uregulowań prawnych dla środowiska rodzin z 
dzieckiem niepełnosprawnym (np. w tamtym okresie bardzo 
ważne były rozwiązania dotyczące wcześniejszych emerytur 
dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne, zasady 
refundacji za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
uzyskanie talonu na zakup samochodu osobowego, bez-
płatne i ulgowe przyjazdy środkami komunikacji publicznej, 
dystrybucja żywności i in.), kształcenie kadr terapeutów i 
rodziców, budowanie pozytywnego wizerunku rodziców i kół, 
centralne pozyskiwanie środków finansowych na społeczną 
działalność (obecnie środki finansowe są bliżej kół).

Zaangażowanie Komitetu w działania na rzecz wszyst-
kich niepełnosprawnych dzieci potwierdzają międzynarodo-
we imprezy, „Gry bez granic” Gandawa (1993) i Warszawa 
(1994), przede wszystkim jako spotkania niepełnosprawnej 
młodzieży z Europy. Dzięki kontaktom zagranicznym do 
Polski zaczęły napływać „nowinki”, które na Zachodzie 
Europy oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
i Kanadzie znane były od dawna. Otworzyła się możliwość 
poznania ośrodków rehabilitacyjnych, szkolnych i opiekuń-
czych w wielu krajach Europy. Profesjonaliści-miłośnicy 
swojego zawodu przyjeżdżali do Polski, dzielili się swoją 
wiedzą, doświadczeniem i pomagali. Dzięki temu Komitet 
oraz koła mogły uzyskać znaczną pomoc zagraniczną w po-
staci darów ze sprzętem rehabilitacyjnym, ortopedycznym, 
sprzętem wspomagającym funkcjonowanie (np. wózki, ro-
wery, podnośniki wannowe), pomocami dydaktycznymi, 
również żywnością i odzieżą.   

Cennym wsparciem ze strony lekarzy i terapeutów - lu-
dzi dobrej woli była pomoc w organizacji specjalistycznych 
kursów dla terapeutów oraz rodziców4. Dzięki ich zaan-
gażowaniu można było poznać różne metody rehabilitacji 
oraz zastosować je w praktyce rehabilitacyjnej. Wiele zajęć 
(kursów) z przedstawianych metod odbywało się w Ośrod-
ku TPD „Helenów”, który stanowił bazę zarówno dla zajęć 
teoretycznych (Studium Społeczno-Pedagogiczne, później 
Kolegium Kształcenia Zawodowego TPD), jak również zajęć 
stażowo-praktycznych z wychowankami Ośrodka. 

Własne placówki

Celem działania wielu kół było i jest tworzenie własnych 
placówek o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, 
wychowawczym i opiekuńczym. Krajowy Komitet zawsze 
wspierał takie działania, służył pomocą organizacyjną i me-

4  Do Polski, na zaproszenie Komitetu przyjeżdżali i prowadzili szkolenia (kur-
sy) m.in.; dr Elisabeth Köng, Mary Quinton, Mary Potter (Szwajcaria, metoda 
NDT Bobath), Violett Maas (USA, Kalifornia, stymulacja SI), a także dr Zofia 
Kułakowski-Wajs (Belgia, Uniwersytet w Louwain, Ośrodek dla Niepełnospraw-
nych Ruchowo La Famille), także inne osoby m.in. wprowadzające metodę 
Charles’a Blissa w Polsce (autentyczny lider tej metody w Polsce mgr Anna 
Lechowicz) 
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rytoryczną. Przedstawiciele oraz współpracownicy Komitetu 
opracowali wiele wzorcowych dokumentów ułatwiających 
zainteresowanym opracowanie statutu, założeń progra-
mowo-organizacyjnych lub programu działań tworzonych 
ośrodków. Tam, gdzie nie było to możliwe, zadania Komi-
tetu i kół sprowadzały się do działań inicjujących tworze-
nie placówek integracyjnych. Pierwsze, nieliczne jeszcze 
placówki, powstały w Poznaniu (Żłobek „Bartek”, którego 
współzałożycielką jest Iwona Nowak), Wrocławiu (Ośrodek 
Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym, współzałożyciel Józef Bogdaszewski) i Sos-
nowcu (Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkolny, współzałożyciel 
Zbigniew Krzemiński), powstało także przedszkole dla dzieci 
niepełnosprawnych w Warszawie i Kole, świetlica dla dzieci 
niepełnosprawnych w Rybniku, punkty rehabilitacyjne w 
Krakowie i Bielsku-Białej. 

Obecnie placówki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej utworzone przez jednostki organizacyjne TPD (koła, 
oddziały) tworzą obszerną mapę z naniesionymi na niej 
przedszkolami, szkołami, ośrodkami rehabilitacyjnymi, 
warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami 
samopomocy, punktami rehabilitacji i świetlicami, w któ-
rych na równych prawach mogą przebywać, leczyć i uczyć 
się, także razem funkcjonować niepełnosprawni oraz ich 
pełnosprawni rówieśnicy. Społeczny ruch rodziców dzieci 
niepełnosprawnych ma w tym zakresie znaczne osiągnię-
cia i liczący się w skali kraju współudział. Świadczy o tym 
prawie tysiąc uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
ŚDS prowadzonych przez TPD. Przykładem kompleksowego 
podejścia do usprawniania dzieci, szczególnie z mózgowym 
porażeniem, jest praca Centrum Rehabilitacji, Edukacji i 
Terapii TPD „Helenów”, z organizowaniem w okresie ferii i 
wakacji kolonii zdrowotnych i rodzinnych turnusów rehabilita-
cyjno-instruktażowych włącznie. Jednak najwięcej turnusów 
rehabilitacyjnych organizują koła, latem i zimą. Część kół 
wyspecjalizowała się już w tej formie pomocy rodzinie z dzie-
ckiem niepełnosprawnym. Wiele kół nie ogranicza się tylko 
do organizacji jednego turnusu w roku, niektóre organizują 
nawet po trzy lub cztery turnusy rocznie. 

Działania integracyjne

Natomiast specyficzną formą organizacji wypoczynku 
połączonego z rehabilitacją i integracją były obozy integra-

cyjne dla młodzieży niepełnosprawnej z wolontariatem. Były 
to wspaniałe obozy integracyjne, podczas których funkcje 
opiekuńcze niepełnosprawnej młodzieży (młodzież od 15. 
roku życia) sprawowali wolontariusze i kadra terapeutyczna 
(na tych obozach nie było rodziców!). Niestety zmieniły się 
zasady finansowania takich obozów i na dzień dzisiejszy jest 
bardzo trudno zorganizować taki obóz, aby kosztami nie 
obciążać tylko jego uczestników. Jednak sprawa organizacji 
obozów jest wciąż otwarta i w dalszym ciągu dążymy do ich 
wznowienia. Oprócz działań o charakterze rehabilitacyjnym, 
Komitet, jak również i koła, zaczęły coraz częściej, organi-
zować lub współuczestniczyć w integracyjnych imprezach 
sportowych, turystycznych i artystycznych. Dla bardzo wielu 
kół i Komitetu turystyka i rekreacja to realizowanie w codzien-
nym życiu zasad rehabilitacji społecznej, a wśród nich koła 
wałbrzyskie, sosnowieckie, bełchatowskie, nowodworskie, 
gdańskie, mieleckie, legionowskie, bogatyńskie, lubińskie, 
ząbkowskie oraz poznańskie są najlepszym przykładem 
turystycznej integracji społecznej. Przez lata udział dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej w różnych formach zabaw 
rekreacyjnych stał się cząstką ich życia, możliwością po-
strzegania świata oraz sprawdzenia się w warunkach pub-
licznego występu. W miarę możliwości organizacyjnych 
koła we własnym zakresie organizują pielgrzymki do miejsc 
świętych w kraju, jak i poza granicami Polski. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się pielgrzymki do Włoch, Watyka-
nu (zainicjowane od pontyfikatu Jana Pawła II). W dniach 
audiencji w Watykanie spotkać można wielu rodziców z 
niepełnosprawnymi dziećmi, wśród których niemałą część 
stanowią podopieczni naszych kół5. Wiele kół wyspecjalizo-
wało się już w organizacji takich integracyjnych pielgrzymek 
(np. są to koła z Bogatyni, Wałbrzycha, Gdańska, Warszawy, 
Poznania, Skarżyska Kamiennej, Lubina).

Zaspokajanie lub chociażby próby zaspokajania pod-
stawowych potrzeb egzystencjalnych, dostępu do przed-
szkoli i szkół, ośrodków, zabezpieczenie poprawnej  
i systematycznej rehabilitacji były i są zasadniczym prze-
słaniem działań Komitetu i kół. Potrzebne są systemowe 
rozwiązania wspomagające rozwój dziecka niepełnospraw-
nego, przygotowanie go dożycia w społeczeństwie i pomoc 
rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Na przestrzeni lat 
Komitet wielokrotnie występował w obronie podstawowych 
praw środowiska rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, z 
interwencjami i prośbami do naczelnych władz administracyj-
nych i parlamentu. Spraw czekających na załatwienie wciąż 
jest dużo, musimy je podejmować. 

Wieloletnie doświadczenie uczy nas, że każda forma 
pomocy i wsparcia edukacyjnego sprzyja rozwojowi ruchu 
rodziców, umacnia kontakty między rodzicami i profesjo-
nalistami, przynosi nowe rozwiązania. Zdobycie chociażby 
minimalnej wiedzy i nabycie nowych umiejętności prak-
tycznych jest świadectwem angażowania się rodziców w 
proces wychowania, usprawniania i nauczania niepełno-
sprawnego dziecka. W przeciągu wielu lat zorganizowano 
ponad 40 sesji (konferencji) i warsztatów szkoleniowych o 
bardzo zróżnicowanych tematach, które proponowały koła 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W większości były to 

5 Na pielgrzymkę do Ojca Świętego papieża Franciszka w dniu 22 maja 
2015 roku wyjechało koło z Bogatyni. W Rzymie, Watykanie i wielu innych 
świętych i turystycznych miejscach Włoch uczestnicy turnusu przebywali do 
7 czerwca br.
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szkolenia dofinansowywane ze środków PFRON. Utworzono 
nawet specjalny Wydział Wieloprofilowego Usprawniania. 
Absolwenci6 tego wydziału otrzymywali dyplom nauczyciela 
wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych. 
Bardzo dobrym organizacyjnie posunięciem tego studium 
była możliwość bezpośrednich obserwacji i zajęć z dziećmi 
w ośrodku „Helenów”, na terenie którego funkcjonowało 
Studium i Kolegium. 

W ciągu ponad 30. lat funkcjonowania Komitetu wiele kół 
zaprzestało działalności, ale również wiele z nich przeistoczy-
ło się w niezależne stowarzyszenia i działają dzisiaj na własny 
rachunek, ale ciągle posiadają rodowód TPD. 

Istotnym działaniem formalnym Komitetu były zmiany 
jego nazwy. Jak pamiętamy, tworzony był dla potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzin, a później, gdy nasze dzieci 
dorastały, także dla niepełnosprawnej młodzieży. Dla potrzeb 
tej sytuacji odnoszącej się do młodzieży niepełnosprawnej 
w statucie TPD wprowadzono zapis w razie potrzeby, także 
po osiągnięciu pełnoletności. Taki zapis ułatwił również wie-
lu jednostkom organizacyjnym TPD zakładanie WTZ i ŚDS 
oraz prowadzenie działalności statutowej adresowanej do 
pełnoletnich już dzieci niepełnosprawnych (dorosłe osoby 
niepełnosprawne). Pierwszej zmiany nazwy Komitetu do-
konano w 1996 roku, wprowadzając do jego nazwy zapis 
i Młodzieży. Natomiast ostatnią zmianą, wprowadzoną w 
2015 roku, jest wykreślenie z nazwy Komitetu słowa Rucho-
wo. Podyktowane to było m.in. faktem, że wśród naszych 
podopiecznych nie funkcjonują tylko dzieci i młodzież z nie-
pełnosprawnością związaną z uszkodzeniem narządu ruchu 
(np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-
rdzeniowa). Opieką kół i Komitetu objęte są różne dzieci, z 
różnym rodzajem oraz stopniem niepełnosprawności (także 
sprzężonym) i dlatego postanowiono o zmianie nazwy, aby 
funkcjonować w zgodzie z rzeczywistością. Zmiany dokonali 
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Komitetu i 
obecnie nosi on nazwę: Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD. Komitet funkcjonuje w 
strukturach organizacyjnych TPD, umiejscowiony jest przy 
Zarządzie Głównym, integruje pracę kół specjalistycznych 
w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, 
działa według własnego regulaminu, zgodnego ze statutem 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i zatwierdzonego przez Zarząd 
Główny TPD. 

Józef Bogdaszewski

6 Absolwentami Studium i Kolegium są przede wszystkim rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych i działacze społeczni w kołach TPD i Krajowym Komitecie, 
a także terapeuci z różnych ośrodków w kraju. Początkowo Studium (także 
Kolegium) ukierunkowane było na szkolenie rodziców dzieci niepełnospraw-
nych i działaczy społecznych. Do nich m.in. należą - grupa rodziców dzieci 
niepełnosprawnych i działaczy społecznych; Józef Bogdaszewski (Wrocław), 
Zbigniew Krzemiński (Sosnowiec), Zbigniew Skarszewski (Dąbrowa Górnicza), 
Bogumił Polanin (Sosnowiec), Barbara Kałuża (Kraków), Iwona Nowak (Po-
znań), Arletta Cichy (Poznań), Emilia Kurzątkowska (Bogatynia), Agnieszka 
Piątek (Wałbrzych, siostra niepełnosprawnego brata), Elżbieta Żywica (Sie-
radz), Tadeusz Ziaja (Rzeszów), Wanda Butrymowicz (Szczecin), Krystyna 
Kościelecka (Warszawa) - grupa terapeutów, m.in.; Halina Mikuła (Poznań), 
Krystyna Chudziak (Poznań), Anna Śliwowska-Bednarz (Konin), Jarosława 
Piskorska (Gdańsk), Alicja Chichłowska-Książyk (Wrocław), Urszula Kacprzyk 
(Warszawa), Sylwester Deka (Sieradz), Danuta Śniegocka (Ciechanów), 
Agnieszka Zabrocka (Pabianice), Ewa Janowska (Zduńska Wola), Dorota 
Marczak (Tarłów), Maria Pawlaczyk (Warszawa), Anna Potocka (Rzeszów), 
Magdalena Loska (Warszawa), małżeństwo Barbara i Zbigniew Lewandowscy 
z Rypina oraz wiele jeszcze innych osób, z których część, jako absolwenci 
podjęli pracę w Ośrodku „Helenów”. 

TPD W LEGNICy 

Wycieczka do Warszawy

28 września 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie gościła grupa dzieci 
z Legnicy wraz z opiekunami i działaczami legnickiego TPD. 
Podczas spotkania dzieci opowiedziały o tym, co zwiedziły 
w stolicy w czasie kilkudniowego pobytu, m.in. łazienki Kró-
lewskie, Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
o swoich wrażeniach, o tym, jak będą opowiadać o stolicy 
po powrocie do domu. Większość dzieci przyjechała do 
Warszawy po raz pierwszy.

Uczestniczący w spotkaniu Bohdan Tracewski barwnie 
mówił o ważnych wydarzeniach z historii Towarzystwa; 
Wiesław Kołak, prezes ZG TPD, wyraził radość z faktu, że 
dzieci, dzięki bardzo dobrej działalności stowarzyszenia, 
uczestniczą w rozmaitych atrakcyjnych imprezach, w tym 
w wycieczkach, które wzbogacają ich wiedzę o kraju, po-
szerzają horyzonty, mają wiele walorów edukacyjnych i 
wychowawczych. 
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Spotkanie w ZG TPD

Z kolei prezes legnickiego TPD Kazimierz Pleśniak po-
informował o utworzeniu czterech zarządów powiatowych, 
co oznacza zwiększenie aktywności Towarzystwa w organi-
zowaniu pomocy dla dzieci. O codziennej pracy z dziećmi 
mówiły nauczycielki współpracujące z TPD, opiekujące się 
dziećmi podczas wycieczki, wymieniając pomoc w nauce, 
organizowanie rozmaitych uroczystości czy przygotowywa-
nie szopek bożonarodzeniowych. 

Miłym akcentem było wręczenie tepedowskich odzna-
czeń, medali pamiątkowych, a także książki pt. Dziecko i 
rodzina w lokalnym systemie wsparcia zawierającej opraco-
wania dotyczące różnych form pracy TPD w okręgu legni-
ckim, wydanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy. 

Do sympatycznej i ciepłej atmosfery spotkania przyczy-
niły się również piosenki o TPD śpiewane przez uczestników 
wycieczki.

Opracowała Irena Malanowska
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Od jakiegoś czasu, a dokładnie od powrotu z półrocz-
nego stypendium naukowego z włoskiej Parmy, jestem bez 
pamięci zakochana w Italii oraz we wszystkim co włoskie, 
poczynając od wyśmienitych rarytasów włoskiej kuchni po-
przez dzieła włoskiej kultury, na przepięknym, melodyjnym 
języku kończąc. Ze względu na moje bezgraniczne umiło-
wanie wszystkiego co włoskie, nie wyobrażałam sobie, żeby 
tegoroczna wycieczka (pielgrzymka) organizowana przez 
Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej 
TPD na Riwierę Adriatycką, mogła się odbyć bez mojego 
udziału. Kiedy okazało się, że lista osób wyjeżdżających nie 
została jeszcze zamknięta i znajdą się dwa wolne miejsca 
dla mnie i dla mojego opiekuna (niezastąpiona Mama), 
byłam przeszczęśliwa! Zaczęłam więc odliczać dni do 
wyjazdu.

Siedemnastego lipca bieżącego roku bladym świtem sta-
wiliśmy się na placu Bankowym. Ze śpiewem na ustach, przy 
akompaniamencie nieocenionego księdza Roberta, człowie-
ka wielu talentów, które stopniowo nam ujawniał, ruszyliśmy 
ku pierwszemu celowi. Zgodnie ze znaną uczestnikom po-
przednich wyjazdów tradycją, pierwszym przystankiem w 
naszej podróży do Włoch była Jasna Góra.

Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej  
TPD w Warszawie 

Wspomnienia z wakacji 
W dalszą drogę wyruszyliśmy z Częstochowy bogatsi o 

mistyczne wsparcie Matki Boskiej, ale także to bardziej do-
czesne, realne – pana przewodnika Zbyszka, który dołączył 
do nas w Częstochowie. Nawiasem mówiąc pan przewodnik 
o wyjątkowo śniadej karnacji swoim wyglądem przywodził na 
myśl „Italiano vero” (tłum. prawdziwy Włoch, to także tytuł 
piosenki w wykonaniu Toto Cutugno), toteż w autokarze w 
jednej chwili zrobiło się tak jakoś bardziej… włosko! A z 
autokarowych głośników oprócz wspomnianego ”Italiano 
vero” płynęły takie włoskie szlagiery jak „Nel blu dipinto di 
blu,” szerszej publiczności znane jako „Volare” Domenico 
Modugno czy „Acapulco” śpiewane przez Al Bano i Rominę 
Power. 

Bella Italia!

Zanim na dobre wczuliśmy się w klimat upalnej Italii, 
mogliśmy poczuć przez chwilę atmosferę Czech, podziwiać 
uroki starego miasta podczas krótkiego pobytu w Brnie. 
Nazajutrz po obfitym śniadaniu, wypoczęci i uśmiechnięci 
wyruszyliśmy na „podbój” Półwyspu Apenińskiego. Droga 
była długa, ale ksiądz Robert umilał nam czas na wszelkie 
możliwe sposoby, a to zachęcając do wspólnego śpiewania, 
a to zapraszając do wspólnej modlitwy. Do hotelu, który miał 
stać się naszym domem, dotarliśmy późnym wieczorem. 
Niestety, nie obyło się bez problemów z zakwaterowaniem 
osób poruszających się na wózkach. Na szczęście dzięki 
zaradności naszych opiekunów wszyscy mogli smacznie 
przespać noc, by następnego dnia, tuż po śniadaniu, 
udać się na plażę. Upał dawał się dość mocno we znaki, 
zwłaszcza nam, nieprzyzwyczajonym do temperatur powy-
żej czterdziestu stopni Celsjusza, ale kąpiele w nieco tylko 
zimniejszych w stosunku do temperatury powietrza wo-
dach Adriatyku przynosiły wytchnienie. Podczas naszego 
kilkudniowego pobytu w nadmorskim kurorcie Cesenatico 
zażywaliśmy więc do woli kąpieli morskich, przeplatanych 
słonecznymi. 

Ale że nie samym leniuchowaniem człowiek żyje, or-
ganizatorzy zadbali także i o to, by nie była to wycieczka 
stricte wypoczynkowa, ale również krajoznawcza. I tak już 
podczas trzeciego dnia pobytu na Półwyspie Apenińskim 
mieliśmy niepowtarzalną okazję udać się do Rawenny, 
znanej przede wszystkim jako ośrodek mozaikarstwa. W 
czasie wycieczki podziwialiśmy najsłynniejsze bazyliki 
pochodzące jeszcze z czasów Bizancjum (m.in. Bazylikę 
Świętego Wita czy Bazylikę Świętego Apolinarego Nowa). 
Muszę przyznać, że kunsztowne mozaiki zdobiące wnę-
trza obu budowli naprawdę zapierały dech w piersiach. 
Odwiedziliśmy również katedrę, przy której pochowany 
został autor „Boskiej Komedii” Dante Aligieri, zwany oj-
cem języka włoskiego. Wycieczka do San Marino, gdzie 
udaliśmy się kilka dni później także obfitowała w niezapo-Na fotografii Autorka podczas podróży do Włoch
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mniane atrakcje! Już przebycie drogi wiodącej do celu, 
krętej i pnącej się ku górze było nie lada przeżyciem. A 
to, jak się później okazało, był dopiero początek wrażeń. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od krótkiej przechadzki po 
sklepach, które w San Marino kuszą turystów wyjątkowo 
niskimi cenami, bo to strefa bezcłowa, by następnie udać 
się w okolice Bramy Świętego Franciszka, prowadzącej 
do stolicy Republiki i rozpocząć wspinaczkę po krętych 
ścieżkach prowadzących ku zamkowym ruinom. Podczas 
kolejnych etapów tej jakże wymagającej przeprawy nasza 
dzielna grupa TPD wykazała się pomysłowością i niesa-
mowitą wytrwałością, udowadniając, że nie ma dla niej 
rzeczy niemożliwych! Dzięki wsparciu i zaangażowaniu 
wszystkich członków grupy także osoby poruszające się 
na wózkach miały szansę podziwiać niezwykłe fortyfikacje, 
z których najstarsze wzniesiono w XI wieku. 

W czasie naszego pobytu w San Marino temperatura 
powietrza wzrosła powyżej 40 stopni Celsjusza w cieniu! 
Aby się więc nie roztopić w upale, miasto Rimini oglądali-
śmy przez okna autokaru. Podziwialiśmy most Tyberiusza 
zbudowany w I wieku naszej ery, łuk Augusta datowany 
na 27 rok przed naszą erą – budowle unikatowe w skali 
światowej. 

Rzym – miasto niezwykłe

I wreszcie Rzym, miasto, które miałam zobaczyć po 
raz pierwszy, choć dużo o nim słyszałam i czytałam. Już 
podziwiając Rzym z okien autokaru można było stwierdzić, 
że tętni życiem, a tę energię zawdzięcza mieszkającym w 
nim ludziom, którzy ją tworzą. Jak niesamowitymi ludźmi 
są Rzymianie, mieliśmy przekonać się nieco później, gdy 
dzięki ich uprzejmości ominęliśmy kolejkę do wejścia do 
bazyliki Świętego Piotra, w której czekało kilkadziesiąt osób 
(a warunki atmosferyczne nie były ich sprzymierzeńcem, 
oj nie…). Jednak zanim znaleźliśmy się na placu Świętego 
Piotra, mieliśmy okazję podziwiać bazylikę Świętego Pawła 
za Murami, mieszczącą się, jak sama nazwa wskazuje, na 
obrzeżach (za murami) miasta. Mozaiki, rzeźby, bogactwo 
zdobień, które mogliśmy podziwiać w jej wnętrzu, były do-
prawdy imponujące.

Niezwykły zachwyt wzbudziły również kunsztowne mo-
zaiki, starannie wykute rzeźby i złote ornamenty w bazylice 
Świętego Piotra, które w moim odczuciu nie mają sobie 
równych i sprawiły, że głęboko zapadły mi w pamięć. Każdy 
zakątek okazałej budowli znajdującej się na Placu Świętego 
Piotra skrywał niesamowitej piękności wytwory ludzkiej wy-
obraźni, a każdy nawet najmniejszy ornament był jak małe 
dzieło sztuki. Mój podziw dla kunsztu artystów pracujących 
nad wnętrzem tego obiektu wzrósł jeszcze bardziej, gdy 
dowiedziałam się, ze każde z ogromnych dzieł zdobiących 
ściany to nie obrazy, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, 
lecz mozaiki, a każda z nich została ułożona misternie, z 
niezliczonej ilości maluteńkich elementów! Podziwiam wy-
trwałość i pracowitość artystów. Oprócz uniesień artystycz-
nych mieliśmy okazję na chwilę zadumy i modlitwy przed 
grobem naszego papieża Polaka, Świętego Jana Pawła II. Po 
opuszczeniu murów bazyliki udaliśmy się na objazd włoskiej 
stolicy, podczas którego podziwialiśmy jej najsławniejsze 
zabytki, ze słynnym Koloseum na czele. 

Przyszła wreszcie pora na posiłek, którym była słynna 

włoska pizza. Myślę, że nikt się nie zawiódł - pizza była wy-
śmienita, a niepowtarzalna atmosfera panująca w knajpce, w 
której ją nam zaserwowano, sprawiła, że smakowała jeszcze 
lepiej! Najedzeni, mając wciąż przed oczami widok olśnie-
wających rzymskich zabytków, uśmiechnięci ruszyliśmy w 
stronę naszego hotelu. A ja, mówiąc w duchu „Arrivederci 
Roma” (tłum. do zobaczenia Rzymie), obiecałam sobie, że 
jeszcze tu wrócę.

Wenecja, Padwa i… arrivederci 

Naszym przedostatnim przystankiem we Włoszech 
była Wenecja, miasto słynące z niepowtarzalnych zabaw 
w okresie karnawału, szkła wytwarzanego na pobliskiej 
wyspie Murano oraz masy turystów przybywających do 
miasta w okresie wakacyjnym. Wąskie uliczki miasta, bar-
dzo piękne, dużo traciły ze swego uroku, gdy przedzierał 
się przez nie tłum przybyszów z różnych zakątków świata. 
Od tego ciągłego zgiełku można było chwilami uciec, 
gdy podziwialiśmy najsłynniejsze weneckie zabytki: Pałac 
Dożów czy Most Westchnień. Udało nam się także zajrzeć 
do Bazyliki św. Marka, znajdującej się na słynnym placu 
nazwanym jego imieniem, by zobaczyć kunsztownie wy-
konany Złoty Ołtarz! Ilość malowniczych uliczek i wartych 
zobaczenia zakątków weneckich okazała się tak ogromna, 
że nie wszystkim starczyło czasu na przejażdżkę gondolą, 
myślę jednak, że rejs łodzią po Lagunie, który odbyliśmy, 
przybywając do Wenecji i żegnając ją, oraz niezapomniane 
widoki z nim związane, stanowił dobrą rekompensatę dla 
rejsu weneckimi kanałami. 

Ostatnim przystankiem podczas naszej włoskiej wyprawy 
była Padwa. Fakt, że miasto przywitało nas deszczem, było 
niemałym zaskoczeniem (bo przecież nikt nigdy nie mówi o 
deszczowej, ale raczej o słonecznej Italii, prawda?), ale także 
miłą odmianą dla upałów utrzymujących się przez cały nasz 
dotychczasowy pobyt na Półwyspie Apenińskim. Bazylika 
świętego Antoniego, którą odwiedziliśmy jako pierwszą, 
okazała się świetnym schronieniem przed deszczem i chło-
dem panującym na zewnątrz, ale także mogliśmy zobaczyć 
drogocenne relikwie, m.in. język czy struny głosowe święte-
go Antoniego. Podczas krótkiego spaceru po mieście, prze-
mierzając wąskie uliczki i podziwiając zabytkowe budynki, 
mieliśmy okazję po raz ostatni poczuć atmosferę Włoch. Ale 
zapewniam, że nie była to moja ostatnia podróż do Włoch, 
co więcej, już planuję kolejną! 

A korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podzię-
kować:

Pani Jadwidze Dwurzyńskiej za zorganizowanie tego nie-
samowitego wyjazdu i za umożliwienie mi oraz mojej mamie 
bycia jego częścią!

Silnym i dzielnym panom pomagającym osobom na 
wózkach dostawać się do autokaru i wydostawać się z niego 
– jesteście fantastyczni!

Księdzu Robertowi za bycie przewodnikiem duchowym, 
ale także fantastycznym kaowcem!

Włoskim tubylcom (i nie tylko!) za rozmowy, dzięki którym 
mogłam szlifować język!

A także wszystkim członkom koła uczestniczącym w wy-
cieczce – bez was to wszystko nie miałoby sensu!

Olga Ćwiklak vel Ćwiklińska
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27 sierpnia 2015 r. Zbigniew Krzemiński, prezes 
Oddziału Miejskiego TPD w Sosnowcu, jak również pre-
zes PTTK Integracyjnego Klubu Turystyki i Sportu Osób 
Niepełnosprawnych został uhonorowany odznaką ZA-
SłUŻONy DLA MIASTA SOSNOWCA za ponad 35-letnią 
działalność na rzecz osób wymagających szczególnego 
wsparcia. 

Od początku swojej działalności w sosnowieckim TPD 
Zbigniew Krzemiński dużo uwagi i energii poświęcał orga-
nizowaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku świadomość potrzeb 
dotyczących zapewnienia im warunków godnej egzysten-
cji, konieczności likwidowania barier architektonicznych i 
komunikacyjnych czy uczestnictwa w życiu społecznym 
nie była jeszcze powszechna. O wycieczkach, rajdach, 
imprezach integracyjnych i innych formach aktywności, 
adresowanych do dzieci niepełnosprawnych, ich rodzice 
mogli sobie tylko pomarzyć. Sytuacja zaczęła się zmieniać 
na lepsze, gdy w 1985 r. powstało przy Oddziale Miejskim 
TPD w Sosnowcu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym Ruchowo. Zadaniem koła było przede wszystkim 
skupienie się na tworzeniu jak najlepszych warunków do 
wszechstronnego rozwoju, leczenia, rehabilitacji i edukacji 
podopiecznych dzieci. W krótkim czasie, dzięki aktywno-
ści rodziców, którzy działali na zasadzie samopomocy, 
udało się pozyskać na stałe miejsce spotkań lokal w klubie 
osiedlowym „Stokrotka”. Nareszcie było gdzie organizować 
szkolenia dla rodziców, spotkania i wykłady, a także zajęcia i 
zabawy dla dzieci, a nawet prowizoryczną rehabilitację. Od-
bywały się też imprezy okolicznościowe, takie jak mikołajki, 
Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkania wielkanocne i bożo-
narodzeniowe, z czasem zaczęto jeździć na wycieczki. 

– Dzięki wspólnemu działaniu szybko okazało się, że 
wiele spraw można rozwiązywać z korzyścią dla niepełno-

sprawnych dzieci – mówi Zbigniew Krzemiński, pełniący 
funkcję przewodniczącego koła przez jedenaście lat. – Wraz 
z upływem czasu pozyskiwaliśmy coraz więcej sojuszników, 
a byli bardzo potrzebni, bo stawialiśmy sobie coraz to nowe, 
ambitniejsze cele. 

Podejmowaliśmy inicjatywy mające na celu organizowa-
nie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych 
na terenie miasta i okolic, ukierunkowanych na potrzeby 
dzieci niepełnosprawnych. I tak w listopadzie 1991 roku, 
przy wydatnej pomocy władz miasta i wojewódzkiego ku-
ratorium, powstał Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny w Sos-
nowcu dla 50 dzieci, głównie z dysfunkcją narządu ruchu 
oraz schorzeniami sprzężonymi. Usprawnianiem dzieci 
zajmowało się wielu specjalistów, w tym neurolog, psycho-
log i logopeda, fizjoterapeuci i pedagodzy, Byliśmy dumni 
z naszego ośrodka, ponieważ była to pierwsza tego typu 
placówka w województwie katowickim. Dzieci mogły się w 
niej uczyć i rehabilitować. 

Kolejną inicjatywą było organizowanie wycieczek krajo-
znawczych i rekreacyjnych. Ogromnym wsparciem okazała 
się pomoc sosnowieckiego oddziału PTTK, dzięki czemu 
wycieczki były nie tylko atrakcyjne turystycznie, ale także 
profesjonalnie zorganizowane z uwzględnieniem specy-
ficznych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, z fachową 
obsługą przewodników, a często także z pomocą finan-
sową ludzi dobrej woli. Podopieczni koła działającego 
przy TPD zaczynali od najbliżej położonych atrakcyjnych 
miejscowości w Beskidach Ustroń, Wisła, Szczyrk, Jura 
Krakowsko-Częstochowska od Krakowa po Częstochowę, a 
gdy nabraliśmy przekonania, że turystyka nie jest dziedziną 
tylko dla zdrowych i silnych, zaczęliśmy pokonywać większe 
odległości, np. do Kotliny Kłodzkiej, gdzie po kolei odwie-
dzaliśmy najsłynniejsze kurorty, takie jak Kudowa, Polanica, 
Duszniki i Lądek. Następnie przyszedł czas na Bieszczady, 

Współpraca TPD i PTTK w Sosnowcu

Turystyka osób niepełnosprawnych 
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Na fotografii: uroczystość wręczenia wyróżnienia. Z prawej Z. Krzemiński
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Ziemię Wielkopolską, Sudety, Ziemię Mazowiecką, Góry 
Świętokrzyskie.

Każda kolejna wycieczka to dowód na to, że człowiek 
na wózku inwalidzkim może się poruszać po trasach tu-
rystycznych, podziwiać krajobrazy, zobaczyć na własne 
oczy miejsca, które dotąd znał tylko z książek, opowiadań, 
programów telewizyjnych czy filmów.

– Niepełnosprawność – podkreśla Z. Krzemiński – nie 
może być wyrokiem oznaczającym ciągłą samotność i 
izolację. Integracyjne imprezy turystyczne, turnusy reha-
bilitacyjne, rajdy, piesze i autokarowe wycieczki stanowią 
drogę do odkrywania własnych możliwości i pokonywania 
swoich słabości. To także możliwość integracji osób niepeł-
nosprawnych ze społeczeństwem, przełamywania barier i 
obaw przed innością drugiego człowieka, a do tego prowa-
dzą najlepiej bezpośrednie kontakty i wzajemne obcowanie 
ze sobą.

Ważna jest też świadomość celów, jakie pragnie się 
osiągnąć. Uczestnictwo w turystyce pozwala poznać hi-
storię, kulturę, tradycję, piękno architektury i przyrody 
naszego kraju. Inny cel to wyrabianie nawyku aktywnego 
spędzania wolnego czasu i poprawianie tym samym swojej 
sprawności i wytrzymałości. Integracyjne imprezy pozwalają 
też w społeczności lokalnej na kształtowanie prawidłowe-
go postrzegania osób niepełnosprawnych, jak również 
rozbudzanie w środowisku społecznym wrażliwości na ich 
potrzeby. Wspólne turystyczne przeżycia pozostają na dłu-
go w pamięci, wraca się do nich myślami w trudniejszych 
chwilach czy w oczekiwaniu na kolejne wyjazdy, przeważnie 
dopiero za rok.

– Dziś – mówi Z. Krzemiński – wycieczki dzieci i 
dorosłych niepełnosprawnych już nie dziwią, ale są 
traktowane jako coś normalnego, wręcz niezbędnego. 
W miejscach turystycznie atrakcyjnych, które zwiedza-
my, oraz w schroniskach, bazach noclegowych czy 

restauracjach spotykamy się z dużą dozą życzliwości i 
pomocy. Ale na taki stan rzeczywistości pracowaliśmy 
ponad 25 lat. Tak dobre rezultaty uzyskaliśmy przede 
wszystkim dzięki zaangażowaniu rodziców-opiekunów 
naszych podopiecznych, jak również działaczy sos-
nowieckiego TPD i PTTK. Należało by w tym miejscu 
wymienić Jana Bańkę, Ryszarda Bińka, Annę i Jerzego 
Sygałów, Annę Sporyszkiewicz, Zenona Pichetę i wielu, 
wielu innych. Także dzięki ogromnemu zrozumieniu i 
przychylności władz samorządowych naszego miasta, 
jak również wielu instytucji, które nas wspomagają, mo-
gliśmy dać naszym podopiecznym odrobinę satysfakcji 
i szczęścia. 

Wieloletni działacz TPD i 
PTTK Zbigniew Krzemiński, 
poświęcając tej działalności 
czas, pasję i zaangażowanie, 
nadal aktywnie zabiega o po-
prawę warunków życia sosno-
wieckich dzieci jako prezes OM 
TPD oraz prezes PTTK Integra-
cyjnego Klubu Turystyki i Spor-
tu Osób Niepełnosprawnych. 

Odzwierciedleniem starań i 
osiągnięć w tej dziedzinie jest 
książka dokumentująca wy-
jazdy turystyczne w ubiegłym 
20-leciu oraz bogate archiwum 
fotograficzne, najlepiej mówią-
ce o radości dzieci – niepełno-
sprawnych turystów. 

Opracowała
Irena Malanowska
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Kraków kojarzy się na ogół z zabytkami, turystami, 
uczelniami i studentami. Mniej wie się o problemach ro-
dzin z dziećmi. Jaka jest ich sytuacja?

Taka jak wszędzie. Są rodziny, które dobrze sobie radzą 
i nie wymagają pomocy, ale niemało jest i takich, które są 
biedne i niewydolne wychowawczo. Jako TPD z definicji 
staramy się organizować opiekę i pomoc dla dzieci z tych 
rodzin, aby poprawić warunki ich codziennego życia, po-
móc w nauce, zapewnić rozmaite zajęcia dodatkowe np. 
plastyczne, muzyczne czy sportowe. W Krakowie prowa-
dzimy obecnie 10 świetlic środowiskowych. Jedną z nich, 
znajdującą się obecnie na terenie dzielnicy Podgórze, z 
uwagi na trudności lokalowe przenosimy do innego bu-
dynku. Wkrótce, po generalnym remoncie, będziemy kon-
tynuować jej działalność w nowoczesnych i komfortowych 
warunkach. Dla dzieci ważne jest to, aby w świetlicy mogły 
zjeść posiłek, toteż staramy się go zapewnić, bo w swoich 
domach czasem nie mają nic lub niewiele do zjedzenia. 
Dzięki życzliwej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, jesteśmy w stanie zapewnić żywienie dzieciom 
z najbiedniejszych rodzin, a wiele jest takich, gdzie zarówno 
ojciec, jak i matka są bezrobotni. 

Czy TPD otrzymuje pomoc finansową na prowadzenie 
świetlic? 

Otrzymujemy z Urzędu Miasta dotację w wysokości 242 
złote na jedno dziecko. Z tego musimy zapewnić wynagro-
dzenia dla wychowawców, opiekunów, instruktorów, opła-
cić rozmaite rachunki, zorganizować dodatkowe zajęcia 
i wycieczki. W sumie nie jest łatwo, ale dzięki dużemu 
zaangażowaniu wolontariuszy i pomocy rodziców dzieci 
mają zapewnione dobre warunki i opiekę, choć mogłoby 

TPD W KRAKOWIE 

Mamy dużo dzieci pod opieką
Rozmowa z Romanem Fickiem, prezesem małopolskiego  

oddziału regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie 

być lepiej. Dodam, że w wielu miejscowościach w naszym 
regionie również funkcjonują świetlice środowiskowe. Prowa-
dzenie takich placówek jest koniecznością, ponieważ ciągle 
niestety jest wiele rodzin bardzo biednych, a z biedą często 
łączy się niezaradność i niewydolność wychowawcza. Toteż 
dzieci bardzo chętnie przychodzą do świetlic nie tylko ze 
względu na posiłek, ale także dlatego, że znajdują w nich 
przyjazną atmosferę, pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość 
porozmawiania o swoich problemach, chętnie też uczestni-
czą w atrakcyjnych zajęciach rozwijających zainteresowania 
i uzdolnienia.

Staramy się także rozwijać poradnictwo, bo obserwu-
jemy duże zapotrzebowanie na ten rodzaj działalności. 
Niedawno utworzyliśmy Specjalistyczną Poradnię Psycho-
logiczno – Pedagogiczną Ośrodek Wspierania Rozwoju 
Dziecka. Pracuje w skromnych warunkach lokalowych, 
szukamy jednak większego pomieszczenia ze względu na 
dużą liczbę małych pacjentów. Przyznawane nam lokale 
zwykle wymagają remontu i modernizacji, ale dzięki pomo-
cy i współpracy ze służbą więzienną, aresztem śledczym, 
a także zaangażowaniu rodziców i młodych wolontariuszy 
dajemy sobie z tym radę. 

Prasa lokalna dość często w przyjaznym tonie infor-
muje o różnych inicjatywach i imprezach organizowanych 
przez TPD.

Jesteśmy stowarzyszeniem o ponad stuletniej tradycji. 
W Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało w 1913 
roku. W Krakowie, będącym wówczas pod zaborem austria-
ckim, łatwiej było podejmować różne inicjatywy społeczne 
niż w centralnej Polsce, gdzie dopiero kilka lat później, po 
odzyskaniu niepodległości, oficjalnie zapoczątkowano dzia-
łalność opiekuńczo - wychowawczą na rzecz dzieci. Nie wni-
kając jednak w te historyczne uwarunkowania, chcę raczej 
podkreślić, że obchody stulecia TPD w Krakowie obchodzi-
liśmy bardzo uroczyście, dzieci w świetlicach uczestniczyły 
w licznych imprezach artystycznych oraz konkursach mają-
cych na celu przybliżenie dziejów i kulturowego znaczenia 
Krakowa. Przykładem jest konkurs plastyczny „Pocztówka 
z Krakowa”, organizowany przez Centrum Młodzieży, gdzie 
zasiadam w jury jako przedstawiciel TPD, zaś zwieńczeniem 
konkursu jest tomik wierszy z ilustracjami, których autorami 
są dzieci.

Dużą wartość zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą 
miał konkurs „Król Maciuś I”, w którym wzięły udział dzieci 
ze świetlic TPD w całym województwie. Przede wszystkim 
dzieci przeczytały książkę (czytelnictwo!) oraz zapoznały 
się z postacią Janusza Korczaka i wieloma szczegółami z 
jego biografii. W oparciu o tę wiedzę organizowały insce-Roman Ficek z dziećmi
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nizacje, do których przygotowywały teksty i dekoracje, 
pisały wiersze, wykazując wiele inwencji, pomysłowości 
i zmysłu estetycznego we wszystkich podejmowanych 
czynnościach. 

Z kolei z okazji 25-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach 
Dziecka ogłosiliśmy konkurs na ilustrację dotyczącą wy-
branego artykułu z tego ważnego dokumentu. Oczywiście, 
aby w konkursie uczestniczyć, trzeba się zapoznać z treścią 
Konwencji, często też w świetlicach dyskutuje się o okolicz-
nościach jej powstania i uchwalenia oraz o jej znaczeniu dla 
dzieci. Jak widać, świetlica środowiskowa jest miejscem, 
gdzie bardzo dba się o wszechstronny rozwój dziecka, nie 
tylko o żywienie, ale także o edukację, poszerzanie wiedzy, 
atrakcyjne formy spędzenia zajęć.

Dla TPD ważną postacią jest dr Henryk Jordan, 
czego wyrazem jest ustanowienie Medalu jego imienia, 
przyznawanego za szczególne zasługi w działalności na 
rzecz dzieci. Powstało też w kraju wiele ogródków jor-
danowskich, krzewiących idee tego wybitnego lekarza 
i działacza społecznego. Czy nie powinniśmy bardziej 
dbać o popularyzowanie postaci i dorobku Henryka 
Jordana?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci robi wiele, aby upo-
wszechniać dokonania dr. Jordana, którego zasługi są 
niezaprzeczalne i wciąż aktualne, a dotyczą m. in. rozwoju 
fizycznego oraz zdrowia dzieci i młodzieży. W Krakowie, 
gdzie doktor żył i pracował, od dawna znany jest Park 
Jordana, ogłosiliśmy także konkurs na projekt pomnika 
Henryka Jordana, w naszych świetlicach prowadzone są 
zajęcia, podczas których wychowankowie piszą, malują i 
wykonują inne prace plastyczne na temat życia i dokonań 
tego wybitnego przyjaciela dzieci. Uczestniczą również 
co roku w imprezach „jordanowskich” organizowanych z 
okazji Dnia Dziecka. Dużą popularnością cieszy się ogró-
dek jordanowski, nad którym czuwa stowarzyszenie „Jor-
danówka”. Warto podkreślić, że ogródkiem jordanowskim 
nie jest osiedlowy plac zabaw, jak się czasem myśli. Ogród 
jordanowski musi działać według określonego programu i 
pod nadzorem odpowiednich osób, a celem powinno być 
takie organizowanie zajęć, aby stwarzały dzieciom i mło-
dzieży możliwość wszechstronnego rozwoju, szczególnie 
fizycznego, co obecnie, w dobie spędzania wielu godzin 
w ławkach szkolnych, przed komputerem czy telewizorem, 
jest niezwykle ważne. 

Czy dzieci będące pod opieką krakowskiego TPD wy-
jeżdżają na kolonie lub wycieczki?

Oczywiście. W każdym sezonie wakacyjno-feryjnym 
organizujemy kolonie i zimowiska dla około 500 dzieci. W 
sezonie letnim nad morzem, zaś w zimie obozy narciarskie 
w górach. Niezależnie od form wyjazdowych organizujemy 
dzieciom zajęcia rekreacyjne w mieście. Oprócz tego mamy 
własny ośrodek wypoczynkowy w Soli koło Żywca, pięknie 
położony na pograniczu trzech państw: Polski, Czech i 
Słowacji, który jest starannie odremontowany i wyposażony. 
Korzystają z niego, na wyjazdy śródroczne przez cały rok, 
nie tylko dzieci z naszego regionu, ale również z całego 
kraju. Dodam, że przy tym ośrodku znajduje się ogródek 
jordanowski. Nie brakuje atrakcji, urządzamy wycieczki w 
góry i do znanych miejscowości, w sumie dzieci na pewno 

się nie nudzą i wracają do domu bogatsze o różnorodne 
doznania. 

W jaki sposób TPD zabiega o popularność?
Przychylność mieszkańców i władz miasta zyskujemy 

sobie dzięki naszej działalności, która jest oceniana jako 
potrzebna i wypełniająca pewną lukę w opiece nad dziećmi. 
Na przykład świetlice środowiskowe TPD otwarte są dłużej 
niż szkolne, bo przeważnie do 19.00, często też organizuje 
się wycieczki, wyjścia do kina, na basen, rozgrywki spor-
towe i inne zajęcia w soboty i niektóre dni wolne od pracy, 
na które dzieci chętnie przychodzą. Był taki moment, kiedy 
wydawało się, że dalsze istnienie naszych świetlic jest za-
grożone, ale na szczęście argumenty za ich dalszą działal-
nością okazały się przekonujące i świetlice nadal działają. 
Bierzemy udział w różnych imprezach, jakie w mieście i 
regionie się organizuje, są to występy artystyczne, insceni-
zacje, piosenki, wystawy prac plastycznych i wiele innych. 
Pisze o tym prasa lokalna, czasem udzielamy się w krakow-
skiej telewizji. Otrzymaliśmy wiele podziękowań i wyróżnień 
m.in. „Kryształy Soli” i „Honoris Gratia”, będące wyrazem 

Krótki list
o dziecięcych marzeniach 

Są piękne i mądre. Pełne
radosnych oczekiwań,
ale i niepokoju. Dużo
w nich nadziei i wiary

w człowieka, w jego siłę
i dobro. 

Są szczere i kolorowe.
Słoneczne marzenia

o codziennych sprawach
i prawach. Bez krzywd.

I te wzruszające 
ponadczasową troską 

o ludzką przyszłość tego 
i każdego świata. Wierzą

w mądrość bez wojen,
głodu, cierpień. Bólu i łez.

Niechaj się spełnią. Niech
w każdej krainie

będą ważne jak uśmiech
i cenne jak serce. 
Jak podanie ręki.

A kiedy dorosną, będą
pamiętać o marzeniach

innych dzieci. 

Roman Ficek 

Wiersz z tomiku „Ponadczasowe dobro”, Kraków 2014, zamieszczony za 
zgodą Autora jako ilustracja do wywiadu.  
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wysokiego uznania dla efektów pracy oraz sukcesów, jakie 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odnosi w swojej codziennej 
działalności w regionie. Szerokim echem rozeszły się rów-
nież wiadomości o specjalnej sesji, którą zorganizowaliśmy 
z okazji 100-letniej działalności TPD w Krakowie. Zaszczycili 
ją swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Miasta i wielu 
ważnych instytucji, którzy w swoich wystąpieniach podkre-
ślali, jak ważna i pomocna jest działalność Towarzystwa w 
służbie dzieciom i rodzinom. Z kolei prezes ZG TPD Wiesław 
Kołak mówił o tym, że misja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
jest wciąż taka sama, chociaż zmieniają się warunki, w któ-
rych żyjemy. Celem jest szeroko rozumiane dobro dziecka 
i należy się cieszyć, że zarówno w Krakowie, jak i w całym 
kraju TPD podejmuje to wyzwanie i poprzez różne formy 
pracy z powodzeniem je realizuje.

Panie Prezesie, od jak dawna jest Pan związany z 
TPD?

Od ponad 30 lat. Różne formy współpracy z TPD po-
dejmowałem już wtedy, gdy byłem młodym nauczycie-
lem. Później, jako wizytator, zajmowałem się kształceniem 
specjalnym, podejmowałem też działania na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych, byłem społecznym rzecznikiem praw 
dziecka. Nagromadzone doświadczenia zawodowe skłoniły 
mnie do podjęcia funkcji wiceprezesa, a obecnie jestem 
już drugą kadencję prezesem TPD w Małopolsce. Mam 
satysfakcję z tej działalności, gdyż codziennie obserwuję, 
jak wiele dzieci potrzebuje pomocy. A my potrafimy ją 
zorganizować. Warto jeszcze wspomnieć, że założyliśmy 
szkołę dla dzieci z chorobami psychicznymi, prowadzimy 
przedszkole integracyjne „Chatka Puchatka”, powstała też 
pierwsza w Krakowie klasa integracyjna, prowadzimy ośro-
dek adopcyjny oceniany jako najlepszy w województwie. 
Wyliczać można by długo. Warto jednak zwrócić uwagę 
na specyfikę działania TPD, która polega m.in. na tym, że 
wszechstronnie obejmuje rozmaite problemy dzieci, od 
najmłodszych po wiek młodzieżowy.

Napisał Pan wiersz o TPD i wydał kilka tomików innych 
wierszy. Jest Pan więc również poetą. 

To za dużo powiedziane. Moim zdaniem, poetą się bywa. 
Poezja jest potrzebna i piszącemu, i czytającemu. Czasem 
jadę tramwajem, jakaś myśl przychodzi mi do głowy, notuję 
ją, w domu wrzucam do szuflady, a gdy nadejdzie pora, ubie-
ram tę myśl w słowa. Refleksja jest nam potrzebna. Człowiek 
potrzebuje chwili zastanowienia się, wyciszenia, pomyślenia 
o otaczających go sprawach i zjawiskach. 

Myśli Pan czasem o przyszłości TPD?
Oczywiście. I to myślę pozytywnie jako o wartości, która 

nie może przeminąć. Człowieka cechuje nie tylko zło, ale i 
dobro, zaś w nazwie naszego Towarzystwa występuje słowo 
„przyjaciel”. Przyjaciel to coś więcej niż kolega czy kumpel, 
to ktoś ważny, kto chce naszego dobra. Dobro skierowane 
do dzieci jest wpisane w misję i działalność TPD. Po 50. 
latach pracy wciąż jestem optymistą, mamy kontynuatorów, 
młodych wolontariuszy, wielu przyjaciół wrażliwych na po-
trzeby dzieci. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Malanowska

AKCJA LETNIA TPD 2015

Kolonie, obozy, 
biwaki, wycieczki, 

lato w mieście
lato na wsi

Podczas tegorocznych wakacji Oddziały Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w całym kraju zorganizowały 162 turnusy 
w wyjazdowych formach wypoczynkowych dla dzieci i 
młodzieży. Były to kolonie wypoczynkowe, obozy sportowe, 
językowe i inne organizowane w kraju i za granicą. Wzięło w 
nich udział łącznie 7762 uczestników. 

W turnusach rehabilitacyjnych, których TPD zorganizo-
wało 41, wzięło udział 1765 niepełnosprawnych uczestni-
ków.

łącznie TPD zorganizowało 203 turnusy różnorodnych 
form wyjazdowych, z których skorzystało 9527 uczestni-
ków.

Odbywały się także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy 
integracyjne i terapeutyczne oraz biwaki. Razem było ich 61 
dla 1767 podopiecznych TPD.

W stacjonarnych akcjach wypoczynkowych w miejscu 
zamieszkania uczestniczyło 7951 osób: 7361 dzieci i mło-
dzieży w miastach, gdzie zorganizowane 239 turnusów w ra-
mach akcji „Lato w Mieście”; i 590 osób na wsi, gdzie zostały 
zorganizowane 23 turnusy w ramach akcji „Lato na Wsi”.

Liderem, jeśli chodzi o obozy i kolonie był Dolnośląski 
Oddział Regionalny TPD, który zorganizował 39 turnusów 
dla 2177 uczestników. Najwięcej turnusów rehabilitacyjnych, 
15 dla 643 uczestników, odbyło się w Podkarpackim Od-
dziale Regionalnym TPD. Zachodniopomorski Oddział 
Regionalny TPD zorganizował najwięcej turnusów „Lata 
w Mieście” – 94 dla 1880 uczestników, zaś w ramach akcji 
„Lato na Wsi” Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódz-
kiego TPD zapewnił najwięcej turnusów, było ich 7 dla 189 
uczestników. 

Jolanta Szklarska 
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Jest powszechnie znana, ceniona i podziwiana – za 
wytrwałość, pomysłowość, skuteczność. W Koninie prezes 
Krystynę Chowańską utożsamia się z TPD i mówi się, że to 
dobra firma. 

Kiedy 40 lat temu rozpoczęła pracę w konińskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Dzieci, była pewna, że chce pomagać 
dzieciom i dostrzegła, że najbardziej efektywnie można 
działać tylko w sposób zorganizowany. Dzięki TPD mogła 
ten cel realizować.

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – mówi – powstało z 
potrzeby organizowania pomocy dla dzieci. Od początku ta 
pomoc rozwijała się w sposób różnorodny, uwzględniający 
sytuację dzieci osieroconych, ubogich, młodszych i starszych, 
wypracowane zostały w związku z tym różne formy pracy. I tak 
jest do dziś. Zawsze były, są i będą dzieci żyjące w trudnych 
warunkach, w biedzie lub w rodzinach patologicznych, takie, 
którymi trzeba się zaopiekować w sposób szczególny. Ale 
zajmujemy się również dziećmi, którym niczego nie brakuje 
oprócz obecności rodziców w domu, którzy długo pracują, i te 
dzieci także chętnie przychodzą do naszych świetlic i ognisk 
środowiskowych. Nasze cele to głównie bycie blisko prob-
lemów dziecka i jego rodziny, organizowanie odpowiedniej 
opieki nad dzieckiem, wspieranie jego rozwoju, zapobieganie 
sieroctwu i wykluczeniu społecznemu.

95-lecie TPD okazją do podsumowań 

Obchody jubileuszu TPD, ale także innych ważnych rocz-
nic, to zawsze okazja do zaprezentowania roli i dorobku Towa-
rzystwa, także w powiecie konińskim. A jest on imponujący.

I tak na przykład TPD w Koninie prowadzi 15 środowisko-
wych placówek wsparcia dziennego dla 450 dzieci i młodzie-
ży: 13 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i 2 Świetlice 
Środowiskowe. W ogniskach realizowany jest program opie-

Krystyna Chowańska – 40 lat pracy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Z potrzeby serca i rozumienia dzieci
kuńczo-wychowawczy i profilaktyczno-resocjalizacyjny. Dzieci 
odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdol-
nienia i zainteresowania, rysują, wykonują prace plastyczne, 
muzykują, uczestniczą w różnych imprezach ze słynnymi w 
Koninie Turniejami Rodzinnymi na czele, w których dzieci z 
ognisk występowały wspólnie z rodzicami. Kultywowanie tra-
dycji i obrzędów, właściwe zagospodarowanie czasu wolnego 
poprzez sport, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, 
wycieczki, wyjazdy na kolonie i obozy wypoczynkowe – to 
tylko niektóre przykłady z bogatej oferty programowej TPD. 

– Dużą wagę – mówi Krystyna Chowańska – przywiązu-
jemy do współpracy z rodziną podopiecznych i ze szkołą. 
Działania profilaktyczno – wychowawcze pozwalają zapobiec 
interwencji policji i sądu rodzinnego, więc nie trzeba dzieci 
kierować do domu dziecka. Na podstawie wieloletnich do-
świadczeń mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że 
nasze placówki skutecznie przeciwdziałają sieroctwu i nie-
dostosowaniu społecznemu, zapewniają też wychowankom 
lepsze warunki startu w dorosłe życie. Podopieczni ognisk 
kończą szkoły, zdobywają kwalifikacje, zakładają rodziny. 
Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że warto inwesto-
wać w dalszy rozwój ognisk, bo dają one szansę lepszego 
startu życiowego dzieciom z grupy ryzyka społecznego. 

Różne obszary aktywności

Dużą wagę przywiązuje również konińskie TPD do prowa-
dzenia adopcji w myśl hasła „Dla dobra dziecka odnajdujemy 
najlepszą rodzinę”. Tworzenie rodzin adopcyjnych to skom-
plikowany i nieraz długotrwały proces. W celu podjęcia jak 
najwłaściwszej decyzji Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie 
prowadzi wywiady z kandydatami na rodziców adopcyjnych, 
a także nadzory preadopcyjne dla sądów rodzinnych. Pra-
cownicy Ośrodka współpracują ze służbami społecznymi i 

sądowymi, zbierają informacje o dzieciach z 
uregulowaną sytuacją prawną, biorą udział w 
pracach zespołów oceniających sytuację dzie-
cka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz w 
rodzinach zastępczych w czterech powiatach. 
Efektem ich działań w latach 2011 -2014 jest 
umieszczenie w rodzinach adopcyjnych 71 dzie-
ci. Ponadto udzielano wsparcia pedagogicznego 
i psychologicznego małoletnim dziewczynom w 
ciąży, które po urodzeniu dziecka nie chciały 
lub nie mogły się nim zajmować. Zadaniem 
Ośrodka jest również udzielanie różnorodnej 
pomocy np. w formie porad prawnych, rozmów 
z psychologiem, organizowania szkoleń „Droga 
do adopcji” i spotkań zarówno dla kandydatów 
na rodziców adopcyjnych, jak i tych, którzy nimi 
już są. 

Trudno opisać wszystkie obszary aktywno-
ści konińskiego TPD, jednak trzeba wspomnieć 
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o Warsztacie Terapii Zajęciowej, w którym od 1993 roku 
niepełnosprawni uczestnicy mogą rozwijać umiejętności 
zawodowe w pracowniach gospodarstwa domowego, ar-
tystycznej i technicznej, a także uczestniczyć w zajęciach z 
usprawniania ruchowego i rozwoju fizycznego odbywających 
się w osiedlowej sali i na boisku oraz na basenie „Zatorze” 
w Ośrodku Rekreacji - Wola Podłężna. Zaś w Domu Kultury 
chętni mogą doskonalić umiejętności muzyczne z pomocą 
instruktorów tej placówki. 

Od kilku lat rozwija się również w powiecie konińskim 
działalność społecznego rzecznika praw dziecka. Wspoma-
gany przez specjalistów: pedagoga, psychologa, kuratora 
rodzinnego, pracownika socjalnego, prawnika oraz współ-
pracując z odpowiednimi instytucjami pomaga w rozwią-
zywaniu problemów, z którymi dzieci bądź rodzice nie są w 
stanie poradzić sobie samodzielnie.

Dużą popularnością cieszą się turnieje i festyny rodzinne, 
mikołajki, spotkania wigilijne i wielkanocne, bale karnawa-
łowe, koncerty, obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, Roku 
Korczakowskiego itp. Walory edukacyjne, wychowawcze i 
rekreacyjne ma również realizacja wielu projektów ogłasza-
nych w konkursach, takich na przykład jak: Kreatywność 
dzieci i młodzieży szansą na spełnienie marzeń w dorosłym 
życiu, Pokoloruj świat dziecka, Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę, 
Powiat koniński – kuźnią talentów dziecięcych. 

Należy jeszcze wspomnieć o różnych formach wypoczyn-
ku wakacyjnego, jak kolonie, półkolonie, biwaki i wycieczki, 
zwykle dofinansowywanych przez wielkopolskie i konińskie 
samorządy i instytucje. Nie brakuje też okolicznościowych 
imprez, jak np. Powitanie wiosny czy Pożegnanie lata, pod-
czas których dzieci zapoznają się z tradycyjnymi obrzędami 
i obyczajami.

Już trzeci rok piknik Pożegnanie wakacji odbywał się w 
gospodarstwie agroturystycznym „Pradolina”. Oferta gospo-
darstwa jest dużą atrakcją rekreacyjną dla rodzin z dziećmi w 

Imię Benedykt pochodzi od łacińskiego słowa 
benedictus, co oznacza tego, o kim dobrze się mówi 
i któremu dobrze się życzy. 
Statuetkę Benedykt „Przegląd Koniński” przyznaje 
od 18 lat co roku osobom i instytucjom, które swoją 
pracą i dokonaniami podnoszą i popularyzują 
renomę Konina w kraju i za granicą. Wśród laureatów 
wyróżnienia są naukowcy, muzycy, społecznicy, 
aktorzy i sportowcy. 
W tym roku nagrodę otrzymali: prof. Andrzej 
Jakubowiak – lekarz, naukowiec, znany na świecie 
ekspert w dziedzinie leczenia szpiczaka, Mariusz 
Przybylski – projektant mody pochodzący z Koła, 
aktor Szymon Pawlicki i Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Koninie. O laureatach można powiedzieć, 
że ich osiągnięcia dobrze o nich mówią, a oni sami 
dobrze świadczą o Koninie. 
Podczas uroczystej gali w dniu 19 czerwca br. w 
auli PSM wystąpili z koncertem dla publiczności 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Koninie. 

różnym wieku. W programie są różne gry i zabawy zespoło-
we: strzelanie z łuku, rzucanie podkową, piłka nożna, zbijak. 
W warsztatach malarskich dzieci malowały sprejem i farbami 
akrylowymi gipsowe maski. Powodzeniem cieszyły się prze-
jażdżki konne. Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się 
hodowanym w gospodarstwie kaczkom, królikom, kurom, 
przepiórkom, gołębiom, a nawet kotom i psom. 

Piknik na pożegnanie wakacji jest rodzinnym, integracyj-
nym biesiadowaniem przy grillu, w którym zwykle uczest-
niczy około 200 osób, w tym przedstawiciele samorządów 
wspierających akcję letnią.

– W naszej działalności – mówi Krystyna Chowańska 
– bardzo wspomagają nas władze samorządowe, lokalne 
media, instytucje i sponsorzy, których przedstawiciele są 
zawsze zapraszani na nasze imprezy i spotkania, a ich 
obecność świadczy o docenianiu działalności TPD. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni za udzielaną pomoc, bo dzięki niej jeste-
śmy w stanie więcej zrobić dla dzieci. 

Statuetka Benedykta dla TPD

Aktywność i społeczna rola TPD są w konińskim środo-
wisku bardzo wysoko cenione, czego wyrazem było wyróż-
nienie w czerwcu br. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Statuetką 
Benedykta. Odbierając nagrodę Krystyna Chowańska po-
wiedziała: - Jestem dumna z przyznania tak prestiżowego 
wyróżnienia dla organizacji, która działa prawie sto lat, i dla 
tysięcy wspaniałych ludzi, sojuszników, działaczy i wolonta-
riuszy. To także dowód, że Towarzystwo jest ważnym partne-
rem samorządów w wypełnianiu zadań dla dobra dzieci i w 
świadczeniu pomocy rodzinom. Dzięki Benedyktowi mamy 
jeszcze większą motywację do wypełniania naszej misji i po-
dejmowania inicjatyw dobrze służących dzieciom, zwłaszcza 
tym, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. 

Irena Malanowska 

Krystyna Chowańska odbiera Statuetkę Benedykta

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 T

P
D

 w
 K

on
in

ie



�0 Przyjaciel Dziecka 7–12/2015

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej obowiązuje od 1 stycznia 2012 
roku. Jej uchwalenie miało przyczynić się do uporządkowania 
i zebrania w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących 
działania państwa wobec rodzin, które doświadczają trudności 
w wypełnianiu swojej funkcji opiekuńczej i wychowawczej. W 
związku z tymi trudnościami istnieje bezpośrednie zagrożenie 
umieszczenia dzieci wychowujących się w tych rodzinach w 
pieczy zastępczej (instytucjonalnej lub rodzinnej). 

Ustawa reguluje następujące kwestie:
1) profilaktyki środowiskowej dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych; 

2) rodzinnej pieczy zastępczej; 
3) instytucjonalnej pieczy zastępczej; 
4) usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy za-

stępczej; 
5) procedur adopcyjnych; 
6) zadań administracji publicznej w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
7) zasad finansowania systemu opieki nad dzieckiem i pie-

czy zastępczej. 

Ulepszanie ustawy

Do ustawy zostało wydanych 11 aktów wykonawczych, a 
sama ustawa od momentu jej wejścia w życie (tj. od prawie 4 
lat) zmieniana była siedem razy. Ostatnia „duża” nowelizacja 
miała miejsce w lipcu 2014 roku i dotyczyła m. in.:
1.  Wprowadzenia przepisu nakładającego na organy i insty-

tucje realizujące przepisy ustawy obowiązku wysłuchania 
dziecka i uwzględniania jego zdania, jeżeli jego wiek i 
stopień dojrzałości na to pozwalają. 
Jest to zmiana korzystna z punktu widzenia podmio-

towości dziecka, którego zdanie powinno być brane pod 
uwagę np. w procedurze adopcyjnej. Ważne jednak jest, by 
owo wysłuchanie małoletniego odbyło się w przyjaznych i 
bezpiecznych warunkach oraz było przeprowadzone przez 
osoby, które dziecko zna i darzy zaufaniem. 
2. Zmniejszenia liczby rodzin objętych jednocześnie pracą 

asystenta rodziny z 20 do 15. 
3. Zmniejszenia liczby rodzin zastępczych i rodzinnych do-

mów dziecka, które mogą jednocześnie pozostawać pod 
opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z 30 do 
15. Zmiana ta zapewnić ma możliwość częstszej (realnej) 
obecności przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych do-
mach dziecka. Praca z 30 rodzinami jednocześnie była z 
gruntu skazana na porażkę i stawała się niejednokrotnie 
źródłem frustracji i wypalenia zawodowego koordynato-
rów i pracowników socjalnych.

4. Wprowadzenia obowiązku posiadania opinii psycholo-
gicznej o predyspozycjach i motywacji kandydatów do 

Uwagi o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Najważniejsze – dobro dziecka

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. 
Niestety, rzeczywistość pokazuje, iż w niektórych regio-

nach sądy orzekają o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastęp-
czej, mimo negatywnej opinii psychologicznej o kandydatach 
(warmińsko-mazurskie). Pozostaje więc retoryczne pytanie o 
gwarancję należytego wypełniania obowiązków opiekuńczych 
wobec dziecka przez ludzi o niewłaściwej motywacji lub nie 
posiadających odpowiednich cech osobowościowych. 
5. Wprowadzenia obowiązku przekazywania przez organi-

zatora rodzinnej pieczy zastępczej, najpóźniej w terminie 
18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej, do właściwego sądu wniosku wraz z uzasad-
nieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie 
zarządzeń wobec dziecka celem ostatecznego uregulo-
wania jego sytuacji prawnej (czyli pozbawienia rodziców 
władzy rodzicielskiej). Taki obowiązek spoczywa również 
na dyrektorze placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Odzyskać dziecko

Pozostaje mieć nadzieję, że najpóźniej w ciągu 18 miesięcy 
rodzice dziecka, przy wsparciu służb społecznych, „staną na 
nogi” i odzyskają przebywającego w pieczy potomka. Z punktu 
widzenia dobra małoletniego, zbytnie przedłużanie jego pobytu 
w pieczy (ponad przewidziane 18 miesięcy) poprzez dawanie 
rodzicom kolejnych „szans” na umożliwienie dziecku powrotu 
do domu, jest niekorzystne. Po pierwsze: dziecko rośnie i wraz 
z wiekiem traci możliwość zbudowania głębokiej relacji przywią-
zaniowej z docelowymi opiekunami; po drugie: wraz z wiekiem 
dziecka maleją szanse na znalezienie mu kandydatów na rodzi-
ców adopcyjnych. Ważne jest jednak, by rodzice naturalni mieli 
świadomość owych 18 miesięcy, które mogą wykorzystać, by 
zwalczyć przyczyny umieszczenia swoich dzieci poza rodziną. 
Doświadczenia pracowników służb społecznych pokazują, iż 
mimo zmian zachodzących w społeczeństwie, przyczyny „od-
bierania” rodzicom dzieci są od lat takie same: alkohol i inne 
nałogi, brak umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, 
zaniedbanie, przemoc fizyczna i psychiczna. Należy podkreślić, 
iż w wielu przypadkach opisane czynniki współwystępują. 
6. Umożliwienia małoletnim matkom przebywania w jednost-

kach instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z dzieckiem. 
Oznaczałoby to tym samym nierozdzielanie małoletniego 
rodzica od dziecka. 
Postulat taki od dłuższego czasu zgłaszali specjaliści 

zajmujący się pracą z małoletnimi matkami, które wskutek 
braku uregulowań były rozdzielane ze swoimi dziećmi lub też 
trafiały do domów samotnej matki (mimo istnienia zapisu o 
możliwości umieszczenia małoletniej matki wraz z dzieckiem 
w specjalistycznej rodzinie zastępczej – brak było takich 
rodzin). Zaburzało to rozwój małoletnich oraz niekorzystnie 
wpływało na ich poczucie bezpieczeństwa. Warto zwrócić 
uwagę, iż niepełnoletnie dziewczęta rodzące dziecko nie 
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mogą sprawować władzy rodzicielskiej. Zgodnie zaś z art. 94 
§ 3 kodeksu rodzinno-opiekuńczego, w przypadku, gdy oboje 
rodzice nie ukończyli 18. roku życia, dla dziecka musi zostać 
ustanowiony opiekun prawny. Wydaje się więc, że właściwe 
jest dla małoletnich matek i ich dzieci, aby razem pozostawali 
w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej zawodowej spe-
cjalistycznej lub w placówce) i mieli tego samego opiekuna 
prawnego.
7. Wprowadzenia mechanizmów zapewniających kontrolę 

(wojewody, zarządu województwa, zarządu powiatu i 
wójta) nad realizacją zadań wynikających z ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany

Wprowadzono szereg zmian w zakresie procedur przyspo-
sobienia dziecka. Zmianie uległ nie tylko sam proces kwalifikacji 
dziecka do przysposobienia, ale także procedura poszukiwania 
kandydatów do przysposobienia dziecka. Rozwiązane zostały 
również ważkie kwestie związane z decyzjami o rozdzieleniu 
rodzeństwa i decyzjami o zasadności poszukiwania dla dziecka 
kandydatów poza granicami kraju. Organem wydającym opinie 
we wspomnianych kwestiach jest zespół ds. okresowej sytuacji 
dziecka w placówce opiekuńczej lub organizator rodzinnej pie-
czy zastępczej w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Kwestią sporną wydaje się być fakt rozdzielenia kwalifikacji 
do adopcji krajowej i międzynarodowej: dopuszcza się zatem 
sytuację, iż dziecko może być uznane za zdolne do nawią-
zania więzi z polską rodziną adopcyjną (o czym świadczy 
opinia o zasadności przysposobienia krajowego), natomiast 
nie będzie w stanie przywiązać się do rodziny zagranicznej 
(brak kwalifikacji do adopcji zagranicznej). Z doświadczenia 
psychologów i pedagogów Krajowego Ośrodka Adopcyjnego 
TPD, zajmujących się od ponad 25 lat adopcją międzynarodo-
wą wynika, iż gotowość dziecka do nawiązania więzi z nową 
rodziną jest niezależna od tego, czy jest to rodzina polska czy 
mieszkająca za granicą. Inne mogą być trudności w kształto-
waniu się więzi (np. dłuższy czas potrzebny na poznanie się 
i przystosowanie do życia w nowej kulturze), jednak powinny 
być one traktowane jako wyzwanie do pokonania, nie zaś 
przeszkoda uniemożliwiająca poszukiwanie dziecku rodziców 
poza granicami Polski. Niestety – lęki dorosłych, ich brak zna-
jomości języków obcych, stereotypy i uprzedzenia niektórych 
„specjalistów” sporządzających opinie o zasadności przyspo-
sobienia sprawiają, iż dziecko zostaje uznane za niezdolne 
do nawiązania więzi z zagraniczną rodziną adopcyjną i tym 
samym zostaje mu odebrana szansa na wychowywanie się w 
prawidłowo funkcjonującej rodzinie.

Trochę statystyki

Oto dane za rok 2014, źródło: Informacja Rady Ministrów 
o realizacji w roku 2014 Ustawy z 11 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 332).

W Polsce funkcjonuje 68 ośrodków adopcyjnych – 40 
publicznych i 28 niepublicznych, z czego Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci prowadzi 7 ośrodków zajmujących się przyspo-
sobieniem. Znajdują się one w: Częstochowie, łodzi, Kaliszu, 
Koninie, Krakowie (z oddziałem w Tarnowie), Warszawie (2 

ośrodki, w tym jeden zajmujący się wyłącznie adopcją zagra-
niczną – Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD).
• Na organizowanie i prowadzenie wszystkich ośrodków 

adopcyjnych wydatkowano prawie 30 mln zł.
• Wszystkie ośrodki adopcyjne przeszkoliły 3325 kandyda-

tów do przysposobienia. 
• Ośrodki adopcyjne udzieliły 31630 specjalistycznych 

porad rodzinom przysposabiającym oraz 8470 porad po-
stadopcyjnych (znaczny wzrost poradnictwa dla rodzin, 
które już przysposobiły dziecko). 

• Adoptowanych zostało 3492 dzieci, w tym 294 dzieci 
wyjechało po adopcji za granicę (dane Ministerstwa 
Sprawiedliwości).

• Wiek dzieci w momencie przysposobienia: poniżej 1 roku: 
22%, 1–4 lata: 28%, 4–10 lat: 33%, powyżej 10 lat: 17%. 
W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba adopcji 
dzieci starszych (powyżej 10 roku życia).

• Na terenie Polski działały 32 licencjonowane przez Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej organizacje adop-
cyjne pośredniczące w adopcjach międzynarodowych 
współpracujące z 3 warszawskimi ośrodkami:
 Krajowym Ośrodkiem Adopcyjnym TPD, 
 Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym,
 Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym.

• W całej Polsce istniało 1012 placówek opiekuńczych, w 
których przebywało 19687 dzieci. 

• W pieczy zastępczej przebywało 77348 dzieci.
• Średni koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej wyniósł ok. 3824 zł, w rodzinnej pieczy 
zastępczej ok. 969 zł, w rodzinie zastępczej zawodowej i 
rodzinnym domu dziecka – 1900 zł.

• Wydatki na realizację zapisów ustawy wyniosły ogółem 
ponad 2,25 mld zł.

 Z powyższej kwoty przeznaczono:
 953343 tys. zł. na rodziny zastępcze, 
 1174761 tys. zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
 122547 tys. zł na wspieranie rodziny (znaczny wzrost 

względem roku 2013).

Promować zasadę subsydiarności

Ustawodawca przewiduje w nadchodzących latach ciągły 
wzrost wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Warto jednak 
domagać się równego traktowania podmiotów publicznych i 
niepublicznych w ubieganiu się o pieniądze. Zdecydowane 
faworyzowanie przez urzędników placówek publicznych, ge-
nerujących ogromne koszty administracyjne, zatrudniających 
rzesze pracowników (których efektywności nikt nie sprawdza), 
sprawia, iż niedoinwestowane podmioty niepubliczne (m. in. 
TPD) borykają się z trudnościami finansowymi, a specjaliści 
nie mają gwarancji zatrudnienia. Mimo to zatrudnieni w TPD 
pedagodzy, psychologowie, wychowawcy pracują na 110% 
swoich możliwości, motywowani chęcią pomocy dzieciom 
gorszych szans. Warto jednak przy kolejnym stawaniu do 
konkursu ofert promować zasadę subsydiarności (pomocni-
czości), która dobitnie mówi: Tyle państwa, na ile to konieczne, 
tyle społeczeństwa, na ile to możliwe.

Izabela Rutkowska 
adopcja@osrodekadopcyjny.pl 
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W Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 
w dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie 
kamienia upamiętniającego postać Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

To ważne wydarzenie uświetniło przybycie wnuczki Józefa 
Piłsudskiego – Joanny Onyszkiewicz wraz z mężem ministrem 
Januszem Onyszkiewiczem oraz prof. Tomasza Arciszewskie-
go – wnuka premiera Arciszewskiego, osoby niezwykle ważnej 
dla powołania i rozwoju Towarzystwa.

Wśród innych znakomitych gości byli: prezydent m. st. War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciel władz woje-
wódzkich, samorządowych i lokalnych Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki, Wojewody Mazowieckiego 
Izabela Szewczyk, burmistrz dzielnicy Wawer Zdzisław Gójski, 
burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski, prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Stępień. W uroczy-
stości również wzięła udział Jolanta Koczorowska – radna Sej-
miku Wojewódzkiego, uprzednio burmistrz Wawra, przyjaciółka 
dzieci i młodzieży z „Helenowa”. 

Licznie byli reprezentowani przedstawiciele instytucji pub-
licznych, zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i spo-
łecznych, mediów warszawskich i lokalnych, a także oddanych 
nam od lat przyjaciół i sponsorów z prezesem Bartkiem Mie-
leckim i Sylwią Jakubczyk z Fundacji LOTTO „Milion Marzeń” 
na czele. 

Po przywitaniu zebranych przez dyrektora Centrum Zbignie-
wa Drzewieckiego, głos zabrał prezes ZG TPD Wiesław Kołak, 
który podkreślił, że „Helenów” wzbogacił się o bardzo ważny 
element mówiący o jego historii, a jednocześnie oddający hołd 
wielkiemu polskiemu wodzowi i patriocie. 

Następnie Bohdan Tracewski, honorowy prezes i przewod-
niczący Komisji Historycznej TPD, przedstawił historię Towarzy-
stwa, która zaczęła się z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej 
w 1919 roku, w następnym roku po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Wojciech Stojanowski, były dyrektor „Heleno-
wa” mówił o zasługach jego fundatorów Bronisławy i Kazimierza 
Dłuskich, historii i rozwoju ośrodka. Prof. Tomasz Arciszewski 
wspominał zaangażowanie swojego dziadka w organizowanie 
opieki dla biednych i osieroconych dzieci, wyraził również radość 
z faktu, że może uczestniczyć w tak pięknym i wzruszającym 
wydarzeniu. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie ka-
mienia pamiątkowego, czemu towarzyszyło odczytanie przez 

Marszałek Józef Piłsudski  
Odsłonięcie kamienia pamiątkowego w „Helenowie”

młodzież licealną „Helenowa” zamieszczonych na nich inskryp-
cji, złożenie kwiatów i odegranie hymnu państwowego. Grała 
Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy pod przewodnictwem 
kapelmistrza mjra Artura Czereszewskiego, a honory pełnili 
kawalerzyści z 3. Pułku Strzelców Konnych, Szwadron Topo-
rzysko. Podczas koncertu pieśni patriotycznych, goście mogli 
wpisać się do księgi pamiątkowej. 

A oto treść inskrypcji zamieszczonych na jednym z kamieni 
upamiętniających Marszałka Piłsudskiego. Są to: relacja Mie-
czysławy Śniegockiej, jednej z podopiecznych „Helenowa”, 
zaczerpnięta z helenowskiej kroniki; dwa kolejne to ustępy z 
artykułu pt. „Zwrot zaczepny” autorstwa Ryszarda Klonow-
skiego, mieszkańca Wawra, opisującego burzliwy czas Bitwy 
Warszawskiej w: Między nami Aninianinami, kwiecień 2002 r. 

...Józef Piłsudski był szczerym przyjacielem
dzieci z Helenowa. Od imienia pierwszego Prezesa

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Tomasza Arciszewskiego nazywał je „dziećmi Tomasza”,

a one nazywały go „Dziadkiem”. Miały wstęp do Belwederu
o każdej porze. Podczas spotkań z Marszałkiem

mogły przymierzyć Jego czapkę maciejówkę,
a z okazji Jego imienin wystąpić w Teatrze Wielkim...

...to tutaj Józef Piłsudski spędził jedną z ostatnich nocy
przed decydującą rozgrywką z bolszewikami roku 1920.

Być może właśnie tu, korzystając z wytchnienia
u swych przyjaciół Państwa Dłuskich,
powziął zamysł zwrotu zaczepnego,

który przesądził o losach wojny.

Przechodniu obojętny, zbłąkany na polach historii Helenowa,
kwater poległych Radzymina, Ossowa, Powązek Wojskowych,

zajrzyj w oczy tym, których młode twarze na zdjęciach nagrobnych
zamglił już czas i zastanów się, który sam żyjesz w jego otchłani,

ile oszczędził i darował ci los – dzięki nim!

Patrz fotoreportaż Uroczystość w „Helenowie” obok na str. 33.

opracowała Irena Malanowska
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Czytaj artykuł na str. 32.

Uroczystość w „Helenowie”



Fot. I. Malanowska

XVII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
12–13 czerwca 2015 r.

Czytaj artykuły na str. 1–13.
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